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Ky projekt u financua nga SIDA dhe vihet në zbatim nga SIPU në kuadër të Programit “Mbështetja 
e Qeverisë Suedeze ndaj Ministrisë së Brendshme / Policisë së Shtetit Shqiptar për Policimin në 

Komunitet” (2012-2015)

Ky dokument është një raport studimor i përgatitur për Programin“Mbështetja e Qeverisë Suedeze 
ndaj Ministrisë së Brendshme / Policisë së Shtetit Shqiptar për Policimin në Komunitet”. Opinionet 

ose pikëpamjet e shprehura jo detyrimisht shprehin opinionet e vetë Programit.
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ABSTRAKT

Ky studim adreson kapacitetet dhe efektivitetin e PSH në lidhje me policimin në komunitet dhe eksploron 
çështje që kanë të bëjnë me partneritetin e PSh me pushtetin lokal dhe qendror,me shoqërinë civile dhe 
grupet e interesit dhe me fokus të veçantë partneritetin me të rinjtë, opinionet dhe qëndrimet e tyre. 

Studimi adreson pyetjet kërkimore: Cila është situata aktuale e PSh në lidhje me policimin në 
komunitet? Cilat janë kapacitetet, qëndrimet, mundësitë dhe eksperiencat e deritanishme? Cili është 
roli i partneriteteve dhe bashkëpunimeve me shoqërinë civile, komunitetin në përgjithësi dhe të rinjtë 
në veçanti? Si është situata e bashkëpunimit të deritanishëm të Policisë së Shtetit me të rinjtë/ Si e 
perceptojnë të rinjtë PSh dhe bashkëpunimin me të?  Çfarë bën PSh në mënyrë të veçantë për të rinjtë? 

Për këtë qëllim, u aplikua një metodë mikse që kombinoi metodat cilësore dhe sasiore të kërkimit. 
Rishikimi i literaturës dhe legjislacionit u ndoq nga aplikimi i metodologjisë së kërkimit, vazhdoi me 
analizimin e të dhënave sasiore që erdhën nga dy sondazhet, njëri me përfaqësues tëPolicisë së Shtetit 
dhe tjetri me të rinjtë e moshës 12-18 vjeç. Po ashtu u analizuan të dhënat cilësore që u morën nga 
intervistat e thelluara dhe diskutimet në fokus grupe me persona kyç në pushtetin lokal, përfaqësues të 
PSH, institucione partnere dhe përfaqësues të grupeve vulnerabël në komunitet. 

Studimi përfundon duke nxjerrë përfundime që theksojnë nevojën për kualifikime të tjera  dhe 
specifike të PSh, veçanërisht për zbatimin e policimit në komunitet, nevojën për t’i afruar të rinjtë me 
PSh, nevojën për të rritur ndërgjegjësimin e tyre dhe për të ndërtuar partneritete me ta duke marrë në 
konsideratë gjininë, moshën dhe elementë të tjerë.
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Mirënjohje 

Ky studim u bë i mundur falë kontributit të shumë partnerëve.

Ne do të donim të falënderonim për ndarjen e informacionit, diskutimin e çështjeve të rëndësishme 
dhe problematikave, ofrimit të sugjerimeve dhe qëndrimin e motivuar për të pasur ndryshime pozitive 
të mëtejshme në punën e PSh si dhe për partneritetin gjatë këtij studimi:

Bashkëpunëtorët e  PSh: Besnik Ahmentaj, Eneo Gjergjani, Ilir Zhurka;

Përfaqësuesit e lartë të pushtetit vendor në bashkitë dhe prefekturat e Tiranës, Durresit, Shkodrës, 
Korcës and Vlorës, respektivisht: Jorida Tabaku, Genci Alizoti, Ahmet Omi, Sotiraq File, Edi Leka.

Përfaqësues dhe individë nga grupe të ndryshme komunitare dhe minoritete si: Komuniteti Ballkano-
Egjiptian, Komuniteti Rom, organizatat rinore, të miturit në Paraburgimin, Korçë dhe përfaqësuesit e 
komunitetit LGTB. 

Konsideratë e lartë për 14 punonjësit e PSh që morën pjesë në fokus grupe si dhe të gjithë 
bashkëpunëtorëve në PSH që u përfshinë dhe kontribuuan për raportin.

Skuadra që bëri punën në terren në mënyrë të suksesshme dhe që mblodhi informacionin e 
nevojshëm për studimin. 

Përpunuesit e të dhënave që punuan me cilësi të lartë të dhënat sasiore dhe cilësore dhe i kthyen 
këto të dhëna në rezultate për studimin. Shkrueset e raportit që sollën një raport cilësor që përmban të 
dhëna, fakte dhe komente, të cilat mund të përdoren nga grupet e interesit në të ardhmen. 
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LISTA E AKRONIMEVE

dAR – Drejtoria Arsimore Rajonale

dpQ – Drejtoritë e Policive në Qarqe

ICItAp – Programi  Ndërkombëtar i Asistencës Trajnuese për Hetimet Kriminale

OjF – Organizata Jo-fitimprurëse

pAmeCA – Misioni për Asistencë Policore i Komunitetit Europian në Shqipëri

pb – Polica Bashkiake

pk – Policim në komunitet

psh – Policia e shtetit

pshsh – Policia e Shtetit Shqiptar
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I. HYRJE

Ky raport është realizuar në kuadër të një studimi bazë për vlerësimin e kapaciteteve dhe efektivitetit të 
Programit të Policimit në Komunitet (PK) të Policisë së Shtetit (PSh) dhe për zhvillimin e partneriteteve 
me qeverisjen vendore, qendrore, OJF – të dhe komunitetet, duke i kushtuar rëndësi të veçantë 
partneriteteve të PSh me aktorë të tjerë, me komunitetin dhe me fëmijët e të rinjtë. 

Policimi në komunitet krijon një partneritet mes komunitetit dhe policisë, për të mundësuar një 
analizë të përbashkët të problemeve, për të përcaktuar rrënjët dhe shkaqet e këtyre problemeve, për 
të identifikuar zgjidhje të mundshme, bazuar në konceptin e ndarjes së përgjegjësisë për të ruajtur 
sigurinë në  komunitet. Në këtë kuadër ka një angazhim për të parandaluar incidentet që nuk ndalet 
vetëm përmes reagimin kur ato ndodhin. Koncepti i Policimit në Komunitet është një model i zgjedhur 
nga Policia e Shtetit, dhe është detajuar në Strategjinë Shtatë – vjeçare (2007-2013) të saj. 

Përqasja e PSh për implementimin e Policimit në Komunitet dhe të Planit të Veprimit parashikohet 
në nenin 122 të Ligjit të PSh, në të cilin PSh është e detyruar të konsultohet me një sërë partnerësh 
në nivele të ndryshme kur përgatit planet vjetore të policimit në qark. Strategjia i kushton një rëndësi 
të veçantë “identifikimit dhe zgjidhjes së problemeve, dukshmërisë dhe aksesit të qytetarëve tek 
shërbimi i policisë si dhe cilësisë së shërbimeve”. Ekziston gjithashtu një Plan Veprimi për Policimin në 
Komunitet për vitet 2011-2013 (vazhdimi i Planit të Veprimit 2008-2010), në të cilin identifikohen një 
sërë iniciativash, personat përgjegjës dhe afatet kohore për implementimin. Programi i mbështetur nga 
SIDA kontribuon në progresin në fushat prioritare të zgjedhura nga PSh për implementimin e Strategjisë 
shtatë -vjeçare dhe e Planit të Veprimit (2007-2013). 

Ky studim përqendrohet në vlerësimin e niveleve të shprehive bazë, kompetencave dhe efektivitetit 
të Programit të Policimit në Komunitet para ndërhyrjes së programit. Studimi analizon strategjitë e 
ndërmarra nga PSh për të implementuar programin dhe përcakton nivelet e kënaqësisë nga disa 
perspektiva, të publikut të gjerë dhe të vetë policisë. 

Studimi synon: i) të identifikojë planifikimin aktual strategjik dhe strategjitë operacionale 
që ndërmerren nga PSh pë të zhvilluar dhe promovuar partneritete efektive me aktorë të tjerë 
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përmes iniciativës së Policimit në Komunitet; ii) të përcaktojë efektivitetin e këtij procesi nëpërmjet 
konsultimeve të strukturuara dhe mbledhjes së të dhënave në sektorë dhe në nivele  të ndryshme 
në polici, në qeverisjen vendore, qendrore, OJF – të, komunitetet dhe aktorë të tjerë; iii) të vlerësojë 
kapacitetin e PSh për të zhvilluar partneritete efektive; iv) të masë opinionin e qeverisjes vendore dhe 
qendrore lidhur me kapacitetin dhe përkushtimin e PSh në ndërtimin e partneriteteve përmes Policimit 
në Komunitet v) të vlerësojë opinionin e sektorëve të ndryshëm të shoqërisë civile lidhur me kapacitetin 
dhe përkushtimin e PSh në ndërtimin e partneriteteve përmes Policimit në Komunitet; vi) të analizojë 
marrëdhënien mes PSh dhe Policisë Bashkiake lidhur me Policimin në Komunitet dhe veçanërisht; vii) 
të analizojë dhe identifikojë rolin (rolin potencial) si dhe ngjyrimet e tjera që ka Policia Bashkiake për 
Policimin në Komunitet; viii) Nëse Policia Bashkiake luan një rol në policimin me bazë komunitare, si 
administrohet dhe koordinohet me Psh; ix) të përcaktojë nivelin e partneriteteve të strukturuara ose ad 
hoc mes PSh dhe të rinjve përmes programeve të Policimit në Komunitet x) të përcaktojë efektivitetin e 
partneriteteve PSh/të rinj dhe perceptimit të të rinjve lidhur me besimin, ndershmërinë dhe angazhimin 
që ata kanë në punën me organizatat e të rinjve në partneritete efektive xii) të identifikojë çdo ndryshim 
që mund të ekzistojë në lidhje me qëndrimet ndaj policisë nga të rinjtë, të cilët janë intervistuar ose 
arrestuar për një vepër penale dhe atyre që nuk kanë qenë asnjëherë subjekt i vëmendjes së policisë; 
xiii) sa e përgatitur është PSh (trajnime, shprehi gjuhësore, ndërgjegjësim social dhe kulturor, shprehi 
komunikimi dhe të zgjidhjes së problemeve)  për të reaguar me profesionalizëm dhe paanshmëri ndaj 
nevojave të të disadvantazhuarve, përjashtuarve, minoriteteve dhe çështjeve të diversitetit përmes 
programit të Policimit në Komunitet.

Ekipi i kërkimit ka kryer këtë vlerësim duke përdorur metoda mikse të kërkimit: metoda sasiore 
dhe cilësore. U realizuan dy sondazhe për të vlerësuar a) efektivitetin e këtij procesi nëpërmjet 
konsultimeve të strukturuara dhe mbledhjes së të dhënave në sektorë dhe në nivele  të ndryshme në 
polici, në qeverisjen vendore, qendrore, OJF – të, komunitetet dhe aktorë të tjerë dhe b) përcaktimin e 
efektivitetit të partneriteteve PSh/të rinj dhe perceptimit të të rinjve lidhur me besimin, ndershmërinë 
dhe angazhimin që ata kanë në punën me organizatat e të rinjve në partneritete efektive; identifikimin 
e faktorëve pengues në lidhje me zhvillimin e partneriteteve polici/publik; identifikimi i çdo ndryshimi 
që mund të ekzistojë në lidhje me qëndrimet ndaj policisë nga të rinjtë, të cilët janë intervistuar ose 
arrestuar për një vepër penale dhe atyre që nuk kanë qenë asnjëherë subjekt i vëmendjes së policisë. 
Janë hartuar dy pyetësorë dhe janë përzgjedhur dy kampione: një nga inspektorët e policisë dhe një nga 
popullata e të rinjve. 

Nga ana tjetër, për eksplorimin cilësor të çështjeve, u hartua një instrument cilësor (intervista gjysmë 
e strukturuar) për të hulumtuar opinionin e qeverisjes vendore dhe qendrore lidhur me kapacitetin dhe 
përkushtimin e PSh në ndërtimin e partneriteteve përmes Policimit në Komunitet; marrëdhënien mes 
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PSh dhe Policisë Bashkiake lidhur me PK.  Fokus grupet ishin një mjet tjetër i përdorur për të trajtuar 
larminë e eksperiencave dhe opinioneve të minoriteteve ose grupeve të margjinalizuara, lidhur me 
kapacitetet dhe efektivitetin e PSh në respektimin e të drejtave të tyre, si dhe me bashkëpunimet dhe 
partneritetet e mundshme.

Rishikimi i literaturës dhe kuadrit ligjor në fushë, përshkrimi i metodologjisë dhe procesit kërkimor 
të ndjekur, analiza e të dhënave sasiore dhe atyre cilësore si dhe prezantimi i gjetjeve kryesore, nxjerrja 
e përfundimeve dhe sugjerimi i rekomandimeve janë të gjitha pjesë përbërëse në vijim të këtij raporti 
studimor. 

I. HYRJE
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II. RISHIKIMI I LITERATURËS

Rishikim i literaturës për vlerësimin e kapaciteteve dhe efektivitetit të pro-
grameve të psh mbi pk dhe zhvillimin e partneriteteve me të rinjtë dhe fëmijët.

Policia e Shtetit ka disa vite që aplikon modelin e Policimit në Komunitet dhe në këtë kuadër ka realizuar 
disa projekte në bashkëpunim me institucionet e tjera shtetërore, organet e qeverisjes vendore, OJF, 
medien, grupe të interesit, komunitetin, si dhe me organizma të ndryshme ndërkombëtare si OSBE, 
“PAMECA”, “ICITAP”, UNDP, dhe Gardën Kombëtare të New Jersey-it.  Zbatimi i modelit të policimit 
nga strukturat e Policisë së Shtetit, vlerësohet prej tyre se ka bërë të mundur rritjen e parametrave të 
sigurisë në vend, duke u përqendruar në drejtim të përmbushjes së prioriteteve kryesore si në:

• Thellimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit,

• Menaxhimin e integruar i kufijve, 

• Ndërtimin e partneritetit,

• Përmirësimin e cilësisë së shërbimit dhe ndërtimin e besimit, 

• Policimit e udhëhequr nga inteligjenca, 

• Reduktimin e mëtejshëm të krimit dhe sjelljes antishoqërore, 

• Rritjen e sigurisë rrugore,

• Përmirësimin e procesit të menaxhimit të burimeve njerëzore,

• Përmirësimin e proceseve të administrimit dhe investimeve të ndërtesave të Policisë, 

• Përmirësimin e proceseve dhe shërbimeve mbështetëse logjistike dhe sistemit të menaxhimit 
financiar.

Policia e Shtetit për zbatimin e prioriteteve të përcaktuara nga Ministria e Brendshme në fushën 
e rendit dhe sigurisë publike ka hartuar një Strategji 7 vjeçare të Policisë dhe ka përzgjedhur modelin 
e Policimit në Komunitet si një model të suksesshëm dhe me efekte pozitive në rritjen e sigurisë në 
komunitet dhe partneritetin me institucione, shoqata, agjenci dhe grupe të tjera të interesit. Në këtë 
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kuadër, Policia e Shtetit ka përcaktuar si vizion të saj: 

“Krijimi i një mjedisi sa më të sigurt për shoqërinë shqiptare, i cili do të sjellë përmirësim në cilësinë 
e jetës së qytetarëve, duke e bërë Shqipërinë një vend të dëshirueshëm për të punuar e jetuar” (Plan 
Veprimi për sigurinë në komunitet 2011 – 2013, fq 2 )

Ndërkohë, po në funksion të vizionit të saj Policia e Shtetit ka përcaktuar si mision të saj:

“Garantimin i një mjedisi të sigurtë për komunitetin, nëpërmjet policimit me standardet më të larta të 
performancës, krijimit të një kulture bashkëkohore menaxhimi dhe të mbështetur me infrastrukturën më 
të përparuar” (Plan Veprimi për sigurinë në komunitet 2011 – 2013, fq 3 )

Po në këtë dokument (Plan Veprimi për sigurinë në komunitet 2011 – 2013, fq 4 ) janë përcaktuar 
prioritet kryesore të PSh si:

• Përmirësimi  i cilësisë së shërbimit dhe ndërtimi i besimit,   

• Ndërtimi i Partneritetit,

• Implementimi 100% i shërbimit të Patrullës së Përgjithshme në të gjithë strukturat e policisë 
vendore,

• Implementimi i Sistemit Kombëtar të menaxhimit të informacionit,

• Rritja e Sigurisë Rrugore,  

• Reduktimi i mëtejshëm i krimeve dhe sjelljes antishoqërore.

Vizioni dhe misioni i PSh janë përkthyer në detyra dhe përgjegjësi konkrete ndër të tjera pëmes ligjit 
Nr. 9749, datë 4.6.2007 për Policinë e Shtetit, ku  Neni 122 i këtij Ligji përcakton mënyrën e zbatimit 
të modelit të Policimit në Komunitet si dhe përgjegjësitë kryesore të drejtuesve të policisë në qarqe 
për këtë qëllim1. Ligji ngarkon çdo drejtues të Policisë së Shtetit në nivel Qarku me përgjegjësinë e 
hartimit të strategjisë vjetore të programit të policimit në komunitet në bashkëpunim me aktorë të tjerë 

1	 	Neni	122	Policimi	në	komunitet:	1.	Çdo	drejtor	i	drejtorive	të	Policisë	në	qarqe	harton	një	strategji	vjetore	të	policimit	në	
qark	për	sigurinë	në	komunitet,	pas	këshillimeve	me	personat	e	përcaktuar	në	pikën	2	të	këtij	neni.	2.	Personat	e	përcaktuar	për	
qëllimet	e	pikës	1	të	këtij	neni	janë:	a)	prefekti,	i	cili	ushtron	funksionet	në	qarkun	që	mbikëqyret	nga	drejtori	i	Policisë	së	qarkut;	
b)	kryetari	i	bashkisë	dhe	drejtues	të	pushtetit	vendor,	të	cilët	ushtrojnë	funksionet	në	Policinë	e	qarkut	që	mbikëqyret	nga	drejtori	
i	Policisë	së	qarkut;	c)përfaqësues	nga	drejtoritë	e	institucioneve	të	qarkut;	ç)	përfaqësues	nga	grupet	e	interesit.	3.	Strategjia	
vjetore	e	policimit	në	qark,	e	hartuar	në	përputhje	me	pikën	1	të	këtij	neni,	duhet:	a)	të	identifikojë	konfigurimin	e	veprave	penale	
dhe	të	shkeljeve	të	tjera	të	ligjit,	të	cilat	janë	më	të	përhapura	në	qarkun	përkatës	të	Policisë;	b)	të	propozojë	rekomandime	për	
uljen	e	nivelit	të	veprave	penale	dhe	të	shkeljeve	të	ligjit	në	qark	dhe	të	shprehë	qartë	angazhimin	për	të	bashkëpunuar	në	mënyrë	
të	vazhdueshme	me	përfaqësues	të	komunitetit;	c)	të	identifikojë	mënyrat	si	janë	trajtuar	shqetësimet	e	ngritura	nga	përfaqësuesit	
e	komunitetit	gjatë	12	muajve	të	kaluar.	4.	Drejtori	i	drejtorisë	së	Policisë	së	qarkut	duhet	të	paraqesë	strategjinë	vjetore,	për	
të	cilën	ai	është	përgjegjës,	te	Drejtori	i	Përgjithshëm	i	Policisë	kur	paraqet	raportin,	sipas	nenit	30	pika	3	të	këtij	ligji,	si	dhe	
te	kryetarët	e	njësive	vendore.	5.	Strategjia	e	Policisë	në	nivel	qarku,	së	bashku	me	raportin,	sipas	nenit	30	pika	3	të	këtij	ligji,	i	
dorëzohet	për	miratim	Grupit	të	Politikave	në	takimin	e	tij	të	muajit	janar.
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(prefekti, kryetari i njësisë së qeverisjes vendore, përfaqësues të institucioneve në qark dhe grupet e 
interesit).  Në Ligj (neni 122, pika 3.b) nxiten drejtuesit e Policisë së Shtetit në Qark të bashkëpunojnë në 
mënyrë të vazhdueshme me komunitetin për vlerësimin e rreziqeve, parandalimin e veprave kriminale 
dhe realizimin e ndërhyrjeve të suksesshme. 

Ligji krijon gjithë hapësirën e nevojshme për realizimin e procesit të konsultimit me komunitetin dhe 
partnerëve të tjerë në hartimin e Strategjisë vjetore për programin e policimit. Modeli i një Strategjia 
vjetore të policimit duket se është Strategjia e Drejtorisë së Policisë së Qarkut Tiranë 2012. Mbështetur 
në problematikat e ngritura në takimet e vazhdueshme me partnerët që përcakton Ligji, kjo drejtori ka 
përcaktuar prioritetet e saj për vitin 2012. Ndër të tjera në prioritetet përmenden:  

• Ndërtimi i Partneritetit,

• Përmirësimi i cilësisë së shërbimit dhe ndërtimi i besimit,

• Rritja e ndërgjegjësimit mbi trajtimin adekuat të mbrojtjes se të miturve, duke u përqendruar 
edhe tek kategoria e të miturve në Komunitetin Rom. (Strategjia vjetore e policimit për DPQ 
Tiranë 2012, f 8).

Në dokumentin e Strategjisë së Policimit për DPQ Tiranë 2012 lexohet përpjekja për të forcuar 
bashkëpunimin me partnerë të komunitetit nëpërmjet ndërtimit të besimit dhe rritjes së bashkëpunimit 
me grupe në rrezik siç janë të miturit dhe në mënyrë të veçantë të miturit e komunitetit Rom. Në 
përpjekje për të realizuar prioritetet e DPQ Tiranë, janë ndërtuar objektivat e punës. Ndër të tjera mund 
të veçojmë: 

Objektivi 6 Evidentimi, reduktimi dhe zgjidhja ligjore e konflikteve, trajtimi i dhunës ne familje dhe 
  mbrojtjes së të miturve ( po aty, fq 18)

Objektivi 7 Forcimi i bashkërendimit ndërmjet strukturave të policisë, bashkëpunimit me institucio-
  net e tjera të zbatimit të ligjit dhe në mënyrë të veçantë me komunitetin ( po aty, fq 19-20).

Objektivi 10  Ngritja e nivelit profesional të oficerëve të policisë nëpërmjet trajnimeve, me qëllim
  rritjen e profesionalizmit të tyre (po aty, fq 23). 

Aktiviteti i PSh mbështetet në ligjin për policinë e shtetit (cituar më lart), strategjinë e punës dhe 
planin e Veprimit për periudha të caktuara kohore. Duke qenë se Ligji përcakton Policimin në komunitet 
si model të punës së Policisë së Shtetit, në Strategjinë 7 vjeçare e PSh (2007-2013) shpjegohen përparësitë 
dhe detyrimet e PSh për realizimin e këtij modeli. Hartimi i kësaj strategjie  vjen pas strategjisë afat 
mesme tre vjeçare “Për reformimin e Policisë Shqiptare” të vitit 2000-2003, e cila ishte përpjekja e 
parë drejt shndërrimit të Policisë së Shtetit në një institucion të administratës shtetërore në shërbim të 
komunitetit. Në këtë dokument përcaktohet modeli i policimit si vijon:

II. RISHIKIMI I LITERATURËS
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‘Si model policimi për vitet e ardhshme, Policia e Shtetit duhet të zgjedhë dhe aplikojë atë 
të Policimit në Komunitet. Zgjedhja e këtij modeli për organizatën tonë vjen si rrjedhojë e 
një sërë përvojash të suksesshme të sjella nga organizatat homologe të vendeve të BE, si 
dhe nga nevojat në rritje që kanë qytetarët për një cilësi më të mirë të shërbimit. Format 
e ndryshme të zbatimit të kësaj filozofie, vijnë si rezultat i problematikës dhe veçorive 
specifike që shfaq çdo vend. Modeli i policimit në komunitet shfaq një sërë përfitime dhe 

avantazhe në krahasim me modelet e mëposhtme:

- Modeli i policimit represiv ka në qendër të tij shkeljen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe 
vënies në shërbim të interesave të një klase apo grupi të caktuar;

- Modeli i policimit si shërbim social shihet si mundësi punësimi, me qëllim uljen e papunësisë 
në komunitet, duke mos sjellë garanci dhe cilësi shërbimi.

Krahasuar me modelet e mësipërme, policimi në komunitet, krijon standarde të larta në 
marrëdhëniet me mjedisin e jashtëm, si një model policimi transparent, duke përfshirë 

publikun në arritjen misionin e saj’(Strategjia 7 vjeçare e PSh 2007-2013, fq 9-10)).

Në dokumentin e Strategjisë 7 vjeçare të PSh pranohet se Policia e Shtetit ende nuk ka përvojë të 
zhvilluar në aplikimin e këtij modeli policimi. Ka patur nisma dhe përpjekje, por ato kanë qenë të pa 
orientuara dhe sporadike. Këto iniciativa janë mbështetur nga organizata të ndryshme që operojnë 
në vend, të cilat kanë patur qëllim kryerjen e aktiviteteve të tyre dhe jo krijimin e një modeli të qartë 
policimi të mbështetur në këtë filozofi.

Në dokument theksohet rëndësia e përcaktimit të qartë të filozofisë së policimit në komunitet dhe 
përshtatja e kësaj filozofie me traditën, përvojën dhe vlerat e policimit në vendin tonë. Vështirësia në 
aplikimin e këtij modeli qëndron para së gjithash në përshtatjen e kësaj filozofie me policimin tradicional. 

Zbatimi i programit të Policimit në komunitet nga PSh shihet si e rëndësishme për të sjellë ndër të 
tjera ndryshimin e  mendësisë, krijimin e  një kulture moderne menaxhimi si një faktor i rëndësishëm 
në suksesin e institucionit, ndërtimin e partneritetit dhe përmirësimin e imazhit të për policinë e shtetit.  
Kjo sjell rritje të ndërgjegjësimit qytetar, rritje të numrit të raportimeve dhe informacioneve, identifikim 
më të mirë të problemeve dhe një zgjidhje e tyre në kohë (Strategjia 7 vjeçare e PSh 2007-2013, fq 
9).  Në respektim të Strategjisë së Policisë së Shtetit 2007-2013 për parandalimin e krimit dhe sjelljeve 
asociale janë ngritur Strukturat e te Miturve dhe Dhunës ne Familje, të cilat janë organizuar në nivel 
qendror dhe vendor:

• Nivel Qendror (DPPSH);  Sektori i Mbrojtjes së të Miturve dhe Dhunës në Familje

• Nivel Vendor (DPQ); Seksion i Mbrojtjes se te Miturve dhe Dhunës në Familje, në të 12-të 
Drejtoritë e Policisë në Qarqe
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• Në nivel Komisariati nuk ka struktura apo persona të posaçëm të cilët të merren ekskluzivisht 

vetëm me te miturit apo te rinjtë .

Seksionet e Mbrojtjes së të Miturve dhe Dhunës në Familje, ndër të tjera si detyra funksionale kanë: 
Kryerjen e veprimtarisë, drejtuese, monitoruese e mbikëqyrëse në lidhje me veprimtarinë e strukturave 
të hetimit dhe parandalimit të krimit në Komisariatet e Policisë në varësi të Drejtorisë së Policisë në 
Qark, duke përgatitur plane masash, plane operacionale dhe akte kontrolli me detyra për përmirësimin 
e punës në drejtim të mbrojtjes së të miturve dhe dhunës në familje dhe parandalimit të krimeve me 
këto tendenca.

Veprimtaria e PSH në lidhje me kriminalitetin rinor dhe programet e parandalimit është e përditshme. 
Kjo veprimtari ushtrohet bazuar në legjislacionin në fuqi, dokumentet strategjikë dhe dokumentet e tjerë 
të natyrës së protokolleve apo udhëzuesve. Kjo veprimtari nuk mund të jetë efektive pa bashkëpunimin 
me institucionet te tjera qendrore, rajonale apo lokale që kanë në fokus fëmijët dhe të rinjtë. 

Fushat e identifikuara ku ky bashkëpunim është i domosdoshëm janë: drejtësia për të miturit, 
mbrojtja shoqërore, mbrojtja e fëmijës, mbrojtja nga diskriminimi, barazia gjinore dhe dhuna në familje, 
edukimi i fëmijëve. 

Legjislacioni që garanton bashkëpunimin ndërsektorial është në fuqi (shih Literaturën), por akoma 
nuk ka veprimtari në fusha të përbashkëta të bazuara në marrëveshje apo protokolle pune për fëmijët 
dhe të rinjtë.

Në fushën e drejtësisë për të miturit kanë ndodhur disa ndryshime pozitive në legjislacion në 
lidhje me alternativat e dënimit me burgim2, ndryshime që japin më shumë hapësirë për zbatimin e 
alternativave të dënimit më burgim për të miturit, të cilët në kohën e kryerjes së veprës kanë qenë 14 
vjeç, mosha për përgjegjësi penale3. Me ndryshimet e duhura në Ligjin ‘Për ekzekutimin e vendimeve 
penale”4 u krijua Shërbimi i Provës, që aktualisht merret me ekzekutimin e alternativave të dënimit me 
burgim.

Kodi Penal i RSH parashikon masa edukuese5 për të miturit që përjashtohen nga dënimi ose që për 
shkak të moshës nuk kanë përgjegjësi penale. Por kjo dispozitë mbetet e pazbatuar sepse nuk ka asnjë 
institucion edukimi6 që të miturit të vendosen nga gjykata. Në lidhje me masat edukuese mund të themi 

2  Kodi Penal i rsh, ndryshuar me ligjin nr.10023, dt.27.11.2008

3  Kodi Penal i rsh, Kreu ii, neni 12

4  ligji  nr. 8331, dt. 21.04.1998, i ndryshuar “ Për ekzekutimin e vendimeve penale”

5  Kodi Penal i rsh, Kreu ii, neni 46

6  Po aty
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që legjislacioni nuk parashikon asgjë tjetër përveç vendosjes të fëmijës në një institucion edukimi, kjo 
masë është e pamjaftueshme, të tjera masa mund të prezantohen në Kodin Penal në përshtatje me 
moshën, zhvillimin dhe problematikën e fëmijës. 

Problem vazhdon të mbetet moskrijimi i një sistemi mbështetës për fëmijët që përfshihen në 
kriminalitet nën moshën e përgjegjësisë penale. Në më shumë se një rast, fëmijë që kanë kryer vepra 
penale kur ishin nën moshën e përgjegjësisë penale, janë lënë të lirë dhe pa asnjë masë kontrolli për 
shkak të mungesës së parashikimeve ligjore për këtë kategori.

mbrojtja shoqërore është një fushë tjetër ku PSH duhet të bashkëpunojë në mënyrë të veçantë në 
referimin e rasteve të fëmijëve apo të rinjve që janë përfshirë në sjellje anti-sociale, por që për shkak 
të problemeve të tyre sociale si p.sh: braktisja nga prindërit, viktima të trafikimit, mungesës së mjeteve 
ekonomike për të jetuar, mund të përfitojnë nga programet e ndihmës ekonomike apo të përkujdesit 
shoqëror, qoftë ai rezidencial apo komunitar.

Shërbimi Social Shtetëror7 është institucioni, që ka detyrë zbatimin e programeve të përkujdesit 
shoqëror në nivel kombëtar dhe rajonal. Asnjë marrëveshje nuk ekziston8 ndërmjet SHSSH dhe PSH për 
referimin e rasteve apo ndonjë bashkëpunim tjetër.

mbrojtja e fëmijës garantohet nga Konventa Europiane për të Drejtat e Fëmijëve dhe Ligji “Për 
mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës”9 . Ky ligj ka si qëllim sigurimin e bashkëpunimit ndërmjet strukturave 
dhe autoriteteve qendrore e vendore, si dhe organizatave që mbrojnë të drejtat e fëmijës. 

Legjislacioni  në fuqi dhe strukturat e ngritura në bazë të këtij legjislacioni, që janë njësitë për 
mbrojtjen e fëmijëve në nivel lokal, veprojnë për mbrojtjen e fëmijës nga dhuna, abuzimi, shfrytëzimi 
dhe neglizhimi i fëmijëve, përfshirë rrëmbimin, shfrytëzimin seksual, trafikimin, punën e fëmijëve dhe 
praktikat e dëmshme tradicionale, si gjymtimi i organeve gjenitale dhe martesa e fëmijëve.10 

Institucionet dhe strukturat e ngarkuara për zbatimin e këtij ligji në nivel qendror dhe lokal duhet 
të bashkëpunojnë dhe ta shohin PSH si një nga partnerët kryesorë për zbatimin e këtij ligji. PSH ka të 
publikuar në faqen e saj zyrtare, në rubrikën “Legjislacioni” Ligjin “Për mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës 
gjë që tregon se ata janë të angazhuar për ta zbatuar atë në veprimtarinë e përditshme.

7  institucion qëndror, që ushtron veprimtarinë në bazë të ligjit nr. 9355 dt.10.03.2005 
 “Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore”,

8  deri në datën 12.07.2012

9  ligj nr.10 347, datë 4.11.2010

10  Po aty, neni 3
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mbrojtja nga diskriminimi11 është një fushë tjetër ku kërkohet angazhimi i PSH për të garantuar 

respektimin e të drejtave të të gjithë individëve në mënyrë të barabartë pa asnjë dallim për asnjë 
shkak12. Gjithashtu, Ligji ‘Për Policinë e Shtetit” neni 61, sanksionon detyrimin e  kryerjen e detyrave nga 
punonjësit e PSH pa diskriminim. Detyra dhe veprime të tilla si: njoftimi, shoqërimi, kontrolli i identitetit, 
ndalimi dhe arrestimi duhet të kryhen duke respektuar detyrimet kryesore13 të punonjësve të policisë 
si: zbatimi i urdhrave bazuar në ligj, kryerja e detyrës pa diskriminuar dhe respektimi i dinjitetit dhe 
integritetit fizik të çdo individi. 

edukimi i fëmijëve në institucionet arsimore kërkon një bashkëpunim nga PSH në drejtim të sigurisë 
në shkolla, parandalimin e kriminalitetit, përmirësimin e imazhit të PSH te fëmijët dhe rritja e besimit, 
bashkëpunimi i fëmijëve me PSH. Në këtë drejtim PSH ka pasur në vijimësi programe të strukturuara 
bashkëpunimi në nivel qendror dhe lokal. 

Nga rishikimi i dokumenteve rezulton se Polica e Shteti ka realizuar disa bashkëpunime dhe 
marrëveshje me organizata në fokus rininë dhe fëmijët si me organizatën Save the Children; ARSIS, 
Organizata për Mbështetjen Sociale të të Rinjve; FBSH, Organizata Fëmijët e Botes dhe te Shqipërisë; 
QFPJR, Qendra e Fëmijëve që Punojnë dhe Jetojnë në Rrugë, CRCA, Qendra për Mbrojtjen e te Drejtave 
te Fëmijëve; FZK, Fondacioni për Zgjidhjen e Konflikteve dhe Pajtimin e Mosmarrëveshjeve si dhe me 
Terre Dess Hommes. 

Nga kjo përmbledhje e shkurtër e rishikimit të kuadrit ligjor dhe literaturës në fushë duket qartë 
se ndonëse ka një qartësi për t’u admiruar të ndarjes së detyrave, roleve dhe përgjegjësive midis 
aktorëve, apo informacion mbi aktivitetin formal dhe marrëveshjet formale të bashkëpunimit midis 
PSh dhe aktorëve të tjerë, pak ose aspak është dokumentuar mbi arritjet, sukseset dhe mossukseset, 
efektet e deritanishme dhe potencialet për të ardhmen qoftë këto siç perceptohen nga vetë PSh apo 
si perceptohen dhe vlerësohen nga institucionet partnere dhe komuniteti. Është pikërisht ky hendek 
informativ që synohet të adresohet nga ky studim.  

11  ligji nr. 10221 dt. 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”

12  shih po aty, neni 1

13  ligji ‘Për Policinë e shtetit”, Kreu ii detyrimet kryesore të punonjësve të policisë

II. RISHIKIMI I LITERATURËS
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III. METODOLOGJIA

Qëllimet, objektivat dhe pyetjet kërkimore të studimit

Qëllimet dhe objektivat

Ky studim synonte të vlerësonte kapacitetet dhe efektivitetin ekzistues të Policisë së Shtetit Shqiptar 
mbi policimin në komunitet në kuadër të zhvillimit të partneriteteve efektive me qeverisjen vendore 
dhe lokale, organizatat jofitimprurëse dhe grupet e interesit, me një fokus të veçantë në partneritetin 
me rininë, i cili ndërtohet mbi besim dhe bashkëpunim të vërtetë. Më specifikisht, qëllimi i studimit 
ishte të mblidhte informacionin paraprak mbi aftësitë e PSH për :

• Identifikimin e planifikimit strategjik dhe strategjive operacionale ekzistuese që përdoren nga 
PSH për të zhvilluar dhe promovuar partneritetet efektive me palët e tjera të interesuara përmes 
iniciativës së policimit në komunitet (PK).

• Përcaktimin e efektivitetit të këtij procesi përmes konsultimeve të strukturuara dhe mbledhjes 
së të dhënave nga të gjitha niveleve të policisë, qeverisjes vendore dhe qendrore, organizatave 
jofitimprurëse, komuniteteve dhe palëve të tjera të interesuara.

• Përcaktimin e aftësisë së PSH për të zhvilluar partneritete pune efektive.

• Përcaktimin e opinionit të qeverisjes vendore dhe qendrore mbi aftësitë dhe angazhimin e PSH 
për të ndërtuar partneritete efektive përmes PK. 

• Përcaktimin e opinionit përfaqësuesve të shoqërisë civile mbi kapacitetet dhe angazhimin e e PSH 
për të ndërtuar partneritete efektive përmes PK. 

• Shqyrtimin e marrëdhënies mes PSH dhe policisë bashkiake në lidhje me PK dhe në mënyrë 
specifike sesi funksionon bashkëpunimi dhe koordinimi mes dy institucioneve.

• Në veçanti, për të përcaktuar nëse policia bashkiake luan rol në PK, dhe si menaxhohet dhe 
koordinohet ky rol me PSH. Shqyrtohet dhe identifikohet roli (potencial) ose implikimet e tjera që 
ka policia bashkiake në PK.
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• Përcaktimin e nivelit dhe efektivitetit të partneriteteve të strukturuara ose ad hoc mes PSH dhe 
të rinjve përmes programeve PK; në veçanti, shqyrtimin e këndvështrimit të të rinjve rreth PSH, 
përsa i përket besimit, ndershmërisë dhe angazhimit të tyre për të punuar me organizatat rinore 
në partneritete efektive.

• Identifikimin e faktorëve frenues në lidhje me zhvillimin e partneriteteve polici-publik dhe 
marrëdhënieve polici-të rinj.

• Identifikimin e ndryshimeve të mundshme lidhur me qëndrimet ndaj policisë tek të rinjtë e 
intervistuar ose të arrestuar për shkak të një vepre kriminale dhe tek të rinjtë që nuk kanë qenë 
asnjëherë subjekt i vëmendjes së policisë.

• Vlerësimin e përgatitjes (trajnimit, shprehive gjuhësore, nivelit të ndërgjegjësimit social dhe 
kulturor, shprehive të komunikimit dhe zgjidhjes së problemeve), të anëtarëve të PSH për t’iu 
përgjigjur profesionalisht dhe në mënyrë të paanshme nevojave të minoriteteve në disavantazh 
dhe të margjinalizuara dhe për të trajtuar çështjet e diversitetit përmes programeve të PK.

pyetjet kërkimore

Pyetjet kërkimore të këtij studimi ishin si më poshtë:

a. Cila është situata e tanishme në PSH lidhur me policimin në komunitet? Cilat janë kapacitetet, 
qëndrimet, mundësitë dhe eksperiencat e deritanishme? Cili është roli i partneriteteve dhe 
bashkëpunimeve me shoqërinë civile dhe komunitetin e gjerë, dhe me të rinjtë në veçanti?

b. Cila është situata e bashkëpunimeve dhe partneriteteve PSH-të rinj? Si e percepton rinia 
shqiptare PSH dhe si bashkëpunon me të? Çfarë bën në veçanti PSH për të rinjtë?

metodat e përdorura

Ky studim bazë, me synimin për të realizuar misionin e vet të adresimit të pyetjeve kërkimore dhe 
realizimit të qëllimeve dhe objektivave të përcaktuara, aplikoi metoda mikes. Në mbledhjen, analizën 
dhe interpretimin e të dhënave dhe informacioneve të nevojshme, u përzgjodhën, hartuan dhe zbatuan 
teknikat e mëposhtme:

Rishikimi i burimeve në dispozicion

Skuadra kërkimore mblodhi dhe iu referua në punën e saj një sërë dokumenteve që përmbanin 
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informacion mbi historinë, zhvillimet dhe situatën e tanishme të PSH dhe programeve të policimit në 
komunitet në Shqipëri. Këto dokumente të rishikuara përfshinë raporte studimesh të mëparshme, 
dokumente politikash, artikuj dhe forma të tjera materialesh relevante. Vëmendje e veçantë iu kushtua 
dokumenteve ligjore, të rishikuara kryesisht me qëllimin e krijimit të një panorame mbi kuadrin ligjor 
relevant, si një përbërës i rëndësishëm i raportit përfundimtar të studimit. 

Rishikimi i të gjithë dokumenteve dhe të dhënave dytësore ishte thelbësor edhe për procesin e 
hartimit të instrumenteve cilësore dhe relevante për mbledhjen e të dhënave.  Kriteret e përdorura 
për të ngushtuar literaturën relevante përfshinë (përveç fokusit kryesor të policimit në komunitet): 
relevancën me fushat dhe çështjet e targetuara, përfshi relevancën gjeografike, këndvështrimet dhe 
dallimet gjinore, çështjet e diversitetit, fokusin tek çështjet e të rinjve dhe partneritetet e bashkëpunimet. 
Përveç kapitullit të kushtuar rishikimit të literaturës, rishikimi i dokumenteve ishte me një rëndësi të 
veçantë për interpretimin dhe diskutimin e gjetjeve të studimit. 

Intervistat e thelluara me informuesit kyçë

Me qëllimin e eksplorimit të statusit të tanishëm dhe kapaciteteve të PSH lidhur me policimin në 
komunitet, u realizuan intervista të thelluara me informues kyçë, me fokus të veçantë tek të rinjtë, 
diversiteti dhe çështjet gjinore. Informuesit kyçë përfshinin përfaqësues të PSH, qeverisjes vendore, 
policisë bashkiake, përfaqësues të institucioneve të qeverisjes qendrore, të drejtorive në nivel vendor/
rajonal (përfshi përfaqësues të prefekturave dhe përfaqësues të lartë të Drejtorive Arsimore).

Për të përshtatur më mirë instrumentet sipas pjesëmarrësve në studim, u zhvilluan dy variante të 
veçanta intervistash gjysmë të strukturuara. Njëra prej tyre u aplikua për të mbledhur informacion nga 
përfaqësues të lartë të PSH dhe tjetra për të mbledhur informacion nga përfaqësuesit e institucioneve 
partnere me PSH.

Instrumentet e thelluar për informuesit kyçë ndihmuan në gjenerimin e informacionit dhe 
mbulimin e çështjeve lidhur me vlerësimin paraprak dhe final të kapaciteteve, përvojës profesionale 
bashkëkohore dhe kualifikimeve të PSH; përvojën e punës së PSH me të rinjtë dhe policimin në 
komunitet, bashkëpunimin dhe partneritetin e PSH me institucionet e tjera, politikat dhe politikbërjen, 
si dhe efektivitetin në përgjithësi. Gjithashtu, ato ofruan informacion ndihmues në përcaktimin e 
opinionit të qeverisjes vendore dhe qendrore, lidhur me kapacitetin e PSH për të ndërtuar partneritete 
efektive përmes PK; shqyrtimin e marrëdhënies mes PSH dhe policisë bashkiake, në lidhje me PK, dhe në 
veçanti shqyrtimin e mënyrës sesi funksionon bashkëpunimi dhe koordinimi mes dy organizatave; dhe 
së fundmi, përcaktimin e nivelit dhe efektivitetit të partneriteteve të strukturuara ose ad hoc mes PSH 
dhe të rinjve përmes programeve të PK.

III. METODOLOGJIA
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Fokus grupet

Në kuadrin e pasurimit të eksplorimit cilësor të pyetjeve kërkimore dhe të thellimit të të kuptuarit 
të çështjes së shtruar, pjesa sasiore e metodologjisë përfshiu procesin e hartimin dhe realizimit të 
diskutimeve në fokus grupe. Fokus grupet ishin një mjet i nevojshëm shtesë për mbledhjen e të dhënave, 
që u përdor për të trajtuar larminë e eksperiencave dhe opinioneve të minoriteteve ose grupeve të 
margjinalizuara, lidhur me kapacitetet dhe efektivitetin e PSH në respektimin e të drejtave të tyre, si dhe 
me bashkëpunimet dhe partneritetet e mundshme. 

Përfaqësuesit e qeverisjes vendore dhe të organizatave rinore u ftuan për të diskutuar mbi çështje 
të tilla si bashkëpunimi me policinë dhe sfidat e veprimet e mëtejshme për përmirësimin e këtij 
bashkëpunimi. Përfaqësuesit e policisë së shtetit morën pjesë për të diskutuar mbi bashkëpunimet 
ekzistuese me të rinjtë dhe nevojat e tyre për të përmirësuar kapacitetin e tyre për të trajtuar nevojat 
e veçanta të të rinjve dhe fëmijëve. Vëmendje e veçantë iu kushtua sigurimit të balancave gjinore në 
fokus grupe, si dhe që ata të përfshinin një prerje tërthore të opinioneve, përfaqësuese të diversitetit të 
shoqërisë shqiptare. Përpjekje të veçanta u bënë për të përfshirë opinionet e grupeve vulnerabël dhe 
të marxhinalizuara, dhe për të përfshirë dhe respektuar diversitetin. Këto faktorë formësuan jo vetëm 
procesin e mbledhjes së të dhënave, por edhe analizën e të dhënave dhe interpretimin e tyre. 

Anketimet

Dy anketime përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të metodologjisë komplekse të studimit. Ato 
u hartuan nga skuadra kërkimore dhe u realizuan nga një personel shtesë, i trajnuar. Anketimi i parë 
targetoi përfaqësuesit e PSH dhe u fokusua në vlerësimin e niveleve dhe efektivitetit të shprehive bazë, 
kompetencave dhe efektivitetit të PSH përpara ndërhyrjes së programit. Vëmendje e veçantë iu kushtua 
eksperiencës së punës, kënaqësisë në punë, çështjeve administrative dhe menaxheriale, partneriteteve 
dhe bashkëpunimeve të PSH, lidhur me policimin në përgjithësi dhe policimin në komunitet dhe 
partneritetet me të rinjtë në veçanti.

Anketimi i dytë u hartua dhe mblodhi të dhëna nga të rinjtë shqiptarë. Ai u realizua si një anketim 
bazë i qytetarëve të rinj për të ndihmuar në përcaktimin e efektivitetit të partneriteteve PSH/të rinj dhe 
atë të perceptimit të PSH nga të rinjtë në lidhje me besimin, ndershmërinë dhe angazhimin e tyre në 
punën me organizatat e të rinjve në partneritete efektive; identifikimin e faktorëve frenues në lidhje me 
zhvillimin e partneriteteve polici/publik dhe marrëdhënieve polici/të rinj; identifikimin e dallimeve të 
mundshme në lidhje me qëndrimet e policisë ndaj të rinjve të intervistuar apo të arrestuar për një vepër 
kriminale dh të rinjve që nuk kanë qenë asnjëherë subjekt i vëmendjes së policisë. 
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kampioni dhe mbulimi gjeografik

mbulimi gjeografik 

Ky studim bazë targetoi dhe mbuloi në mënyrë të suksesshme 5 (nga 12) qarqet më të mëdha në vend. 
Ai përfshiu qarqet e Tiranës, Durrësit, Korçës, Vlorës dhe Shkodrës. Ky mbulim garantoi shpërndarjen 
gjeografike nga veriu (rajoni i Shkodrës) në jug (Vlora), dhe nga lindja (Korça), në perëndim (Durrësi), si 
dhe siguroi mbulimin e shumicës së popullsisë shqiptare të vendosur në Tiranë dhe Durrës (si dhe tre 
rajonet e tjera të mëdha të vendit). 

kampionimi i komponentit sasior

Anketimet targetuan dy grupe të ndryshme. Kampioni i anketimit të parë përbëhej nga një total prej 
270 oficerë të policisë që punonin në komunitet, në pozicionin e specialistëve dhe ndihmës specialistëve, 
në parandalimin e krimeve në komisariatet e ndryshme. Shpërndarja në pesë rajonet paraqitet më 
poshtë, në Grafikun 3.1. Në Kapitullin 4 të analizës së të dhënave sasiore jepet informacion i mëtejshëm 
përshkrues mbi karakteristikat e kampionit. 

� �

�
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Kampioni i dytë u formua për anketimin e të rinjve. Popullata përbëhej nga fëmijë dhe të rinj, 12-
18 vjeç. Për të krijuar kampionin, kampionimi me kuotë u përdor për çdo vit moshor, duke filluar nga 
12-13, deri në 17-18, duke pasur parasysh shpërndarjen natyrore të popullsisë për njësi për rajon. Një 
total prej 703 pjesëmarrësish përbënte popullatën përfundimtare të kampionit, të shpërndarë mes 

III. METODOLOGJIA
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rajoneve, siç tregohet në grafikun e mëposhtëm. 

kampionimi i komponentit cilësor

Kampioni i përbërësit cilësor ishte rezultat i një procesi kampionimi të qëllimshëm dhe konsistoi 
në persona kyçë nga PSH, policia bashkiake, strukturat e qeverisjes vendore, përfshi përfaqësuesit e 
prefekturave dhe përfaqësuesit e lartë të Drejtorive Arsimore në të pesë qarqet. Ato përbënë një total 
prej 25 të intervistuarish, të zgjedhur për intervistat e thelluara cilësore. 

Përveç intervistave të thelluara, u organizuan një sërë fokus grupesh, për të eksploruar përvojat 
dhe opinionet e minoriteteve ose grupeve të margjinalizuara, mbi kapacitetet dhe efektivitetin e 
PSh, lidhur me respektimin e të drejtave të tyre dhe bashkëpunimeve të mundshme. Përfaqësuesit 
e qeverisjes vendore dhe organizatave rinore u ftuan për të diskutuar mbi çështje të tilla si 
bashkëpunimi me policinë, sfidat dhe veprimet e ardhshme që mund të merren për të përmirësuar 
bashkëpunime të tilla. Përfaqësuesit e policisë së shtetit morën pjesë në një fokus grup dhe diskutuan 
mbi  bashkëpunimin e tanishëm me të rinjtë dhe nevojat e tyre për të përmirësuar kapacitetet e veta 
në trajtimin e specifikave të të rinjve dhe fëmijëve.  Në fund të procesit,  u realizua një total prej 7 
fokus grupesh me 64 pjesëmarrës , me përfaqësues të komunitetit LGBT në Tiranë, përfaqësues të 
minoritetit rom, Levan/Fier, të komunitetit ballkano-egjiptian në Tiranë, të të miturve në pritje të 
gjykimit në Korçë, përfaqësues të qeverisjes vendore në Shkodër, të organizatave rinore në Tiranë, 
dhe të PSH në Tiranë. 

� �
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kufizimet 

Pavarësisht nga realizimi i suksesshëm i këtij studimi, skuadra zbatuese u ndesh me një sërë sfidash dhe 
kufizimesh, të lidhura kryesisht me kombinimin e një agjende shumë të ngjeshur dhe një studimi mjaft 
kompleks dhe intensiv. Për të reduktuar këtë, u krijua një skuadër e madhe ekspertësh dhe ndihmësish, 
të trajnuar dhe të përfshirë në faza të ndryshme të procesit kërkimor. Takimet e shpeshta të anëtarëve 
të skuadrës minimizuan rreziqet e rrjedhjes së informacionit dhe të dallimeve në zbatimin e fazave të 
ndryshme të procesit. 

III. METODOLOGJIA
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IV. ANALIZA E TË DHËNAVE SASIORE

A. sondazhi i policisë së shtetit shqiptar

të dhëna deskriptive mbi popullatën pjesëmarrëse në studim 

Seksioni i analizës së të dhënave sasiore bazohet në informacionin e marrë nga 207 efektive të PSh. Nga 
këndvështrimi gjinor, ndarja e kampionit në burra dhe gra reflekton edhe situatën reale të përfaqësimit 
dhe pjesëmarrjes së grave dhe burrave në PSh. Në total kampioni përbëhet nga 9% gra dhe 91% burra. 
Ndërkohë, informacioni mbi shpërndarjen e kampionit sipas grup-moshave dhe niveleve arsimore 
paraqitet ne dy grafikët në vijim. 
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Pyetësori u aplikua në 5 qarqe të vendit: Tiranë, Durrës, Korçë, Vlorë dhe Shkodër. Shpërndarja e 
kampionit në këto zona ishte në nivele të ngjashme, përveç Tiranës që si qarku më i madh në vend zë 
edhe një pjesë më të madhe në kampion, siç është paraqitur në përshkrimin e kampionin në seksionin 
e metodologjisë (për detaje shikoni grafikun 3.1)

Përgjigjedhënësit në studim vijnë nga sektorë të ndryshëm të shërbimit të policisë së shtetit. 
Megjithatë, duke pasur në konsideratë të lartë çështjen kërkimore në kampion mbizotërojnë 
përfaqësuesit e sektorit të rendit publik me 63%. Po kështu në shpërndarjen e përgjigjedhënësve në 
studim sipas gradave ka një predominim të pozicioneve të lidhura me inspektimin. Kjo jo vetëm si pasojë 
e dominimit të tyre numerik edhe në hierarkinë  e PShSh, por edhe për natyrën e punës më në kontakt 
me qytetarët, të rinjtë dhe policimin në komunitet (Shiko grafikun 4.4).
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eksperienca në punë dhe kualitetet e punonjësve të pshsh. 

Profesioni i policit është një profesion plot dinamizëm dhe tejet imenjativ. Veç këtyre karakteristikave 
klasike rezulton që profesioni i policimit në Shqipëri të ketë edhe një karakteristikë tjetër, atë të një 
profesioni që nis në moshë mjaft të re. Rreth 18.4% e të pjesëmarrësve në studim kanë filluar punë pa u 
bërë ende 20 vjeç dhe gati gjysma e tyre (47%) para vitit të 22-të jetës së tyre. Fillimi i hershëm i punës 
bën që shumica e tyre të kenë edhe një eksperiencë të gjatë në punë. Vetëm 31% e pjesëmarrësve në 
studim kanë më pak se 10 vjet eksperiencë pune, 37.7% kanë 11-20 vjet dhe 30% mbi 20 vite në shërbim. 

Vlen të vihet në dukje se ndonëse kualifikimet e para profesionale janë kryer mjaft herët si pasojë 
edhe e nisjes së hershme të punës në profesion, ato nuk janë ndalur aty. PShSh duket se është ndikuar 
nga filozofia e të mësuarit gjatë gjithë jetës pasi përgjigjedhënësit pohojnë në 93% të rasteve se kanë 
pasur të paktën një eksperiencë tjetër kualifikuese të formës së trajnimit, kursit kualifikues apo diçka 
të ngjashme. Siç tregohet në Grafikun 4.5, janë në minorancë ata që nuk kanë pasur eksperienca të tilla 
(vetëm 6-7%). �

�

Ndër kualifikimet më të rëndësishme dhe afatgjata pjesëmarrësit në studim veçojnë kurset bazë 
të formimit profesional si shkolla 2-vjeçare e policisë, kursi 11-javor dhe kursi i formimit bazë, kursi 
profesional 6-mujor i ofruar nga misioni PAMECA dhe trajnime të vazhdueshme mbi policimin e 
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përgjithshëm të ofruara në vendin e punës.  Institucionet që më shpesh kanë qenë ofrueset e këtyre 
aktiviteteve kualifikuese përmenden:

• Akademia e policisë (ose ndryshe Qendra e Formimit Policor)

• Ministria e brendshme dhe e rendit

• PAMECA - ICITAP

• Policia e shtetit.

Policimi në komunitet nuk i ka shpëtuar vëmendjes dhe ka qenë pjesë e pranishme në kurset dhe 
trajnimet kualifikuese që efektivët e policisë së shtetit kanë marrë. Rreth 83% e të pyeturve kanë marrë 
të paktën një trajnim apo seminar mbi policimin në komunitet. Megjithatë, në drejtim të ngritjes dhe 
përforcimit të kapaciteteve të PShSh ende mund të behet më shumë për vijueshmërinë e kualifikimeve 
tek ata që kanë pasur eksperienca njohëse dhe kualifikuese të pakta, e veçanërisht për ata të cilët nuk 
kanë marrë asnjë lloj kualifikimi të tillë (jo pak, po 17%), apo për gjeneratat e reja të profesionistëve në 
fushën e  policimit. 

Më tej, pjesëmarrësit në studim, pavarësisht trajnimeve dhe kualifikimeve të deritanishme 
identifikojnë së ka nevoja për trajnime dhe kualifikime të mëtejshme. Ata sugjerojnë që prioritet duhet 
të marrin veçanërisht aktivitetet trajnuese dhe kualifikuese të lidhura me këto tematika:

�

�

�
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• Dhuna në familje dhe diversiteti

• Parandalimi i krimit

• Policimi në komunitet

• Trajtimi i të miturve

Vlerësimi i punës së policisë së shtetit

Bazuar në eksperiencat e deritanishme në punë, pjesëmarrësit në studim mendojnë se puna e 
policisë së shtetit deri tani ka qenë kryesisht e përqendruar në punën parandaluese. Pavarësisht një 
luhatje të vogël zbritëse, opinioni mbetet i njëjtë edhe për të ardhmen. Mbi 80% e të pyeturve besojnë 
se do të ishte më efektive që edhe puna në të ardhmen të fokusohej kryesisht në parandalim. Grafiku 
4.7 parqet në mënyrë të kombinuar opinionin e përgjigjedhënësve për punën e deritanishëm dhe atë 
në të ardhmen. 

Nuk mund të kalojë pa koment fakti që puna referuese drejt institucioneve të tjera partnere nuk 
merr aspak vëmendje. Mbetet për t’u eksploruaruar më tej se përse ky komponent nuk konsiderohet 
i rëndësishëm në punën e policisë së shtetit pasi Grafikut 4.8 tregon se në fakt nevoja për referim 
është shumë e rëndësishme për t’u adresuar. Rreth 50% e pjesëmarrësve në studim e kanë shumë të 
nevojshme  të referojnë raste në punën e tyre të përditshme. 

�

�

�
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Dhe në fakt problematika rikonfirmohet kur përgjigjedhënësit pyeten nëse e kanë të qartë se ku 
duhet të referojnë në raste se nevojitet një gjë e tillë. Vetëm 41% e kanë thuajse gjithmonë të qartë,  
pjesa tjetër ka shpesh ose thuajse gjithmonë paqartësi dhe vështirësi për t’u orientuar se ku të referojë 
rastet që paraqiten. Kjo është një çështje që duhet të marrë përparësi sidomos kur merr parasysh faktin 
se nevoja për referim shoqërohet në mënyrë intensive me çështje të të miturve, pasi vetë efektivët e 
pyetur raportojnë se më të nevojshme kanë të referojnë rastet e të miturve dhe të të rinjve. 

�

�

�

�
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Puna relativisht e dobët në drejtim të ngritjes dhe mbajtjes funksional të një sistemi referimi 
reflektohet edhe përgjigjet e të pyeturve lidhur me institucionet ku ata referojnë më shpesh rastet e 
tyre të punës. Në një shkallë nga 1 (më pak) deri në 7 (më shumë) maksimumin e pikëve për shpeshtësi 
referimi (6 dhe 7 pikë) merr alternativa “të tjera”. Tingëllon se referimi i rasteve zgjidhet më shumë 
përmes alternativave joformale sesa atyre formale. Pritshmëritë do të ishin shumë më të larta që 
institucionet e pushtetit vendor të zinin një peshë të rëndësishme. Përkundrazi ato konkurrohen 
ndjeshëm nga institucione të pushtetit qendror me apo pa degë lokale. Çështjet e decentralizimit mund 
të jenë të lidhura ngushtë me këtë lloj pasqyrimi të situatës, por ato mbeten jashtë fokusit të këtij 
studimi dhe subjekt për hulumtime të tjera. �

�

Çështje të administrimit, menaxhimit dhe referimit të punës.

Në përgjithësi të anketuarit shprehen të kënaqur me punën e tyre. Rreth 46% e tyre janë shumë të 
kënaqur me atë çka bëjnë dhe 36% relativisht shumë të kënaqur. Po kështu ata/o janë të kënaqur dhe 
pëlqejnë shumë (57%) dhe relativisht shumë (32%) sfidat me të cilat duhet të përballen në punën e tyre. 
Pavarësisht kënaqësisë në punë dhe pasionit për të, ngarkesa mbetet e madhe dhe menaxhimi i punës 
kthehet në një sfidë. Kjo konfirmohet edhe në pohimet e 18% të të pyetur se janë shumë dakord dhe 21% 
se relativisht shumë dakord me deklaratën  “Unë jam i pakënaqur me ngarkesën e punës që duhet të kryej.”
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Diskutimet në lidhje me planifikimin e punës në mbledhjet e stafit janë rutinë për më shumë se gjysmën 

e të pyeturve, apo ndodhin shpesh për 22% të tyre. Një tregues ky i dinamikave dhe shkëmbimeve në 
staf. Detyrat shpesh dalin nga mbledhjet e stafit, megjithatë jo pak po 44% e pjesëmarrësve në studim 
nuk kanë marrë asnjëherë asnjë detyrë si pasojë e problemeve të dala dhe diskutuara në mbledhje stafi. 
Nga ana tjetër, natyra e punës është e tillë që duke qenë shumë dinamike i bën edhe planet të jenë të 
paqëndrueshme, siç edhe pohojnë më shumë se gjysma e përgjigjedhënësve. Për 31% të tyre planet e 
tyre ditore të punës ndryshojnë shumë shpesh dhe për 26% relativisht shumë shpesh. 

Sipas të pyeturve vendet e tyre të punës kanë politika konkrete për parandalimin e veprave 
penale apo anti-sociale në 86% të rasteve dhe po në këto nivele të ngjashme (87%) ato kanë edhe 
plane specifike për policimin në komunitet. Ndonëse mendimi i qytetarëve është i rëndësishëm dhe 
konsiderohet shpesh apo shumë shpesh në rreth 70% të rasteve, mbetet një pjesë jo e vogël prej 30% 
që këtë mendim nuk e merr në konsideratë. Situata duket e ngjashme edhe për sistemin e referimit, i cili 
deklarohet i vlefshëm në 83% të rasteve. Një gjetje kjo kontradiktore me gjetjet e prezantuara më sipër 
që dëshmojnë për një sistem të paqartë dhe të pastabilizuar referimi. 

për përmirësimin e punë së në të ardhmen.

Përgjigjedhënësve në studim iu kërkua të shprehnin qëndrimin e tyre në raport me një sërë faktorësh 
që mund të ndikojnë përmirësimin e punës së PShSh në të ardhmen. 85% e tyre janë dakord ose shumë 
dakord se më shumë informacion mbi eksperiencën e policisë nga vende e tjera do të përmirësonte 
punën e tyre në të ardhmen. Shkëmbimet e eksperiencave në fakt kanë rezultuar pozitive në shumë 
fusha dhe situata të tjera ndaj nuk ka arsye përse ato të mos kenë një ndikim pozitiv edhe në policim.

Përgjigjedhënësit në studim vlerësojnë akoma më të rëndësishme ofrimin e më shumë kualifikimeve 
profesionale mbi rolin e policisë në ndihmë të qytetarëve. Gati 92% e tyre janë dakord ose shumë dakord 
me këtë dhe po në këto nivele (po 92% e tyre) deklarojnë se janë dakord (44%) ose shumë dakord (47%) 
se puna e tyre do te përmirësohej ndjeshëm nga marrëdhëniet më intensive me qytetarët. 

Jo më pak të rëndësishme vlerësohen të jenë edhe zhvillimi dhe pasja e një plani pune të 
mirëpërcaktuar dhe të qartë si dhe përfshirja e prindërve në programet e parandalimit të ndërhyrjes, 
ndonëse për këtë të fundit ka një skepticizëm më të madh për përfitimin dhe impaktin e drejtpërdrejtë 
në rreth 17% të rasteve. 

Thuajse ka një unanimitet (gati 96% e të pyeturve janë dakord apo shumë dakord) në vlerësimin 
e rolit të policisë si shumë të dobishëm në zgjidhjen e problemeve në komunitet. Përgjigjedhënësit 
tregohen më të diversifikuar në qëndrimin e  tyre mbi deklaratën se problemet e tyre mbeten pa u 
zgjidhur si pasojë e ngarkesës në punë. 25% e pjesëmarrësve në studim nuk janë dakord me deklaratën 

IV. ANALIZA E TË DHËNAVE SASIORE



40 RAPORT STUDIMOR: Kapacitetet dhe efektiviteti i programit të policimit në komunitet të Policisë së Shtetit

“Në departamentin tonë ka shumë punë ndaj dhe ngelen edhe probleme të pazgjidhura”. Rreth 16% 
janë të pavendosur ose nuk kanë ndonjë mendim lidhur me këtë. Kjo ndarje thuajse e balancuar midis 
alternativave pro dhe kundër deklaratës e bën këtë të fundit edhe deklaratën me më pak konsensus 
midis përgjigjedhënësve. Dakordësia rivendoset në qëndrimin se përdorimi i teknologjisë së re e ka 
rritur cilësinë e shërbimit të policisë për qytetarët.

Një sërë burimesh informacioni përdoren për evidentimin e problemeve nga policia e shtetit. 
Pavarësisht vlerësimeve për teknologjinë apo burimeve të tjera alternative duket se asnjëra prej tyre 
nuk i afrohet ende rëndësisë që kanë ankesat e qytetarëve për evidentimin e problemeve. Vija me 
ngjyrë blu të çelët që i korrespondon alternativës gjithmonë dhe ajo me ngjyrë vjollcë për alternativën 
shpesh kanë pikën më të lartë pikërisht tek ankesat e qytetarëve si burim kryesor informacioni. Të dytat 
për nga shpeshtësia vijnë të dhënat që disponon policia. Anketimet në komunitet janë praktika pune 
shumë më të rralla (shiko Grafikun 4.11).  

�

�
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puna me të rinjtë

Puna e policisë së shtetit me të rinjtë, e në mënyrë specifike me të miturit vlerësohet pozitivisht nga 
shumica e përgjigjedhënësve. Rreth 14% e përgjigjedhënëvse janë të mendimit se puna e PShSh me të 
miturit ka qenë shume e mirë dhe mëse 46% e tyre e konsiderojnë atë të mirë. Megjithatë, një peshë 
të konsiderueshme zë edhe qëndrimi se ka vend për përmirësim pasi rreth 40% e përgjigjedhëneve 
mendojnë se puna e deritanishme me të miturit ka qenë e dobët ose në nivelet e mjaftueshmërisë. 
Ndër alternativat për përmirësimin e punës me të miturit është edhe bashkëpunimi dhe përfshirja 
e kontributit të prindërve. Rreth 65% mendojnë se ata duhet të përfshihen patjetër në punën me të 
miturit dhe 30.1% se kontributi i tyre do të përbënte një vlerë të shtuar drejt një pune më të mirë me ta. 

�

�
Gjithsesi, kjo ndjeshmëri dhe ndërgjegjësim mbi nevojën për një punë më të mirë të PSh me të 

miturit nuk përkthehet domosdoshmërish në detyra konkrete për ta. Kur pjesëmarrësit pyeten se sa 
shpesh puna e tyre e përditshme lidhet me një sërë aktivitetesh, krijimi i njësive speciale për punën  
me të rinjtë nuk përbën prioritet, sic tregohet edhe në Grafikun 4.13. Po kështu konsideratë e ulët 
i jepet edhe aktiviteteve të tjera të lidhura me policimin në komunitet, me dhe për qytetarët, siç 
janë kuptueshmëria e problemeve të minorancave etnike apo shpjegimi i qytetarëve mbi teknikat e 
parandalimit të krimeve. Kjo e fundit është një gjetje që kundërshton edhe vlerësimin maksimal që 
pjesëmarrësit i jepnin përkushtimit drejt punës parandaluese. 
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bashkëpunimet e partneritetet

Ndryshe nga sa u paraqit situata lidhur me sistemin e referimit, kur vjen puna tek bashkëpunimet 
dhe partneritetet, të anketuarit cilësojnë se në pjesën dërmuese të rasteve bashkëpunimet janë me 
organe dhe institucione të pushtetit vendor dhe të një rëndësie të ngjashme janë edhe ato me organet 
të pushtetit qendror. Vija e kuqe dhe ajo blu që përfaqësojnë pushtetin vendor dhe atë qendror 
respektivisht, arrijnë pikat më të larta te vlerësimet ‘shpesh’ dhe ‘gjithmonë’ (shiko Grafikun 4.14). 

�

�
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Në përgjithësi, pjesëmarrësit e vlerësojnë marrëdhënien e PShSh me partnerët e saj si bashkëpunuese 
në mbi 84% të rasteve. Vlerësimi i besimit të ndërsjellë midis PSh dhe institucioneve të tjera ngjan 
ndjeshëm me atë të frekuencave të bashkëpunimit me to. Lidhja logjike që mund të bëhet në këtë 
rast është se eksperiencat më të shpeshta ndihmojnë edhe në ndërtimin dhe përforcimin e besimit 
midis partnerëve. Grafiku 4.15 ilustron pikërisht se besimi i ndërsjellë është më i shpeshtë me ato 
institucione që ka është më shpesh bashkëpunim – pushtetin vendor dhe atë qendror. Jo shumë larg 
tyre ndodhen edhe marrëdhëniet e besimit me organizatat e shoqërisë civile. Ato renditen të tretat për 
nga shpeshtësia e bashkëpunimit dhe niveli i besimit të ndërsjellë.

�
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Besimi i ndërsjellë dhe pozitiviteti në bashkëpunim vlerësohen edhe si ndikuese në punën 
parandaluese. Jo pak por 52% janë dakord dhe 37% shumë dakord me deklaratën se bashkëpunimi 
me frymë pozitive ndikon në efektshëminë e punës parandalues. Ndër këta partnerë veçohen të një 
rëndësie të madhe për punën e policisë pushteti vendor, komuniteti me strukturat dhe përfaqësitë e tij 
si dhe shoqëria civile në nivel lokal. 

b. sondazhi i fëmijëve dhe të rinjve

të dhëna deskriptive mbi popullatën pjesëmarrëse në studim 

Gjetjet e prezantuara në këtë seksion të analizës së të dhënave sasiore janë rezultat i përpunimit 
të përgjigjeve të marra nga një total prej 703 fëmijësh, të rinjsh dhe të rejash që u përzgjodhën dhe u 
bënë pjesë e studimit duke përfaqësuar bashkëmoshatarët e tyre të moshës nga 12 deri në 18 vjeç, në 
5 qarqet më të mëdha të vendit. (Shpërndarja sipas këtyre të fundit është përshkruar në seksionin e 

�
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metodologjisë më herët në këtë raport studimor). 

Popullata finale e kampionit u kompozua nga 418 vajza (ose 59.5%) dhe 285 djem (ose 40.5%). 
Shpërndarja e kampionit sipas moshës ilustrohet në Grafikun 4.16. Përqindja e ulët që i takon moshës 
18 vjeçare është rezultat i faktit që në përfundim të studimeve të shkollë së mesme, vetëm një pjesë e 
nxënësve kanë arritur të mbushin moshën 18-vjeçare. Shpërndarja në grup-moshat e tjera është ruajtur 
në nivele të ngjashme siç edhe tregohet në histogramën e mëposhtme. Tabela 4.1 zbërthen më tej të 
dhënat sipas klasave dhe viteve në të cilat nxënësit studiojnë. �

�

tabela 4.1 shpërndarja e kampionit sipas klasave dhe viteve të studimit

sistemi 9-vjeçar shkolla e mesme
klasa frekuenca përqindja viti frekuenca përqindja

pa përgjigje 9 2.2 viti i 137 46.8
klasa peste 8 2.0 viti ii 133 45.4
klasa gjashte 92 22.8 viti iii 23 7.8
klasa shtate 101 25.1 total 293 100.0
klasa tete 93 23.1
klasa nëntë 100 24.8
total 403 100.0
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Ndër pjesëmarrësit në studim 403 (ose 57.3%) prej tyre ishin nxënës/e të shkollës 9 vjeçare, 294 
(ose 41.8%)  të shkollës së mesme dhe pjesa tjetër prej më pak se 1% përfaqësonin kategorinë e atyre 
që nuk e ndjekin shkollën. Këto raporte të cilat pasqyrohen edhe në Grafikun 4.17 reflektojnë edhe 
raportet në popullatën e përgjithshme, ku shumica e grupmoshave të përfshira në studim janë pjesë e 
ciklit 9-vjeçar. 

�
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Përveç diversitetit në gjini, moshë, apo nivel studimi kampioni reflekton edhe diversitetin etnik. 
Në studim morën pjesë edhe të rinj që i përkasin komunitetit grek, arumun, rom, egjiptian, çam dhe 
amerikano-shqiptar. Përkatësia etnike u la e lirë për t’u përcaktuar nominalisht nga vetë pjesëmarrësit 
në studim. 

të rinjtë dhe çështje të sigurisë dhe policimit në komunitet

Në këtë seksion analizohen dhe prezantohen të dhënat mbi opinion dhe qëndrimin e të rinjve 
lidhur me çështje të sigurisë dhe policimit në komunitetet ku ata jetojnë në momentin e intervistimit. 
Aty përfshihen opinionet e të rinjve që kanë periudha të ndryshme njohjesh dhe eksperiencash në 
komunitetin respektiv. Vitet e njohjes së komunitetit varjonin, megjithatë shumica dërmuese prej 78% 
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kanë një njohje të mirë të lagjes dhe komunitetit të tyre pasi rezultojnë të jenë banorë ‘të vjetër’ të tyre 
me më shumë se 5 vjet të kaluara në të njëjtin komunitet siç prezantohet në Tabelën 4.2. 

tabela 4.2 shpërndarja e kampionit sipas viteve të jetuara në të njëjtin komunitet 

VItet FRekuenCA pëRQIndjA

pa përgjigje 3 .4

më pak se 1 vit 32 4.6

1-3 vjet 49 7.0

3-5 vjet 72 10.2

më shumë se 5 vjet 547 77.8

total 703 100.0

Bazuar në njohjen e tyre të komunitetit (e cila siç u përmend edhe më sipër është në shumicën e kohës 
relativisht e gjatë) ata raportojnë se kanë informacion mbi ndodhitë e ngjarjeve të pakëndshme. Tabela 
4.3 përmbledh informacionin e përgjigjedhënësve lidhur me shpeshtësinë e ngjarjeve të pakëndshme 
siç janë sulme e ndryshme, abuzimet dhe krimet seksuale, vjedhjet e pronës, dhuna brenda familjes, 
probleme të trafikimit dhe të drogës, vandalizmat, krimet homofobike etj. 

tabela 4.3 shpeshtësia e ndodhjes së ngjarjeve të mëposhtme në komunitetin ku jetojnë. (në %)

 pa përgjigje kurrë ndonjëherë shpesh Gjithmonë

Sulme ndaj personave 0.4 36 52.9 8.7 2
Sulme ndaj të moshuarve 0.9 76.7 18.6 2.8 1
Abuzime ndaj fëmijëve 1.3 60.6 29.3 6 2.8
Vjedhje brenda familjes 1.3 54.5 32.9 9 2.4
Dhunë brenda familjes 1.7 45.2 37.8 12.9 2.3
Probleme të trafikimit dhe të drogës 2 57.8 27.9 8 4.4
Përdorim të drogës 2.6 49.5 31.9 10.4 5.7
Drejtim makine në gjendje të dehur 3.6 27.3 45.5 19.3 4.3
Krime ndaj makinave (vjedhje pjesësh etj) 2.4 31.4 43 17.9 5.3
Prishje e rendit publik 2 27 43.7 20.2 7.1
Dehje kolektive 1.4 43 37.7 14.1 3.8
Krime raciale/fetare 1.3 80.9 13.5 2.4 1.8
Sulme seksuale 1.4 80.1 14.4 2.3 1.8
Vjedhje në rrugë 1.4 38.7 42.1 14.7 3.1
Vandalizma (graffiti) 2.3 37.6 24.8 22.6 12.8
Krime homofobike 1 81.2 10.4 3.3 4.1

IV. ANALIZA E TË DHËNAVE SASIORE
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Për ta bërë më të lehtë perceptimin e ngjarjeve të hasura më shpesh dhe atyre që pothuajse nuk 
ndodhin kurrë në komunitetet e të pyeturve sipas vetë informacionit të tyre, le të krahasojmë si në 
Grafikun 4.18 përgjigjet që ata japin për alternativat “shpesh” dhe “kurrë”. Sipas pjesëmarrësve në 
studim në komunitetet e tyre hasen shpesh problematika të tilla si prishjet e rendit publik (20.2%), 
vandalizmat (22.6%), krimet ndaj makinave (17.9%) dhe drejtimi i mjetit në gjendje të dehur (19.3%). 
Ndërkohë vija me ngjyrë më të errët që i takon përgjigjes ‘kurrë’ merr vlera më të larta dhe pretendon 
se komunitetet tona vuajnë më pak nga krimet raciale e fetare (81% deklarojnë se nuk i kanë hasur 
kurrë), sulmet seksuale dhe krimet homofobike. �

�
Shkaktarë të veprave të pakëndshme janë në 68% të rasteve individë të panjohur për të rinjtë e pyetur. 
Megjithatë nuk janë për t’u neglizhuar edhe të dhënat që tregojnë se në 23% të rasteve fëmijët i njohin 
kundravajtësit e ligjit apo në 3% të rasteve edhe konsiderohen miq me ta, siç tregohet në Grafikun 4.19.  
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Vetë fëmijët/të rinjtë e përfshirë në këtë studim, në shumicën e rasteve (65% të tyre)  nuk kanë qenë 
pjesë e ndonjë ngjarje apo incidenti të pakëndshëm. Megjithatë, 32%  prej tyre kanë pasur eksperienca 
të tilla dhe 2% janë ndodhur shpesh herë si pjesë e këtyre problemeve. 

�

�

�

�

�

�
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Një gjetje pozitive është se shumica e tyre, rreth 86% (Grafiku 4.21) e dinë se cili është autoriteti që 
mund t’i drejtohen në rast se ndodh të përballen me ndonjë ngjarje të tillë si vjedhje, prishje e qetësisë 
publike, zënie ndërmjet dy ose më shumë personave etj.

�

�

�
Edhe pse rreth 40% e të pyeturve kanë pasur eksperienca përfshirje në ngjarje të pakëndshme apo 

të rrezikshme dhe 86% thonë se e kanë të qartë ku të drejtohen në raste të tilla, Grafiku 4.18 tregon se 
vetëm një pjesë relativisht e vogël prej 19% e kanë kërkuar ndonjëherë ndihmën e policisë. Shifra prej 80% 
që nuk e kanë kërkuar ndonjëherë ndihëm e policisë kthehet në shqetësuese sidomos kur krahasohet me 
incidencën e të qenit preh e ngjarjeve të pakëndshme si vjedhje, zënkë, fyerje, sharje etj pasi rreth 60% e 
pjesëmarrësve deklarojnë të kenë qenë viktima të të paktën njërës prej këtyre ngjarjeve. 

�

�

�
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Raportet midis ngjarjeve dhe raportimit të tyre ruhen edhe kur bëhet fjale për ndodhi të pakëndshme 

me familjarët e të pyeturve. Rreth 40% e tyre deklarojnë se ngjarje të tilla si vjedhje, zënkë, fyerje, sharje 
etj i ka ndodhur të paktën njërit prej familjarëve, megjithatë edhe në këtë rast vetëm 22% deklarojnë se 
e kanë raportuar ngjarjen. 

Gjithsesi, në rastet kur është parë e nevojshme dhe është konkretizuar thirrja në ndihmë e policisë 
situatat kanë qenë të tilla që në 63% të rasteve të pyeturit kanë qenë dëshmitarë të rastësishëm të një 
ngjarje të ndodhur dhe në 27% të rasteve sepse kjo ngjarje u ka ndodhur vetë atyre. Këto të dhëna e 
reduktojnë edhe më tej shkallën e vetë-raportimit për ngjarjet e pakëndshme apo problematike. 

tabela 4.4  Arsyeja për të cilën është kërkuar ndihma e policisë.

 FRekuenCA pëRQIndje

pa përgjigje 10 7.0

kam qenë dëshmitar rastësisht në një ngjarje të ndodhur 91 63.6

kam pësuar një ngjarje unë vetë apo familja ime 38 26.6

tjetër (specifiko) 4 2.8

total 143 100.0

Në tentativën për të kuptuar se përse nuk raportohet dhe kërkohet ndihma e policisë në ato nivele 
që ndodhin edhe ngjarjet e problemet, pjesa më e madhe e pjesëmarrësve në studim, 44% e tyre, nuk 
e kanë një përgjigje. Një pjese jo të pakonsiderueshme u mungon për fat të keq besimi tek policia, siç 
deklarojnë 11.4% e përgjigjedhënësve. Nga ana tjetër, 34% besonin se do e zgjidhnin vetë problemin. 
Këtu do të ishte me interes të eksplorohej më tej nëse ky besim ishte i lidhur me ndonjë ngjarje a  vepër 
që ata e klasifikojnë si jo shumë serioze për të kërkuar ndihmën e policisë, apo nëse në lojë është besimi 
se vetëgjyqësia është një zgjidhje më efikase, pa nevojën e ndërhyrjes së policisë. 

eksperiencat direkte të të rinjve me policinë dhe vlerësimi i tyre për të. 

Nuk janë të paktë fëmijët e të rinjtë që kanë pasur eksperienca të drejtpërdrejta me policinë. Jo pak po 
16% e tyre janë ndaluar të paktën një herë nga policia. Arsyet për të cilat ata janë ndaluar prej policisë 
kanë qenë kryesisht: 

• kontroll rutinë

• ngatërrim personi

• nisja e mjetit pa patentë

• ecja me shpejtësi përtej normave të lejuara për mjetin që drejtonin 

• zënka
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Bazuar në këto eksperienca shërbimi i marrë nga policia vlerësohet i mirë vetëm në 30% të rasteve. 
Mëse 18% e rasteve (treguar të veçuar në grafikun e mëposhtëm 4.19) raportojnë për një trajtim të keq 
(8%) ose shumë të keq (11%) nga ana e policisë së shtetit. Një nga arsyet kryesore për këtë vlerësim jo 
shumë pozitiv për punën e policisë është mosrespektimi i të drejtave të qytetarëve. Rreth 21% e pjesëmar-
rësve në studim që kishin pasur eksperienca të drejtpërdrejta me policinë e shtetit besojnë se të drejtat e 
tyre nuk janë respektuar, ndërkohë që 18% e tyre nuk janë në gjendj e ta vlerësojnë nëse të drejtat e tyre 
gjatë procesit të ndalimit nga policia janë respektuar si duhet apo jo, ose refuzojnë të përgjigjen në 17% 
të rasteve duke e reduktuar numrin e rasteve ku të drejtat janë respektuar në vetëm 43% (Grafiku 4.24). �

�

�

�

�

�



53
partneriteti me policinë

Pjesa më e madhe e të pyeturve në këtë studim (84%) kanë informacionin e nevojshëm dhe dinës 
se kë të pyesin në rast se ndodhen përballë një ngjarje të pakëndshme. Po kështu 78% dinë të paktën 
një numër kontakti të policisë dhe 62% janë të informuar për vendndodhjen e zyrave të të policisë në 
zonën ku jetojnë. Bashkëpunimi me policinë është i dëshiruar nga të rinjtë dhe 46.4% janë të gatshëm 
të bashkëpunojnë me struktura dhe përfaqësues të PSh. Megjithatë, nuk është aspak e vogël pjesa e 
atyre që bashkëpunimin me policinë nuk e konsiderojnë një opsion të mundshëm (23%) apo që janë 
të pasigurt (27%). 

Pasiguria apo refuzimi për bashkëpunim me policinë rritet kur të rinjtë pyeten në raport me 
përfshirjen në raporte bashkëpunuese me policinë e shtetit të prindërve të tyre. Ndonëse ata që do 
të ishin dakord nuk zvogëlohen shumë (rreth 39%), përgjigjedhënësit që zgjedhin alternativën “jo” 
shkojnë në 32% dhe po në rreth 30% ngjitet incidenca e atyre të cilët nuk e dinë nëse do donin që 
prindërit e tyre të përfshiheshin në projekte bashkëpunimi me policinë. 

Për të rritur interesin dhe bashkëpunimin e të rinjve (apo dhe të gjithë komunitetit) me policinë 
lipset që vetë kjo e fundit të intensifikojë punën e saj pasi rezulton që ka pak ura komunikimi 
funksionale midis saj dhe anëtarëve të komunitetit. Për shembull, 77% e pjesëmarrësve në studim 
raportojnë se nuk kanë pasur asnjë eksperiencë informimi nga njësitë e policë në nivel komuniteti 
lokal. Po kështu, 33% nuk njohin asnjë efektiv të policisë së shtetit në komunitetin e tyre (qoftë si 
fytyrë apo emër). 

Nga ana tjetër, PSh duket se nuk i ka kushtuar ndonjë vëmendje të veçantë ndërgjegjësimit apo 
përfshirjes së të rinjve në iniciativa ndërgjegjësuese. Vetëm 13.7% e pjesëmarrësve raportojnë të 
kenë pasur eksperienca ku janë përfshirë në iniciativa ndërgjegjësuese. Duke pasur parasysh, veç 
të tjerash, suksesin që kanë përqasjet e ndërgjegjësimit midis bashkëmoshatarëve (peer-to-peer), 
mbetet shumë për t’u bërë nga ana e policisë për përforcimin e këtij komponenti. 

Përveç iniciativave më përfshirëse ndaj të rinjve që PSh duhet të ndërmarrë, ajo duhet të 
konsiderojë edhe rritjen e prezencës së saj në komunitet. Një prezencë më e madhe e policisë në 
komunitet do të sillte më tepër siguri dhe qetësi për të rinjtë (Grafiku 4.25). 

IV. ANALIZA E TË DHËNAVE SASIORE



54 RAPORT STUDIMOR: Kapacitetet dhe efektiviteti i programit të policimit në komunitet të Policisë së Shtetit

Në 43% të rasteve ata madje do ndiheshin të kënaqur nëse çdo ditë në lagjen e tyre do të patrullonin 
një grup policësh. Gjë që nga ana tjetër do të sillte bezdi vetëm për 11% të tyre. Ky qëndrim konfirmohet 
edhe kur pjesëmarrësit në studim pyeten sesi ndihen kur takohen me një polic. Për gati 66% të 
pjesëmarrësve në studim takimi me një polic në lagjen ku banojnë do i qetësonte dhe vetëm në 13% 
të rasteve do të bënte efekte e kundërta, atë të frikësimit (6%) apo ankthit (7%). Për ta përforcuar 
më tej, 46% ndihen gjithmonë më të sigurt nëse në lagje ka patrulla të cilat nëse do të ishin prezentë 
vazhdimisht, edhe në orët e vona të natës, do të rrisnin sigurinë e cila në orët e vona ndihet si e tillë për 
vetëm 18% të përgjigjedhënësve. 

Në shkallën e sigurisë apo pasigurisë ndikon padyshim edhe shkalla e njohurive dhe qartësisë se si 
duhet të reagohet në situata nga më të ndryshmet. Kur pjesëmarrësit në studim u pyetën se a dinin se 
carë të bënin në një sërë situatash të vështira, u vunë re pasiguri të mëdha. Grafiku 4.25 prezanton në 
mënyrë të përmbledhur përgjigjet e tyre. Duke vërejtur luhatjet e vijave të grafikut bie në sy se ajo me 
ndryshime më të mëdha është pikërisht ajo e pavendosmërisë apo pasigurisë se çfarë duhet të bëjnë. Të 
pyeturit e kanë veçanërisht të paqartë të reagojnë dhe bëjnë gjënë e duhur në rastet kur shikojnë apo 
dëgjojnë zënka apo kur ndodh të jenë dëshmitarë të një aksidenti. Kjo mungesë orientimi kushtëzon 
edhe nivelin e bashkëpunimit me policinë. 

�

�
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Rreth 25% e pjesëmarrësve janë të pavendosur ose nuk e dinë asnjëherë se si dhe çfarë duhet të 

bëjnë për t’u ndjerë të sigurt në komunitetin ku bëjnë pjesë. Po kështu, mbi 15% e pjesëmarrësve nuk 
ndihen asnjëherë të sigurt apo ndihen të pasigurt në shumicën e kohës edhe në lagjen ku banojnë. Këto 
ndjenja sigurie apo pasigurie lidhen patjetër me mënyrën sesi perceptohet puna e policisë në zonë. Për 
këtë të rinjtë u pyetën sesa të kënaqur janë ata nga puna e policisë në komunitetin e tyre. Grafiku 4.26 
pasqyron nivelet e tyre të ndryshme të kënaqësisë dhe vlerësimit kundrejt punës së policisë. �

�

Duke shqyrtuar pakënaqësitë e shprehura nga përgjigjedhënësit vihet re se ata janë më tepër 
të pakënaqur me kohën e reagimit të policisë (ndiqni vijën me ngjyrë blu të hapur dhe atë ngjyrë 
vjollcë). Po sipas mendimit të tyre, puna e policisë është më e admirueshme në raport me policimin 
e përgjithshëm (shikoni pikën më të lartë të vijës së kuqe në Grafikun 4.26) si dhe me mënyrën e 
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reagimit të policisë ndaj ngjarjeve të pakëndshme. Vija blu e errët ka pikën e saj më të lartë pikërisht 
për këtë alternativë duke shprehur edhe kënaqësinë e përgjigjedhënësve në raport me reagimin e 
përgjithshëm të efektivëve të policisë. 

C. diversiteti i eksperiencave dhe qëndrimeve të të rinjve: 
përkatësia gjinore dhe mosha.  

Gjinia dhe eksperienca e bashkëpunimi me psh. 

Në seksionin pararendës eksploruam dhe prezantuam gjetjet e përgjithshme mbi eksperiencat dhe 
qëndrimet e të rinjve me sigurinë në komunitet dhe rolin dhe punën e policisë së shtetit në këtë drejtim. 
Megjithatë, të gjithë ata me një ndjeshmëri minimale gjinore apo që njohin dinamikat e ndryshme të 
jetës së burrave dhe grave, vajzave dhe djemve në shoqërinë tonë do të kishin interes të dinin nëse 
ka diferenca të tilla në eksperiencat dhe qëndrimet e ndara dhe shprehura nga pjesëmarrësit dhe 
pjesëmarrëset në studim. 

Nga analiza e të dhënave, të para nën këndvështrimin e diferencave gjinore rezulton se të përfshirë 
në situatë apo ngjarje problematike kanë qenë më tepër miqtë e të pyeturve djem (58.3%) sesa vajza 
(41.7%) ndonëse diferenca nuk është shumë e thellë. Po kështu djemtë mbizotërojnë tek ata që i njohin 
kundravajtësit e ligjit (në 52.5% të rasteve kundrejt 47.5% të rasteve që raportojnë vajzat). 

tabela 4.5 njohja e përgjegjësve të situatave apo ngjarjeve problematike nga vajzat dhe djemtë në studim. 

 

përgjithësisht përgjegjës të situatave të tilla janë?
total

 Pa përgjigje
Persona të njohur 

nga ju
Persona të pa-
njohur për ju

Miqtë tuaj Tjetër

 Gjinia       Femër 9 75 306 10 18 418

  64.3% 47.5% 63.9% 41.7% 64.3% 59.5%

  Mashkull 5 83 173 14 10 285

  35.7% 52.5% 36.1% 58.3% 35.7% 40.5%

total 14 158 479 24 28 703

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Po kështu djemtë raportojnë të kenë pasur eksperienca më të shpeshta të të qenit pjesë e ngjarjeve 

problematike. Janë pikërisht djem në 60% të rasteve ata që kanë qenë shpesh herë pjesë e tyre, 
përkundrejt 40% vajza. Raporti përmbyset, e madje thellohet diferenca, për alternativën kurrë pasi ndër 
ata që nuk kanë pasur kurrë eksperienca të tilla mbizotërojnë vajzat me 63% (Tabela 4.6). 

Nga ana tjetër, vajzat ndryshe nga djemtë që kanë qenë më tepër pjesë e ngjarjeve, dominojnë 
midis viktimave të ngjarjeve të pakëndshme si vjedhjet, zënkat, fyerjet e të tjera si këto. Ato zënë 53.5% 
të rasteve të deklaruara se kanë qenë të paktën një herë viktima të këtyre ngjarjeve apo incidenteve.  
Nga ana tjetër, më tepër eksperienca të ndalimit nga policia kanë raportuar të kenë pasur djemtë në 
këtë studim. Siç tregohet edhe në Tabelën 4.7 rreth 61% e atyre që raportojnë të kenë qenë ndaluar të 
paktën një herë nga polica janë djem. 

tabela 4.6 të qenit pjesë e ndonjë prej ngjarjeje problematike, sipas gjinisë. 

 
 

A ju ka ndodhur të jeni pjesë e ndonjë prej ngjarjeve të përmendura më sipër? total
 pa përgjigje kurrë ndonjëherë shpesh herë

 Gjinia      Femër 3 287 122 6 418

  60.0% 63.1% 53.5% 40.0% 59.5%

  Mashkull 2 168 106 9 285

  40.0% 36.9% 46.5% 60.0% 40.5%

total 5 455 228 15 703

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

tabela 4.7 të ndaluarit ndonjëherë nga policia, sipas gjinisë

 
 

jeni ndaluar ndonjëherë nga policia? total
 Pa përgjigje Po Jo

Gjinia
 
 
 

 Femër
 

11 44 363 418

64.7% 38.9% 63.4% 59.5%

 Mashkull
 

6 69 210 285

35.3% 61.1% 36.6% 40.5%

total
 

17 113 573 703

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Vajzat kanë një avantazh të lehtë në nivelin e informimit që kanë lidhur me autoritetin që duhet t’i 
drejtohen në rast nevoje. Ato zënë gati 60% të të informuarve në kampionin tonë. Po kështu ato dinë 
më shpesh se si të kontaktojnë policinë (janë vajzat në 60.6% të rasteve që deklarojnë se e dinë një gjë 
të tillë), disponojnë një numër telefoni (58.6% janë vajza ato që kanë kontakt të policisë) si dhe dinë ku 
është zyra më e afërt (59.6% janë sërish vajza që janë të informuara se ku është zyra më e afërt e policisë 
në zonën ku banojnë).

Në analizat e mësipërme u vu në dukje se janë djemtë ata që kanë pasur eksperienca më të shpeshta 
përfshirjeje në ngjarje problematike apo që kanë qenë ndaluar të paktën një herë nga policia. Pavarësisht 
kësaj, ata zënë vetëm 46% të të pyeturve që e kanë kërkuar ndonjëherë ndihmën e policisë. 

tabela 4.8 të qenit të informuar se ku të drejtohen, sipas gjinisë  

 
 

A e dini se cili është autoriteti që mund t’i drejtoheni në rast se 
ndodh një ngjarje e tillë si (vjedhje, prishje e

total

Pa përgjigje Po Jo  

Gjinia       Femër 4 360 54 418

  66.7% 59.5% 58.7% 59.5%

  Mashkull 2 245 38 285

  33.3% 40.5% 41.3% 40.5%

total 6 605 92 703

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

tabela 4.9 sa e kanë kërkuar ndihmën e policisë djemtë dhe vajzat? 

 
 

 A keni kërkuar ndonjëherë ndihmën e policisë? Total

Pa përgjigje Po Jo  

 Gjinia       Femër 3 72 343 418

  60.0% 53.7% 60.8% 59.5%

  Mashkull 2 62 221 285

  40.0% 46.3% 39.2% 40.5%

total 5 134 564 703

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Për të vijuar analizën e raportit të vajzave dhe djemve me policinë e shtetit, konstatohet se vajzat 

dominojnë midis atyre të hapur për bashkëpunim me këtë strukturë. Ndër ata për të cilët bashkëpunimi 
është i dëshiruar 67.5% janë vajza dhe e kundërta ndodh për refuzuesit. Rreth 60% e atyre që nuk do 
ta konsideronin bashkëpunimin me policinë janë djem. Kjo tendencë e diferencave sipas gjinive ruhet 
edhe kur pjesëmarrësit në studim pyetën nëse do të dëshironin që prindërit e tyre të përfshiheshin në 
projekte bashkëpunimi me policinë.  Ndër ata që do e dëshironin një bashkëpunim të tillë janë 67.5% 
vajza dhe vetëm 32.5% djem. Më të shumtë ndër ata që nuk do e dëshironin janë djemtë në 53% të 
rasteve të refuzimit. 

tabela 4.10 dëshira për bashkëpunim me policinë për veten dhe prindërit, sipas gjinisë. 

 
 

nëse do të grihej një projekt për 
bashkëpunimin me policinë, në 
lagjen tuaj, a do të dëshironit të 

përfshiheshit? total

nëse do të ngrihej një projekt 
bashkëpunimi me policinë do 
të donit që prindërit tuaj të 

përfshiheshin? total

Pa 
përgjigje

Po Jo Nuk e di
Pa 

përgjigje
Po Jo Nuk e di

Gjinia      Femër 11 220 65 122 418 0 183 106 129 418

  44.0% 67.5% 40.1% 64.2% 59.5% .0% 67.5% 47.3% 62.9% 59.5%

  Mashkull 14 106 97 68 285 3 88 118 76 285

  56.0% 32.5% 59.9% 35.8% 40.5% 100.0% 32.5% 52.7% 37.1% 40.5%

total 25 326 162 190 703 2 271 224 205 703

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Nga eksperiencat e deritanishme vajzat kanë qenë më pak pjesë e takimeve informuese (49% vajza 
kundrejt 51% djem) dhe njohin më pak efektivë të policisë (janë 66.8% vajza kundrejt 32.2% djem që 
deklarojnë se nuk njohin asnjë efektiv policie), por më shumë pjesë e fushatave ndërgjegjësuese (62.5% 
vajza kundrejt 37.5% djem).  Pavarësisht këtyre, vajzat dominojnë ndër ata që prezenca e policisë në 
komunitet do t’u sillte më shumë siguri dhe qetësi (68.6% vajza kundrejt 31.4% djem do ndiheshin më 
të sigurta dhe 57.5% vajza  kundrejt 42.5% djem do të ndiheshin më të qeta). Ky qëndrim konfirmohet 
edhe nga fakti se patrullimi i vazhdueshëm i policisë në komunitetin ku jetojnë do të gëzonte më shumë 
vajza (në 67% të rasteve). 
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tabela 4.11 Qëndrimet ndaj një prezence më të madhe të policisë në komunitet, sipas gjinisë.

 
si ndjeheni kur shikoni një polic që të kalojë në lagjen tuaj? total

 Pa përgjigje I sigurtë I qetë Në ankth Indiferent Tjetër

 Gjinia       Femër 0 155 150 37 71 5 418

  .0% 68.6% 57.5% 63.8% 51.1% 38.5% 59.5%

  Mashkull 6 71 111 21 68 8 285

  100.0% 31.4% 42.5% 36.2% 48.9% 61.5% 40.5%

Total 6 226 261 58 139 13 703

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 
 

si do të ndjeheshin nëse çdo ditë në lagjen tuaj do të patrullonin një grup policësh? total
 Pa përgjigje I gëzuar Indiferent I mërzitur

Gjinia  Femër 6 202 177 33 418

  37.5% 66.9% 57.8% 41.8% 59.5%

  Mashkull 10 100 129 46 285

  62.5% 33.1% 42.2% 58.2% 40.5%

total 16 302 306 79 703

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Vajza mbizotërojnë jo vetëm ndër ata që do të preferonin një prezencë më të madhe të policisë 
në komunitet por edhe ndër ata që rezultojnë të jenët të kënaqur nga bashkëpunimi dhe partneriteti i 
deritanishëm policisë së shtetit me komunitetin e tyre respektiv.

 tabela 4.12 të kënaqur me bashkëpunimin dhe partneritetin e policisë së shtetit me komunitetin, sipas gjinisë. 

 
 

bashkëpunimin që ka policia me banorët e lagjes/komunitetit tuaj
total

 Pa pergjigje
Shumë i 
kënaqur

I kënaqur Indiferent I pakënaqur
Aspak i 
kënaqur

Gjinia  Femër 3 56 165 84 66 44 418

  37.5% 61.5% 67.3% 53.5% 53.2% 56.4% 59.5%

  Mashkull 5 35 80 73 58 34 285

  62.5% 38.5% 32.7% 46.5% 46.8% 43.6% 40.5%

total 8 91 245 157 124 78 703

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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mosha dhe eksperienca e bashkëpunimi me psh.

Lidhur me diferencat moshore, duket se gjetjet e studimit nuk konfirmojnë pritshmëritë e 
përgjithshme se ndoshta nxënësit e gjimnazit mund të kenë më tepër eksperienca jo vetëm si pasojë 
e një eksperience më të madhe jetësore, por edhe si pasojë e dinamikave të grupmoshës që ndjek 
gjimnazin. Vlen të përmendim se ndër ata që kanë miq përgjegjës të situatave problematike 71% janë 
nxënës që i takojë shkollës 9-vjeçare, dhe 29% janë nxënës të shkollë së mesme. Po kështu të përshirë 
shpesh herë në situata apo ngjarje problematike raportojnë nxënës të shkollës 9-vjeçare në 67% të 
rasteve kundrejt 33% nxënës të shkollës së mesme. 

Ndryshe nga përfshirja më e madhe e nxënësve të shkollave 9-vjeçare në situata dhe ngjarje 
problematike ata dominojnë tek të painformuarit lidhur me se ku duhet të drejtohen pikërisht nëse 
ndodhen sërisht në situata të ngjashme.  Ndër ata që i përgjigjen me ‘jo’ pyetjes nëse dinë ku të 
drejtohen 81.5% janë nxënës të shkollës 9-vjeçare (Tabela 4.13). Për më tepër nxënësit e 9-vjeçares janë 
më të shumtë në numër ndër ata që nuk dinë sesi ta kontaktojnë policinë (78%), që nuk kanë një numër 
telefoni për ta kontaktuar atë (74.5%), apo që nuk e dinë se ku ndodhet zyrat më e afërt e saj (67%).  

 
 

partneritetin që ka policia me lagjen/komunitetin tuaj
total

 Pa përgjigje
Shumë i 
kënaqur

I kënaqur Indiferent I pakënaqur
Aspak i 
kënaqur

Gjinia   Femër 3 51 151 107 63 43 418

  33.3% 59.3% 65.9% 59.8% 53.8% 51.8% 59.5%

  Mashkull 6 35 78 72 54 40 285

  66.7% 40.7% 34.1% 40.2% 46.2% 48.2% 40.5%

total 9 86 229 179 117 83 703

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

tabela 4.13 të qenit të informuar se ku të drejtohen, sipas moshës 

 
 

A e dini se cili është autoriteti që mund ti drejtoheni 
në rast se ndodh një ngjarje e tillë si (vjedhje, prishje e total

 
Pa përgjigje Po Jo

Aktualisht ju jeni: Pa përgjigje 0 1 0 1

  .0% .2% .0% .1%

 Nxënës në shkollën 9 vjeçare 5 323 75 403

  83.3% 53.4% 81.5% 57.3%
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Dhe në fakt, pavarësisht përfshirjes më të madhe e të qenit më shpesh viktima të ngjarjeve të 
pakëndshme të komentuar më sipër, ndihën e policisë e kanë kërkuar thuajse me nivele të ngjashme si 
nxënësit e shkollës 9-vjeçare dhe ata të shkollës së mesme (51% me 49% respektivisht).  Ndërkohë, ndër 
ata që e kanë pasur një eksperiencë të drejtpërdrejtë me policinë, ndër më të kënaqurit me trajtimin 
dhe respektimin e të drejtave janë më të vegjlit (Shiko Tabelën 4.14). 

 Nxënës në gjimnaz 1 276 17 294

  16.7% 45.6% 18.5% 41.8%

 Nuk e ndjek shkollën 0 5 0 5

  .0% .8% .0% .7%

total 6 605 92 703

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

tabela 4.14 Vlerësimi i trajtimit të marrë nga policia, sipas moshës

 
 

si ka qenë trajtimi që ju ka bërë policia?
total

 Pa përgjigje I mirë
Relativisht 

i mirë
As i mire 
as i keq

I keq
Shumë i 

keq

Aktualisht 
ju jeni

Nxënës në shkollën 
9 vjeçare

15 24 10 10 3 6 68

  65.2% 61.5% 50.0% 41.7% 30.0% 42.9% 52.3%

 Nxënës në gjimnaz 8 14 9 14 7 8 60

  34.8% 35.9% 45.0% 58.3% 70.0% 57.1% 46.2%

 Nuk e ndjek shkollën 0 1 1 0 0 0 2

  .0% 2.6% 5.0% .0% .0% .0% 1.5%

total 23 39 20 24 10 14 130

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

  
 

janë respektuar të drejtat tuaja kur jeni ndaluar nga policia? total
 Pa përgjigje Po Jo Nuk e di

Aktualisht ju jeni Nxënës në shkollën 9 vjeçare 15 32 12 10 69

  65.2% 56.1% 42.9% 41.7% 52.3%

 Nxënës në gjimnaz 8 23 16 14 61

  34.8% 40.4% 57.1% 58.3% 46.2%

 Nuk e ndjek shkollën 0 2 0 0 2

  .0% 3.5% .0% .0% 1.5%

total 23 57 28 24 132

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Ndoshta të nisur edhe nga eksperiencat më pozitive me policinë e shtetit, më të vegjlit mbeten edhe 

më të të hapur për bashkëpunim me ata (në 53% të rasteve) dhe po këtë gjë do dëshironin edhe për 
prindërit e tyre (57%). Ky qëndrim përforcohet edhe nga gjetjet se prezenca me e madhe e policisë në 
komunitete do t’i bënte më shpesh të sigurt dhe më të qetë më të vegjlit, siç tregohet nga të dhënat të 
paraqitura në Tabelën 4.15. Megjithatë, edhe kjo prezencë nuk duhet të jetë e përditshme pasi kjo do 
të ishte trishtuese më shumë për të vegjlit (në 65% të rasteve). 

tabela 4.15 Qëndrimet ndaj një prezence më të madhe të policisë në komunitet, sipas moshës. 

 
 

si ndjeheni kur shikoni një polic që të kalojë në lagjen tuaj? total
 Pa përgjigje I sigurtë I qetë Në ankth Indiferent Tjetër

Aktualisht ju jeni Pa përgjigje 0 0 1 0 0 0 1

  .0% .0% .4% .0% .0% .0% .1%

 
Nxënës në 
shkollën 9 vjeçare

5 145 148 34 65 6 403

  83.3% 64.2% 56.7% 58.6% 46.8% 46.2% 57.3%

 Nxënës gjimnazi 1 80 110 23 73 7 294

  16.7% 35.4% 42.1% 39.7% 52.5% 53.8% 41.8%

 Nuk ndjek shkollë 0 1 2 1 1 0 5

  .0% .4% .8% 1.7% .7% .0% .7%

total 6 226 261 58 139 13 703

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 
 

si ndjeheni kur takoni një polic në lagjen tuaj: total
 Pa përgjigje I frikësuar I qetë Në ankth Indiferent Tjetër

Aktualisht ju jeni Pa përgjigje 0 0 1 0 0 0 1

  .0% .0% .2% .0% .0% .0% .1%

 Nxënës në 9 vjeçare 3 29 263 35 60 13 403

  50.0% 72.5% 56.9% 68.6% 50.4% 54.2% 57.4%

 Nxënës gjimnazi 3 10 197 15 58 10 293

  50.0% 25.0% 42.6% 29.4% 48.7% 41.7% 41.7%

 Nuk ndjek shkollën 0 1 1 1 1 1 5

  .0% 2.5% .2% 2.0% .8% 4.2% .7%

total 6 40 462 51 119 24 702

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Së fundi, më të vegjlit rezultojnë të kenë një vlerësim më pozitiv dhe të jenë më shpesh ndër më 
të kënaqurit nga nivelet e deritanishme të bashkëpunimit dhe partneritetit të policisë së shtetit me 
komunitetin ku jetojnë. Nxënësit e 9-vjeçares përbëjnë 80% të atyre që janë shumë të kënaqur nga ky 
bashkëpunim dhe 73% të atyre që janë të kënaqur nga partneriteti polici-komunitet. 

tabela 4.16 të kënaqur me bashkëpunimin dhe partneritetin e policisë së shtetit me 
komunitetin, sipas moshës.

 
 

bashkëpunimin që ka policia me banorët e lagjes/komunitetit tuaj
total

 
Pa përgjigje

Shumë i 
kënaqur

I kënaqur Indiferent
I 

pakënaqur
Aspak i 
kënaqur

 Aktualisht 
ju jeni

Pa përgjigje 0 0 1 0 0 0 1

  .0% .0% .4% .0% .0% .0% .1%

 
Nxënës në shkollën 
9 vjeçare

7 73 134 78 67 44 403

  87.5% 80.2% 54.7% 49.7% 54.0% 56.4% 57.3%

 Nxënës në gjimnaz 1 18 110 75 57 33 294

  12.5% 19.8% 44.9% 47.8% 46.0% 42.3% 41.8%

 
Nuk e ndjek 
shkollën

0 0 0 4 0 1 5

  .0% .0% .0% 2.5% .0% 1.3% .7%

total 8 91 245 157 124 78 703

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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partneritetin që ka policia me lagjen/komunitetin tuaj
total

 
pa përgjigje

shumë i 
kënaqur

I kënaqur Indiferent
I 

pakënaqur
Aspak i 
kënaqur

 Aktualisht 
ju jeni

Pa përgjigje 0 0 1 0 0 0 1

  .0% .0% .4% .0% .0% .0% .1%

 
Nxënës në 
shkollën 9 
vjeçare

8 63 130 91 65 46 403

  88.9% 73.3% 56.8% 50.8% 55.6% 55.4% 57.3%

 
Nxënës në 
gjimnaz

1 23 96 86 52 36 294

  11.1% 26.7% 41.9% 48.0% 44.4% 43.4% 41.8%

 
Nuk e ndjek 
shkollën

0 0 2 2 0 1 5

  .0% .0% .9% 1.1% .0% 1.2% .7%

total 9 86 229 179 117 83 703

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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V. Analiza e të dhënave cilësore

përqasja analitike

Realizimi i analizës cilësore bëhet jo vetëm me synim identifikimin e arritjeve dhe problematikave lidhur 
me kapacitetet dhe efektivitetin e programeve të Policisë së Shtetit për policimin në komunitet dhe 
zhvillimin e partneriteteve e bashkëpunimeve të saj (ndër të tjera me të rinjtë dhe fëmijët), por edhe 
për të identifikuar faktorët nxitës si dhe ata pengues në punën e policisë së shtetit. Analiza cilësore 
synon gjithashtu evidentimin e sjelljeve, qëndrimeve, reagimeve të cilat mund të kenë efekt pozitiv apo 
negative në aspektin e studiuar. 

Një analizë cilësore i shërben nevojës për të vlerësuar  kapacitetet dhe efektivitetin e programeve të 
Policisë së Shtetit për policimin në komunitet parë nga këndvështrime të ndryshme: në këndvështrimin e 
ofruesit të shërbimit dhe partnerëve kryesorë si dhe në këndvështrimin e përfituesve të shërbimit (grupet 
e ndryshme të komunitetit). Krahasimi i shërben identifikimit të prioriteteve të përbashkëta të aktorëve 
të ndryshëm të shoqërisë dhe projektimit të bashkëpunimit të mëtejshëm për përmirësime të nevojshme.

Për realizimin e analizës cilësore të vlerësimit të kapaciteteve dhe efektivitetit të programeve 
të Policisë së Shtetit për policimin në komunitet dhe zhvillimin e partneriteteve (veçanërisht me të 
rinjtë dhe fëmijët si dhe me grupet e ndryshme vulnerable) janë hartuar dhe zhvilluar intervista me 
persona kyç, intervista të thelluara me përfaqësues të lartë të policisë së shtetit si dhe fokusgrupe me 
përfaqësues të komuniteteve Rom (1 fokusgrup), Egjyptian (1 fokus grup), LGBT (1 fokus grup), të rinj 
në paraburgim (1 fokusgrup) si dhe fokus grupe me përfaqësues të policisë së shtetit (1 fokus grup), 
pushtetit vendor (1 fokus grup), dhe drejtorisë arsimore (1 fokus grup). 

Analiza që realizohet në këtë kapitull ka dy dimensione: 

A. nga njëra anë vlerësimi i kapacitetit dhe efektivitetit të PSH për programin e policimit në 
komunitet për të zhvilluar partneritet efektiv me pushtetin qendror, pushtetin vendor, dhe agjensitë e 
tjera shtetërore dhe 

b. nga ana tjetër analiza e marrëdhënieve të PSh me grupet e komunitetit në funksion të realizimit 
të programit të policimit në komunitet. 
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Të dhënat për të realizua këtë analizë u siguruan kryesisht nga intervistat e thelluara me personat 
kyc, përfaqësues të institucioneve të qeverisjes qendrore, të qeverisjes vendore, drejtorive arsimore, 
dhe strukturave të larta të Policisë së Shtetit. Përmes këtyre intervistave u vlerësuan, analizuan dhe 
interpretuan përqasjet, këndvështrimet, idetë dhe sugjerimet e aktorëve të ndryshëm lidhur me 
vlerësimin e kapaciteteve dhe efektivitetit të Policisë së Shtetit, mënyrave të bashkëpunimit me aktorë 
të tjerë, si dhe çështjeve që lidhen me rigorozitetin dhe paanshmërinë e punonjësve të Policisë së Shteti 
gjatë punës së tyre të përditshme. 

Me qëllim arritjen e objektivave të studimit, studiuesit kanë respektuar teknikat e kërkimit cilësor. 
Për të grumbulluar të dhënat dhe më pas për t’i përpunuar ato në funksion të objektivave është vepruar 
siç përshkruhet në vijim:

Mbi bazë të leximit të kujdesshëm të të gjithë informacionit të mbledhur nga intervistat, të dhënat 
u  transkriptuan.Transkriptet u  formatuan  në mënyrë të tillë që të ishin lehtësisht të lexueshëm dhe të 
krijonin hapësirën e mjaftueshme për të shkruar komentet e nevojshme. Më pas u hartua  një listë me 
tema dhe koncepte të cilat u koduan. Ky proces u realizua duke identifikuar lidhjet ndërmjet kategorive, 
grupimit të tyre sipas temave dhe klasifikimit sipas niveleve të përgjithësimit në mënyrë që kodimi të 
kishte një hierarki të temave kryesore dhe nën temave.

Kërkuesit u familjarizuan me të gjitha të dhënat e mbledhura, dhe bënë klasifikimin e materialit në 
njësi me kuptim. Në këtë mënyrë, u vazhdua me identifikimin e atyre pjesëve të informacionit të cilat 
përshtateshin njëra me tjetrën në një mënyrë të kuptimshme dhe më pas u realizua kodimi i tyre. 

Pas transkriptimit të të gjitha të dhënave të nevojshme, ato u përmblodhën në mënyrë paraprake, 
dhe u vazhdua me kodimin e nivelit të parë (duke kombinuar njësitë që ishin identifikuar si njësi kuptimi, 
duke i përshtatur ato në kategori dhe duke shënuar kode për kategoritë). 

Përmes kodimit të nivelit të parë u bë identifikimi i njësive të kuptimit, u emëruan kategoritë 
e grupeve të njësive me kuptim të njëjtë dhe u caktuan kodet për kategoritë. Në këtë mënyrë janë 
klasifikuar dhe mbledhur të dhënat në njësi me kuptim. 

Menaxhimi i të dhënave u bë në mënyrë manuale.

Pasi u grumbullua informacioni i  nevojshëm nga të gjitha intervistat, kërkuesit kanë identifikuar 
njësitë e kuptimit duke koduar dhe interpretuar të dhënat në mënyrë të vazhdueshme. 

Kodimi i nivelit të parë ka kaluar në 4 faza: 

1. Janë identifikuar njësitë e kuptimit; 

2. Janë emëruar kategoritë dhe grupet e njësive që kanë pasur të njëjtin kuptim; 

3. Janë caktuar kodet ndaj kategorive; 



69
4. Janë përpunuar dhe riorganizuar kodimet.

Me përfundimin e fazës së kodimit fillestar u vazhdua me kodimin e nivelit të dytë, i cili ka të bëjë me 
interpretimin e asaj çfarë thonë kategoritë e nivelit të parë. Gjatë këtij procesi u vendosën bashkë ose 
u korrigjuan njësitë e kuptimit që përshtaten brenda çdo kategorie. Në këtë mënyrë,  fokusi i analizës 
ndahet nga konteksti i të intervistuarit dhe shkon tek konteksti i kategorisë. Kjo bëri të mundur që 
të identifikohen dallimet dhe ngjashmëritë ndërmjet kategorive. Janë rregulluar njësitë e kuptimit në 
kategori dhe janë krahasuar kategoritë në mënyrë që të zbulohen marrëdhëniet midis tyre. Kategoritë, 
bazuar në përmbajtjen e tyre, janë integruar në tema dhe nëntema, çdo temë e identifikuar  është 
koduar në të njëjtën mënyrë sikurse u koduan dhe kategoritë.

kodimi i intervistave me personat kyç është bërë sipas këtyre  temave:

Vlerësimi i aftësive dhe kapaciteteve të policisë së shtetit

• Vlerësime,   analizë e aftësive dhe kompetencës,   analizë burimesh dhe kapacitetesh; faktorë 
kontribuues në policimin në komunitet, nevoja, strategji ndërhyrje.

eksperienca bashkëpunimi me policinë e shtetit 

• Modele eksperiencash bashkëpunimi, hartëzimi i rrjeteve të bashkëpunimit, faktorë kontribuues.

policimi në komunitet 

• Faktorët kontribuues, sfidat,  sjellje dhe qëndrime të stereotipizuara , modele bashkëpunimi me 
aktorë të tjerë 

paanshmëria dhe rigoroziteti  në punën e policisë së shtetit, 

• Qëndrime ndal ligjit, sjellje dhe qëndrime ndaj grupeve të caktuara, modele shprehish, 
qëndrimesh, sjelljeje.  

Analiza e gjetjeve cilësore

A. perceptimet  dhe mendimet e personave kyç mbi kapacitetet, efektivitetit e punës dhe 
bashkëpunimin me policinë e shtetit.

Nga përpunimi dhe analiza e të dhënave cilësore është evidente se aktorë të ndryshëm dhe 
përfaqësues të niveleve të ndryshme të qeverisjes kanë perceptime të ndryshme mbi kapacitetet dhe 
punën e PSh . Diku vlerësohet përmirësimi që është realizuar në ngritjen e kapaciteteve profesionale të 
Policisë së Shtetit, trajnimet dhe kualifikimet e vazhdueshme të saj, profesionalizmi i forcave të policisë, 
paanshmëria dhe gatishmëria e tyre për të bashkëpunuar me komunitetin, por nga disa aktorë të tjerë 
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shfaqet shqetësimi për politizimin e forcave të Policisë së Shtetit, shkeljen e ligjit apo moszbatimin e tij 
si dhe mungesat e theksuar në logjistikën dhe infrastrukturën e punës.  

1. perceptime dhe opinione mbi punën e psh dhe bashkëpunimin me të. 14 

Kështu, në intervistën me përfaqësues të bashkisë Vlorë lidhur me kapacitetet e Policisë së Shtetit 
ngrihen disa shqetësime:

Së pari, i intervistuari nënvizon faktin se lidhur me vlerësimin e kapaciteteve të Policisë së Shtetit ka 
shumë paqartësi. “Zakonisht theksohen arritjet që lidhen më së shumti me përmirësimet e kuadrit ligjor 
dhe jo ato që lidhen drejtpërsëdrejti me aftësitë dhe kapacitetet profesionale të punonjësve të Policisë 
së  Shtetit”. 

Së dyti, evidentohet shqetësimi për politizimin e Policisë së Shtetit, gjë që pengon zbatimin e ligjit 
dhe ul ndjeshëm efektivitetin e Policisë së Shtetit. Ai shpjegon se në këto kushte ‘puna e Policisë së 
Shtetit lë shumë për të dëshiruar duke bërë që të rritet krimi dhe pasiguria e qytetarëve’. 

Kësaj problematike i shtohet edhe mungesa në logjistikë, mungesa e shpërblimit dhe motivimi i 
pamjaftueshëm i këtyre punonjësve. Sigurisht, të gjitha këto ndikojnë në uljen e ndjeshme në cilësinë 
dhe efektivitetin e punës së tyre.  

Nga intervistat e realizuara me përfaqësues të dAR – ve shkodër, Vlorë, tiranë, korçë bie në 
sy vlerësimi pozitiv i punës së Policisë së Shtetit, pavarësisht ekzistencës së disa  problematikave, 
veçanërisht në rrethet me numër të madh popullsie dhe me lëvizje intensive migratore, si në Shkodër 
dhe Vlorë.  

Të intervistuarit theksojnë se ‘Policia tashmë është e informuar rreth rolit dhe misionit të saj dhe 
sigurisht më e sensibilizuar rreth rëndësisë së profesionalizmit dhe performacës në punën e saj’.  

Në intervistat e pothuaj të gjithë përfaqësuesve të DAR-ve theksohet profesionalizmi dhe 
efektiviteti i shërbimeve të ofruara nga policia. Punonjësit e intervistuar shprehen se ‘kapacitetet  dhe 
aftësitë profesionale të policisë janë në nivele të larta duke e bërë këtë strukturë të rëndësishme dhe të 
domosdoshme’. 

Të intervistuarit nënvizojnë rëndësinë që ka mbështetja e policisë nga komuniteti në mënyrë që 
Polica të ketë efektivitet dhe cilësi në punën e saj. 

Ata shprehen se gjatë bashkëpunimeve që institucioni i tyre ka pasur me policinë, kjo e fundit ka 

14  Për ta bërë më të lexueshëm opinionin e aktorëve të ndryshëm partnerë me policinë e shtetit, citimet e tyre janë shoqëruar 
me emërtimin e partnerit me shkronja të zeza. 
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demonstruar kompetencë, profesionalizëm dhe efektivitet në zgjidhjen e situatave problematike. ‘Nuk 
asnjë rast ku mund të dëshmohet për mos zbatim të ligjit apo për shfaqje të njëanshmërisë së Policisë’. 

Ata theksojnë se në disa raste pritshmëria e institucioneve dhe komunitetit për drejtësinë që duhet 
të shfaqë policia shpesh nuk arrihet në praktikë, dhe kjo ndikon në vlerësimin që ju bëhet forcave të 
Policisë së Shtetit.  

Në intervistat e zhvilluar me punonjësit e bashkive të qyteteve tiranë, korçë dhe shkodër, të 
intervistuarit  shprehen se puna e Policisë së Shtetit ka një rëndësi të veçantë, është mjaft pozitive 
dhe në përmirësim të vazhdueshëm. Kjo gjetje përputhet edhe me gjetjet e analizës sasiore ku ndër 
partnerët kryesor të PSh rezulton të jetë pushteti vendor.  Ata shprehen se ‘kapacitetet dhe aftësitë 
profesionale të punonjësve të Policisë së Shtetit  janë përmirësuar ndjeshëm, por ende ka vend për 
përmirësime në mënyrë që t’ju përgjigjen më mirë nevojave të komunitetit dhe kërkesave gjithmonë në 
rritje të institucioneve të tjera me të cilët ata bashkëpunojnë’. 

Të intervistuarit, përfaqësues të institucioneve të qeverisjes vendore, mendojnë se ‘Policia e 
Shtetit është duke luajtur një rol të rëndësishëm me programin e  policimit në komunitet, duke u bërë 
mbështetëse për komunitetin, duke adresuar nevojat e tyre, si dhe duke ndihmuar në përmirësimin e 
cilësisë së jetës së qytetarëve’.

Ata theksojnë ‘nevojën për kualifikime të mëtejshme dhe të vazhdueshme të policisë pasi nevojat 
e qytetarëve, problemet dhe kërkesat e tyre vijnë duke u rritur’. Në këtë mënyrë zgjidhja e tyre këkron 
aftësi dhe kapacitete të larta profesionale. 

Ata shprehen se ‘policia e shtetit është gjithmonë në krye të detyrës, duke zbatuar dhe respektuar 
ligjin, duke ju përgjigjur në kohë dhe me efikasitet kërkesave të komunitetit’.

Ata theksojnë gjithashtu se ‘policia dallohet edhe për paanshmërinë që tregon në rastet e zgjidhjes 
së problemeve që kanë qytetarët, pavarësisht se kjo në situata të caktuara bëhet e vështirë për shkak 
të natyrës komplekse të problemeve’. Policia punon me rigorozitet dhe profesionalizëm, këtë cilësi e 
tregon më së miri edhe rritja e kërkesave të qytetarëve për të siguruar shërbime nga ky institucion.

Të intervistuarit  theksojnë se ka ende disa paqartësi rreth drejtësisë dhe paanshmërisë që tregojnë 
punonjësit e policisë gjatë ushtrimit të detyrës së tyre.  

Nga intervistat e zhvilluara me përfaqësues të prefekturave vërehet se puna e PSh vlerësohet duke 
e vënë theksin tek aftësitë dhe kapacitetet e saj profesionale. Të intervistuarit nënvizojnë faktin se 
‘ndikimi i faktorit ndërkombëtar ka bërë që të rriten ndjeshëm kompetencat profesionale të punonjësve 
të policisë në fusha të ndryshme të ushtrimit të aktivitetit të tyre’. 

Nga analiza e të dhënave të intervistave të zhvilluara në kuadër të këtij studimi rezulton se 
perceptimi që përfaqësuesit e pushtetit vendor kanë për PShlidhet më së shumti me çështjet e 
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drejtësisë dhe paanshmërisë që këta punonjës shfaqin gjatë zbatimit të detyrës. Ata nuk ngurojë të 
përmendin ‘nevojën për përmirësime të aftësive dhe kapaciteteve profesionale të PShnë çështje që 
lidhen me etikën, mënyrën efektive të komunikimit, si dhe aftësitë për të punuar me grupe të caktuara 
siç janë romët, egjiptianët, të miturit, gratë, homoseksualët etj’.

Intervista me përfaqësues të  drejtorisë e policisë bashkiake në qytetin e Vlorës ndihmoi për 
të kuptuar vlerësimin që kanë punonjësit e kësaj drejtorie për punonjësit ePSh. Vlerësimi duket se 
mbështetet në rezultatet e arritura nga ky institucion veçanërisht në çështjet që lidhen me mjedisin dhe 
emergjencat civile. Ata i konsiderojnë kolegët e tyre të Policisë së Shtetit si ‘të aftë dhe të kompletuar 
për t’i shërbyer komunitetit’. 

Të intervistuarit nënvizojnë faktin se ky vlerësim për punonjësit e PSh varet shumë nga mënyrat se si 
këta punonjës aplikojnë njohuritë dhe shprehitë profesionale që ata kanë përfituar gjatë eksperiencës 
së tyre dhe kurseve të trajnimit ku ata kanë marrë pjesë.

Gjithashtu, performanca e tyre kushtëzohet nga zbatimi ose jo i ligjit nga ana e efektivave të 
policisë, si dhe nga të qenit i paanshëm dhe jo diskriminues ndaj shkelësve të ligjit të cilido grupi, race, 
etnie, feje, orientimi seksual, gjinie etj.

Vetë punonjësit e lartë të PSh të pyetur për të vlerësuar kapacitet e tyre për policimin në komunitet 
dhe zhvillimin e partneriteteve me të rinjtë dhe fëmijët shprehen se “punonjësit e Policisë së Shtetit e 
perceptojnë punën e tyre si një mision në ndihmë të shoqërisë dhe veten e tyre si misionarë të ruajtjes 
së sigurisë dhe mirëqenies së komunitetit” (Drejtoria e Policisë Vlorë). 

Po ky grup thekson se puna e PSh është e mirë, cilësore  dhe meriton të vlerësohet nëse merren 
në konsideratë problemet e shumta me të cilat ndeshen këta punonjës si koha e kufizuar dhe burimet 
e pamjaftueshme financiare. Ata e identifikojnë punonjësin e policisë si një specialist që qëndron 
gjatë gjithë kohës në krye të detyrës, madje edhe jashtë orarit të punës, pasi ky është sipas tyre dhe 
perceptimi që kanë njerëzit për ta. Kjo është pritshmëria që shoqëria ka për këta punonjës. Për këtë 
arsye këta profesionistë meritojnë një vlerësim maksimal (Përfaqësues i policisë Shkodër). 

Të intervistuarit vlerësojnë kapacitetet dhe burimet e PSh, por njëkohësisht shprehin nevojën 
gjithmonë në rritje për burime shtesë. (Ka shumë fusha ndërhyrjeje dhe ndonjëherë burime të kufizuara 
njerëzore për të ndërhyrë në kohë dhe me efektivitet, shprehet përfaqësuesi i PSh për qytetin e Vlorës). 

Punonjësit e policisë të përfshirë në studim  në qytetin e Korçës shprehen se puna e tyre shikohet 
dhe perceptohet nga të tjerët si një shërbim ndaj komunitetit, si një mbështetje për qytetarin. Nisur nga 
ky këndvështrim puna e PSH shikohet ngushtësisht e lidhur me çështjet e respektimit dhe mbrojtjes së 
të drejtave të qytetarëve. “Nëse i referohemi zgjedhjeve të fundit, vërejmë se policia e shtetit ka luajtur 
një rol të rëndësishëm  në këtë aspekt, duke treguar tendencën e saj të depolitizimit”. 
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Vetë përfaqësuesit e PSh kanë një vlerësim të lartë për punën e tyre dhe shprehen se PSh 

demonstron kompetencë të lartë dhe profesionalizëm veçanërisht në çështjet që lidhen me të 
drejtat e pakicave etnike, minoritetet dhe grupeve vulnerabël. Megjithatë, të pyetur për qëllimet 
e vlerësimit të kapaciteteve dhe efektshmërinë e programit të policimit në komunitet theksojnë se 
pavarësisht arritjeve dhe ndryshimeve të ndjeshme në kapacitetet e PSh, është me rëndësi kualifikimi 
i vazhdueshëm i tyre për çështje të ndryshme të cilat prekin dhe afektojnë punën e tyre.  

Në një vlerësim përmbledhtas të asaj çfarë aktorët e qeverisjes vendore, bashkëpunëtorët e 
Policisë së Shtetit dhe përfaqësuesit e agjencive publike si dhe vetë përfaqësuesit e PSh  vërejnë në 
vlerësimin e kapaciteteve dhe efektivitetit të Policisë së shtetit për programin e policimit në komunitet 
dhe efektivitetin e bashkëpunimit me grupe të ndryshme të komunitetit mund të themi se është 
kompleks.

Dominon vlerësimi për rritjen e kapaciteteve të PSh si rezultat i formimit më të mirë profesional 
të punonjësve të policisë gjatë shkollimit të tyre (pre service training), trajnimit të tyre gjatë ushtrimit 
të profesionit (in service training),  përmirësimit të kuadrit ligjor, asistencës së ofruar nga institucionet 
ndërkombëtare dhe ndryshimit të qëndrimit dhe vlerësimit të komunitetit dhe institucioneve ndaj 
policisë së shtetit dhe programeve të saj. 

Në të njëjtën kohë evidentohen probleme që kanë të bëjnë me praktika në shkelje të ligjit që 
takohen në disa raste, politizim të forcave të policisë, mungesa në infrastrukturë dhe logjistikë, 
mungesa në shpërblime dhe motivime të forcave të policisë si dhe nevoja për trajnime të mëtejshme 
dhe të vazhdueshme për pasurimin e aftësive profesionale veçanërisht përsa i përket komunikimit 
me publikun, bashkëpunimit me aktorët e tjerë të shoqërisë dhe forcimit të paanshmërisë së tyre në 
respekt të ligjit. 

2. perceptime dhe opinione mbi pk dhe bashkëpunimet me institucionet partnere, me të rinjtë 
dhe fëmijët – vështirësitë dhe sfidat.

Lidhur me programin e policimit në komunitet të Policisë së Shtetit duket qartë se personat kyç në 
institucionet e qeverisjes vendore dhe ato të agjencive publike  kanë vlerësim për programin por nuk 
kursejnë vërejtjet dhe sugjerimet për përmirësimin e këtij programi të Policisë së Shtetit. Vlerësimi 
shkon nga mungesa totale e këtij programi deri tek funksionimi shumë i mirë dhe efikas i tij. Më poshtë 
po japin të detajuar disa nga vlerësimet që vijnë prej tyre. 

Nga intervista e zhvilluar me përfaqësues të bashkisë  Vlorë rreth rolit dhe efektivitetit të Policisë 
së Shtetit në çështjet që lidhen me policimin në komunitet,  nënvizohet ideja  se ‘ky rol është ende i 
padukshëm dhe i paspecifikuar dhe kjo shpejgohet me faktin se në shumë situata autorët e krimeve 
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që ndodhin në komunitet mbeten të pazbuluar, duke shtuar kështu mosbesimin e komuniteti dhe duke 
dëshmuar edhe njëherë paaftësinë e policisë për të adresuar në mënyrë të përshtatshme probleme të 
ndryshme të policimit në komunitet’.  Mungesa e besimit të ndërsjellë cenon shpesh edhe mundësitë 
për bashkëpunim dhe partneritet midis PSh aktorëvve të tjerë e vecanërisht me komunitetin. 

Për të ilustruar vlerësimin e tyre të cituar më sipër, personat e intervistuar përdorin të dhënat nga 
analiza e punës së policisë. ‘Fuqia zbuluese e policisë për situata krimi apo çështje të tjera që lidhen 
me jetën dhe sigurinë e qytetarëve nuk shkon më shumë se 20 – 25 %. Kjo dëshmon paaftësi dhe 
inefektivitet të saj në çështjet që lidhen me policimin në komunitet’. Ky konstatim është kontradiktor me 
vlerësimin shpesh herë me superlativa që të intervistuarit, përfaqësues të institucioneve të ndryshme, 
bëjnë kundrejt punës së PSh. 

Përfaqësuesi i bashkisë Vlorë nënvizon se ‘kompetencat e punonjësve të policisë varen shumë 
nga formimi i tyre. Ata që kanë mbaruar arsimin përkatës dhe janë formuar e trajnuar në vazhdimësi 
sigurisht që demonstrojnë nivel të lartë kompetencash profesionale gjatë zbatimit të policimit në 
komunitet, në të kundërt kemi të bëjmë me mungesë totale të këtyre kompetencave dhe kapaciteteve e 
aftësive profesionale kaq shumë të nevojshme në punën e efektivit të Policisë së Shtetit gjatë ushtrimit 
të detyrës në komunitet’.

Nënvizohet ndër të tjera se policimi në komunitet diktohet shumë nga faktori politik, nga drejtimi 
i politikës së shtetit duke shkelur në këtë mënyrë ligjin, zbatimi i të cilit është parimi kryesor në punën 
e saj. Për të ilustruar këtë vlerësim sillet rasti kur policia ndodhet para shkelësve të ligjit që kanë 
mbështetje politike. Ata nuk penalizohen. Ndërkohë që për të njëjtën shkelje një person pa përkrahje 
politike apo i krahut të opozitës, penalizohet maksimalisht. ‘Paanshmëria e policië ende nuk është bërë 
standard i saj’. 

Nga intervistat e realizuara me përfaqësues të dAR – ve shkodër, Vlorë, tiranë, korçë rezulton 
se  ‘policimi në komunitet është një drejtim i rëndësishëm i punës së Policisë së Shtetit, por që ende lë 
shumë për të dëshiruar’. 

Vështirësitë e realizimit të këtij programi mendohet se janë të lidhura jo vetëm me kapacitetet e 
Policisë së Shtetit por edhe për faktin se ‘në disa raste vet komuniteti bëhet pengesë që ky funksion të 
realizohet me sukses’. 

Të intervistuarit theksojnë nevojën për organizimin dhe zhvillimin e fushatave sensibilizuese për të 
rritur nivelin e informimit të komunitetit rreth rëndësisë së bashkëpunimit  të komunitetit me Policinë 
e Shetetit. 

Në këndvështrimin e punonjësve të arsimit në rrethe, policimi në komunitet dhe partneritetet me 
PSh pengohet nga shumë faktorë siç janë ‘ngarkesa e madhe që ka policia, numri i madh i çështjeve 
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që ata duhet të zgjidhin, mungesa e burimeve të nevojshme, mendësia e këtyre profesionistëve për 
rëndësinë dhe prioritetin e këtij drejtimi të ri të punës së tyre, si dhe probleme që lidhen me mungesën 
e besimit dhe sigurisë nga ana e komunitetit’.  

Për përmirësimin e programit të policimit në komunitet nga ana e Policisë së Shtetit, dhe zhvillimin 
e partneriteteve efektive me grupet e komunitetit, veçanërisht me të rinjtë dhe fëmijët, të intervistuarit 
rekomandojnë:

- përfshirjen në kurrikulën shkollore të çështjeve që lidhen ne policimin në komunitet, në mënyrë 
që nxënësit të edukohen me rolin që ata kanë dhe detyrat e tyre si qytetarë,

- organizimin e fushatave sensibilizuese rreth rolit dhe funkionit të policisë në mënyrë që të 
rritet besueshmëria e komunitetit tek uniformat blu,

- përmirësimin e çështjeve të etikës profesionale të policisë,

- përfshirjen e punonjësit të policisë në aktivitete teknologjike në mënyrë që të rritet cilësia e 
shërbimeve që ata ofrojnë, 

- bashkëpunimin në drejtim të identifikimit dhe parandalimit të krimit, dhe 

- transparencës e policisë së shtetit përkundrejt qytetarëve lidhur me punën e kryer prej saj. 

Sa më lart janë disa teknika që mendohet nga të intervistuarit se do t’i shërbenin komunikimit të 
vazhdueshëm, ngritjes së besimit dhe për rrjedhojë mundësimit të bashkëpunimit të Policisë së Shtetit 
me aktorë dhe partnerë të ndryshëm të komunitetit.  

Intervistat e realizuara me punonjësit e bashkive të qyteteve tiranë, korçë dhe shkodër 
evidentojnë qartë predispozicioni i tyre për të prioritarizuar policimin në komunitet si një nga 
drejtimet më të rëndësishme dhe më specifike të institucioneve të qeverisjes vendore dhe të Policisë 
së Shtetit. Ata theksojnë se realizimi me sukses i policimit në komunitet varet nga shumë faktorë: së 
pasi, bashkëpunimi i Policisë së Shtetit me shoqërinë civile, me institucionet arsimore, shëndetësore 
dhe sociale, pa lënë mënjanë koordinimin e përpjekjeve të përbashkëta me policinë bashkiake dhe 
institucioneve të qeverisjes vendore. Në këtë aspekt, ata vërejnë se ka disa arritje për t’u përshëndetur 
ndonëse jemi ende larg kërkesave ligjore dhe institucionale. Ata venë në dukje se në këtë aspekt edhe 
‘komuniteti duhet të jetë më aktiv në mënyrë që policimi në komunitet të mos mbetet një detyre dhe 
përgjegjësi vetëm e Policisë së Shtetit por të kthehet në një çështje që ju takon të gjithëve, veçanërisht 
komunitetit’. 

Përfaqësuesit e bashkive të pyetur rreth problematikave të programit të policimit në komunitet 
evidentojnë nevojën që ‘Policia e Shtetit duhet të jetë më shumë prezentë në jetën e komunitetit dhe 
më e aksesueshme nga qytetarët,  të dëgjojë më shumë zërin e qytetarit pasi është i nevojshëm forcimi 
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i besimit të komunitetit për policinë dhe rëndësinë e saj. Policia e Shtetit duhet t’u përgjigjet me cilësi 
dhe brenda një kohe të shkurtër nevojave të qytetarëve’. 

Në intervistat e zhvilluara me përfaqësues të prefekturave në qarqet e përfshira në projekt, të 
intervistuarit e shikojnë përmirësimin e programit të policimit në komunitet të lidhur me kapacitetet 
e Policisë së Shtetit për ofruar mbështetje dhe zgjidhje të  problemeve të qytetarëve duke zbatuar me 
rigorozitet ligjin.  

Ata shprehen se ‘ende nevojitet të punohet me publikun për të ndryshuar mendimet e tyre rreth 
Policisë së Shtetit. Publiku i gjerë ka nevojë të kapërcejë paragjykimet rreth policisë dhe të fillojë e t’i 
shikojë forcat e policisë si aleatë e bashkëpunëtorë’. 

‘Kjo mendësi duhet të zërë vend edhe tek vet punonjësit e policisë. Ende mungojnë iniciativat e 
përbashkëta dhe aksionet për parandalimin e krimit dhe sjelljeve antisociale’.

Marrëdhëniet midis Policisë së Shtetit dhe komunitetit kanë nevojë për zhvillime më të qenësishme 
që i shërbejnë sigurisë dhe cilësisë së jetës.   

përfaqësuesit e psh të pyetur për këtë qëllim vërejnë se ‘policimi në komunitet për punonjësit e 
këtij institucioni përbën ende një filozofi dhe një praktikë të re në punën e tyre. Kjo praktikë ka nevojë 
të elaborohet dhe zhvillohet duke u shndërruar në një praktikë reale’. 

Ata theksojnë se pavarësisht kësaj ka rezultate pozitive në drejtim të policimit në komunitet e 
veçanërisht në përforcimin e bashkëpunimit dhe partneriteti polici-media. Për shembull, sipas tyre 
të gjitha televizionet lokale të qytetit të Vlorës reklamojnë punën e policisë së shtetit në drejtim 
të policimit në komunitet, afishojnë numrin e kontaktit për të gjithë qytetarët, duke aksesuar në 
këtë mënyrë kontaktet ndërmjet policisë dhe komunitetit. Pas çdo telefonate punonjësit e policisë 
angazhohen që të zgjidhin problemet e referuara nga qytetarët. Edhe gjatë sezonit turistike policia e 
qytetit të Vlorës, ka organizuar punën e saj për të qenë sa më pranë komunitetit duke publikuar dhe 
shpërndarë fletëpalosje dhe materiale të tjera informative që ndihmojnë qytetarët të sigurojnë akses 
për shërbimet e ofruara nga ky institucion.

Në qytetin e Vlorës vlen të përmendet gjithashtu bashkëpunimi i PSH me komunitetin shkollor dhe 
universitetet private të këtij qyteti, duke e vënë theksin tek takimet informuese rreth abuzimit dhe 
përdorimit të lëndëve narkotike, çështjeve të dhunës dhe abuzimit e trafikimit. 

Të intervistuarit shprehen se policia  e shtetit ka aftësitë dhe kapacitetet e duhura për të punuar 
në komunitet, por për të realizuar me efektivitet këtë shërbim është e nevojshme të sigurohet 
bashkëpunimi i komunitetit, duke mos qenë thjesht informator, por edhe bashkëpunues e pjesëmarrës 
në aksione. Gjithsesi, pavarësisht identifikimit të nevojës, duket se ata nuk kanë informacionin dhe 
shprehitë e nevojshme për ta adresuar atë, pra të dinë sesi të mund ta përheqin dhe angazhojnë 
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komunitetin në partneritet me policinë. 

Ata shprehen gjithashtu se duket se ka një rritje të nivelit të ndërgjegjësimit të komunitetit, e 
shprehur kjo në reduktimin dhe minimizimin e telefonatave false nga ana e komunitetit (përfaqësues 
i policisë në qytetin e Korçës).   

Punonjësit e PSh duket se janë të ndërgjegjshëm për vështirësitë që hasin në aplikimin e programit 
të policimit në komunitet. Ata kanë identifikuar një sërë prej tyre  duke filluar që nga mungesa e 
njohurive dhe aftësive nga ana e tyre për të trajtuar grupe të ndryshme në nevojë (fëmijë jetimë, fëmijë 
të trafikuar, gra shtatzëna, pleq, dhe individë të minoriteteve), për të vazhduar më tej me vështirësitë 
që lidhen me mungesën e besimit dhe komunikimit nga ana e komunitetit, mungesa e infrastrukturës, 
mungesa e kapaciteteve njerëzore, si dhe mungesa e koordinimit midis sektorëve. 

Megjithatë, rastet e suksesshme të policimit në komunitet nuk mungojnë dhe ato shërbejnë 
si modele për të konsoliduar këtë praktikë.  Ata përmendin bashkëpunimin me profesionistët e 
shërbimit psiko – social në raste të veçanta individësh të përfshirë në  vepra penale apo veprimtari 
të jashtëligjshme. Ka bashkëpunime të suksesshme të policisë me komunitetin sidomos në rastet 
e vjedhjeve, abuzimit me lojërat e fatit, abuzimit me materialet që përdoren për skrap etj. Edhe 
bashkëpunimi me prindërit e të miturve në rastet e shkeljeve të kryera prej tyre është një tjetër dëshmi 
që provon se midis komunitetit dhe PSH janë vendosur ura bashkëpunimi që lipset të konsolidohen.

Si konkluzion, programi i policimit në komunitet nga ana e PSh duket se ende nuk është përtypur nga 
të gjithë aktorët. Ka prej tyre, në mënyrë të veçantë shkollat, që janë më të avancuar në konceptimin 
e programit. Ka të tjerë që janë në pritje të veprimit nga ana e PSh. Ndryshimet në konceptimin e 
programit bëjnë edhe diferencime në aplikimin e tij. Publiku i gjerë mbetet i pa përfshirë nga program.  
Vetë policia e shtetit duket e sfiduar nga ky program dhe ka nevojë për mbështetje për ta kthyer atë 
në një komponent konsistent të praktikës së punës së përditshme. 

3. eksperiencat e bashkëpunimit të policisë së shtetit  me pushtetin vendor, shoqërinë civile dhe 
komunitetin. 

pushteti vendor dhe institucionet në nivel lokal

Edhe në këtë rast takohen dallime të ndjeshme në vlerësimet që japin aktorët e  ndryshëm. Është për 
t’u theksuar se bashkëpunimi ka qenë efektiv kur të dy palët kanë qenë mendjehapur dhe të gatshëm 
për të vepruar. Të qëndruarit në pozita pritëse dhe ndjesia se të tjerët duhet të veprojnë, duket se bën 
diferencë.  

Përfaqësuesi i bashkisë Vlorë i pyetur rreth nivelit të bashkëpunimit me PSh theksoi ‘ambiguitetin 
që ekziston lidhur me bashkëpunimin dhe partneritetin pozitiv midis  këtyre dy institucioneve’. Ai 
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nënvizoi se edhe këtu presioni politikës ka lënë gjurmët e tij. “Meqenëse shumica e përfaqësuesve të 
PSh janë militantë partie dhe jo profesionistë, ata nuk punojnë për të forcuar dhe zhvilluar më tej këtë 
bashkëpunim’’ u shpreh ai.  

Gjatë intervistës janë përmendur edhe raste të bashkëpunimeve të suksesshme, por që këto kanë 
qenë  sporadike, më shumë në rang tryezash e bisedash por jo më tej. I intervistuari ndërsa thekson 
marrëdhëniet pozitive që ka bashkia me komunitetin, vëren se këto marrëdhënie nuk ekzistojnë midis 
policisë dhe komunitetit. Kjo shpjegohet me faktin se ‘qytetarët  nuk bëhen pjesë e bashkëpunimit 
për shkak të stereotipit që ekziston lidhur me raportimin e një krimi apo të një fenomeni tjetër. Ai që 
bashkëpunon etiketohet si ‘spiun’. Kjo e vështirëson komunikimin dhe bashkëpunimin midis policisë 
dhe komunitetit. 

Në kuadrin e modeleve të frytshme të bashkëpunimit midis strukturave të policisë së Shtetit dhe 
njësisë së qeverisjes vendore vlerësohet se ka eksperienca për t’u përmendur si psh bashkëpunimi për 
trafikun rrugor gjatë sezonit të verës në qytetin e Vlorës.

Nga ana tjetër, rrallë ndodh që policia bashkiake (pb) dhe policia e shtetit të bashkëpunojnë, si psh 
në rastin e ndonjë ndërtimi pa leje. Në partneritetin PB – PSh ka shpesh përplasje dhe paqartësi rolesh 
që jo rrallë herë vjen nga mosnjohja e mirë e tyre prej punonjësve respektivë që duhet t’i zbatojnë ato. 
Koordinimi midis këtyre dy institucioneve partnere rezulton gjithashtu të jetë i dobët. Shkas për këtë 
sipas të intervistuarve është përplasja politike e shpeshtë midis pushtetit vendor dhe atij qendror nga 
orientohen edhe PB dhe PSh respektivisht. Politizimi i situatës dhe përplasjet apo konfliktet e kanë 
zbehur bashkëpunimin midis këtyre dy partnerëve. 

Një pamje tjetër e bashkëpunimit të PSh me agjencitë publike vjen nga intervistat e realizuara 
me përfaqësues të dAR – ve Shkodër, Vlorë, Tiranë, Korçë. Pothuajse të gjithë të intervistuarit janë 
shprehur se ka një nivel të lartë bashkëpunimi, më i dukshëm  ky në rastet e ruajtjes së qetësisë dhe 
sigurisë në shkolla, parandalimit të sjelljeve delikuente dhe atyre antisociale, sigurimin e mbarëvajtjes 
së maturës shtetërore dhe provimet e lirimit, rritjes së ndërgjegjësimit të komunitetit shkollor mbi 
rrezikun e përdorimit të lëndëve narkotike etj si këto.

Si një model pozitiv bashkëpunimi vlen të përmendet zbatimi i projektit 3 – vjeçar me DAR – Tiranë 
dhe Policinë e Shtetit mbi reduktimin e drogave të rrezikshme në disa shkolla të kryeqytetit, organizmin 
e takimeve të përbashkëta  në mjediset e shkollave me pjesëmarrjen e nxënësve dhe specialistëve 
të policisë.Model tjetër pozitiv përbëjnë  edhe vizitat e nxënësve në ambientet e komisariateve të 
policisë në qytetin e Korçës  për të diskutuar  çështje që lidhen me rregullat e qarkullit rrugor, abuzimit 
me substancat narkotike dhe zgjidhjen e konflikteve. 

Këto aktivitete realizohen në bazë të një  marrëveshjeje  bashkëpunimit midis DAR – Korçë dhe PSh. 
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Në këtë qytet ka pasur bashkëpunime konkrete midis institucioneve arsimore dhe Policisë së Shtetit 
edhe për rastet e braktisjes së shkollës nga ana e fëmijëve duke pasur si qëllim parandalimin e trafikimit 
të tyre dhe abuzimit e shfrytëzimit. Të intervistuarit kanë treguar se ekziston një bashkëpunim i mirë 
me pushtetin vendor dhe shoqërinë civile. 

Ata shprehen se bashkëpunimi mes policisë dhe institucioneve që ata përfaqësojnë varet shumë 
edhe nga mbështetja që jep komuniteti në edukimin e fëmijëve dhe të rinjve dhe në parandalimin e 
rreziqeve që i vijnë institucioneve arsimore si nga jashtë, ashtu edhe nga brenda. Ata theksojnë se 
media mund të luajë një rol të rëndësishëm në këtë drejtim.

Ka një bashkëpunim të mirë institucional, po kështu edhe me komunitetin, psh ka raste të 
suksesshme ku konfliktet brenda institucioneve arsimore janë zgjidhur falë bashkëpunimit të policisë, 
prindërve, mësuesve, psikologëve.

Komuniteti e ka rritur besimin tek policia, këtë e dëshmon rritja e numrit të telefonatave në sallat 
operative, në të cilat referohen rastet dhe kërkohet ndihmë. Të intervistuarit mendojnë se komuniteti 
duhet të bëjë më shumë në drejtim të bashkëpunimit me policinë, duke u bërë më aktiv e duke mos 
qenë indiferent dhe pasiv.

Pothuajse të gjithë përfaqësuesit e DAR- ve të përfshirë në studim shprehen se ende figura e policit 
shkakton fobi dhe frikë për nxënësi, duke i detyruar punonjësit e arsimit ta mbajnë  policinë larg dyerve 
të shkollave, e duke u përpjekur që problemet që krijohen mes nxënësve dhe që kërkojnë patjetër 
ndërhyrjen e policisë të mos i bëjnë shumë publike. Për të monitoruar situatën brenda institucioneve 
arsimore ka disa përpjekje konkrete si psh në DAR – Korçë për të instaluar sisteme kamerash sigurie, 
brenda ambienteve  të shkollës në mënyrë që të parandalohen dëmet e bazës materiale, konfliktet, 
sjelljet violente, si dhe të mbahet larg policia. Kjo përqasje bie ndesh  me filozofinë e re që është krijuar 
tashmë rreth afrimit të policisë në komunitet përmes rrugëve dhe mënyrave të ndryshme.  

Si konkluzion, megjithëse vëren eksperienca pozitive bashkëpunimi midis institucioneve arsimore 
dhe Policisë së Shtetit, ende këto janë modele të pakonsoliduara. Janë modele që mbështeten në 
projekte apo ndërhyrje afatshkurtra dhe nuk janë bërë pjesë integrale e aktivitetit të përditshme si të 
Policisë, ashtu edhe të institucioneve arsimore dhe aktorëve të tjerë.  

Përsa i përket modeleve pozitive të bashkëpunimit midis strukturave të Policisë së Shtetit dhe 
institucioneve të qeverisjes vendore, të intervistuarit nga bashkitë e  qyteteve Tiranë, Korçë dhe 
Shkodër theksuan se “ka një bashkëpunim shumë të mirë midis institucioneve të pushtetit lokal 
dhe Policisë së Shtetit më e shprehur kjo në rastet e krijimit të kushteve optimale për zhvillimin e 
aktiviteteve artistike, celebrimit të festave kombëtare, evenimenteve të tjera. Ky bashkëpunim ka 
qenë i suksesshëm edhe në punën me fëmijët e abuzuar, viktimat e trafikimit, të dhunës në familje 
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dhe grupet e tjera vulnerabël, të moshuarit, dhe fëmijët e qendrave rezidenciale ’. Modelet pozitive 
të bashkëpunimit midis këtyre strukturave tregojnë se ekzistojnë kapacitet për bashkëpunim. Ato 
ndoshta duhen forcuar e pasuruar. 

përfaqësuesit e prefekturave të pyetur për bashkëpunimin ndërinstitucional midis pushtetit 
vendor dhe Policisë së Shtetit theksojnë se ka një nivel të mirë bashkëpunimi, si psh në çështjet që 
lidhen me konfliktet e  pronësisë, në çështjet që lidhen me ndërtimet pa leje, etj. 

Ata kanë vlerësuar bashkëpunimin me shoqërinë civile, kryesisht në organizimin dhe zhvillimin e 
kurseve të ndryshme të trajnimit për çështje specifike, si dhe në realizimin e fushatave sensibilizuese 
për komunitetin. Ata u shprehën se mbetet shumë për të bërë në konsolidimin e bashkëpunimit të 
komunitetit dhe PSH. Sipas tyre kjo kërkon një investim të të dy palëve për të rritur besimin dhe për të  
intensifikuar veprimet e përbashkëta.  

Intervistat e zhvilluara me përfaqësues të drejtorisë e pb në qytetin e Vlorës sjellin në vëmendje 
se eksperiencat pozitive të një bashkëpunimi efektiv dhe të suksesshëm me kolegët e tyre të Policisë 
së Shtetit nuk kanë munguar. Ata përmendin rastet e bashkëpunimit në kushtet e emergjencave civile 
dhe mbrojtjes nga zjarri, pa përjashtuar këtu fatkeqësitë natyrore, rasti më i fundit që dëshmon nivelin 
e lartë të bashkëpunimit ndërmjet këtyre institucioneve është ai i fatkeqësisë së Himarës.

Të intervistuarit e PB theksojnë se ka një bashkëpunim të mirë institucional ndërmjet sektorit të 
tyre, pushtetit vendor dhe shoqërisë civile. Por edhe në këtë aspekt të punës sipas tyre bashkëpunim 
minohet nga ndikimi dhe trysnia që ushtron politika duke emëruar dhe përzgjedhur në poste të 
rëndësishëm individë të politizuar, duke nxjerrë kështu nga skena profesionistët e vërtetë. 

Ata përmendin bashkëpunime të suksesshme që kanë pasur me OjF të ndryshme, OSBE, Kryqin e 
Kuq dhe institucionet arsimore veçanërisht në drejtim të informimit dhe përgatitjes së komunitetit për 
mbrojtjen nga zjarri dhe rreziqe të  tjera që lidhen me mjedisin. Të intervistuarit  theksojnë se media 
ka luajtur një rol të rëndësishëm në përmbushjen e misionit të Policisë së Shtetit. Në këtë kuadër 
përmendet eksperienca pozitive e bashkëpunimit të PSh në qytetin e Korçës  me drejtorinë arsimore, 
duke u fokusuar në aktivitete sensibilizuese për nxënësit, si dhe partneriteti me OJF të ndryshme për 
të ndihmuar në procesin e regjistrimit të komunitetit rom dhe egjiptian.

Të pyetur për bashkëpunimin me institucionet e qeverisjes vendore, shoqërisë civile dhe aktorëve 
të tjerë, vetë përfaqësuesit e PSh i përgjigjen duke theksuar se ‘ky lloj bashkëpunimi është i ndërtuar 
tashmë’. Përmendet me këtë rast bashkëpunimi i Policisë në qytetin e Vlorës me organizatën Vatra 
në rastet e të miturave të trafikuara dhe abuzuara, apo bashkëpunimin me policinë bashkiake dhe me 
prefekturën për  problemet e qarkullimit rrugor sidomos gjatë periudhës së verës, bashkëpunimi me 
qendrat e shëndetit mendor për të rinjtë shkelës të ligjit që vuajnë nga probleme të shëndetit mendor. 
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Përfaqësuesit e PSh duke vlerësuar arritjet dhe modelet pozitive theksojnë se ‘ky lloj bashkëpunimi 

duhet vendosur mbi baza të forta institucionale dhe të mos mbetet thjesht në dorë të vullneteve 
individuale’. 

Si konkluzion do të mund të theksonim se bashkëpunimi i PSh me qeverisjen vendore, institucionet 
arsimore, shoqërinë civile, komunitetin dhe aktorë të tjerë është një rrugë e gjatë që fatmirësisht ka 
ndërtuar modelet e para të suksesshme. Profesionalizmi i PSh, ndryshimi i mentalitetit dhe qëndrimeve 
nga ana e aktorëve të tjerë rreth PSh dh nevojës për bashkëpunim, komunikimi i vazhdueshëm, 
informimi për arritjet dhe vështirësitë, transparenca mbi punën e policisë, shmangia e ndikimit të 
politikës mbi policinë, respektimi i ligjit dhe ruajtja e paanshmërisë, nënvizohen nga të intervistuarit si 
faktorë që mund të ndikojnë tek shtimi dhe konsolidimi i rrjeteve të bashkëpunimit.

4. paanshmërina dhe rigoroziteti  në punën e psh në funksion të realizimit të programit të 
policimit në komunitet dhe konsolidimin e bashkëpunimeve.  

Analiza e të dhënave na vendos në vështirësi për të dhënë një vlerësim të mirëpërcaktuar lidhur 
më kapacitetin e PSh për të qenë të paanshëm dhe rigoroz në detyrë. Persona dhe përfaqësues të 
ndryshëm sjellin këndvështrime dhe vlerësime të ndryshme lidhur me këtë aspekt të punës së Policisë 
së Shtetit. përfaqësuesi i bashkisë së Vlorës ka theksuar se një nga mangësitë e punës së Policisë së 
Shtetit është pikërisht politizimi i tejskajshëm i saj. Sipas tij kjo bëhet burim i mos zbatimit të ligjit dhe 
rritjes së krimit dhe pasigurisë mes qytetarëve. 

Përfaqësuesit e DAR-ve theksojnë se policia dallohet edhe nga paanshmërinë që tregon në rastet 
e zgjidhjes së problemeve. Nuk ka asnjë rast ku mund të dëshmohet për mos zbatim të ligjit apo për 
shfaqje të njëanshmërisë së policisë sipas tyre. 

përfaqësuesit e bashkive theksojnë se ka ende disa paqartësi rreth drejtësisë, dhe paanshmërisë 
që tregojnë punonjësit e policisë gjatë ushtrimit të detyrës së tyre. Megjithëse ka përpjekje për të mos 
patur anshmëri në zgjidhjen e problemeve që kanë qytetarët, situatat në shkelje të ligjit nuk mungojnë.

Vetë punonjësit e policisë theksojnë se parimi kryesor mbi të cilin bazohet puna e policisë është 
zbatimi i ligjit dhe ky parim duket se nuk shkelet në punën e përditshme të PSH.  Gjë që sipas tyre 
vërtetohet më mirë në ato raste kur shkelës të ligjit janë familjarë të efektivave të policisë dhe ndaj 
tyre merren masat e duhura pa hezituar, duke treguar kështu një tjetër aspekt të punës së policisë, 
atë të paanshmërisë së saj dhe kryerjes së detyrave me rigorozitet. Të intervistuarit shprehen se ligji 
është forca e policisë dhe ata e respektojnë atë dhe punojë për të mos e shkelur. Kjo evidentohet 
edhe në rastet kur ndonjë efektiv policie ka shkelur ligjin, ai penalizohet sikurse dhe çdo qytetar tjetër. 
Megjithëse këto raste janë të pakta. 
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b. Analiza e marrëdhënieve të policisë së shtetit me grupet e komunitetit 
në funksion të realizimit të programit të pk me fokus rininë dhe fëmijët. 

Në këtë dimension të dytë të analizës cilësore do të bëjnë përpjekje për të sjellë vlerësime për mënyrën 
e perceptimit të kapaciteteve dhe efektivitetit të Policisë së Shtetit në raport me përfituesit (kryesisht 
grupe në fokus të komunitetit). Sa dhe si Policia e Shtetit është e përgatitur për ta parandaluar krimin 
dhe sjelljet antisociale midis këtyre komuniteteve dhe sa dhe si ajo shfrytëzon kapacitetet njerëzore për 
të trajtuar sa më profesionalisht këto komunitete.

Për realizimin e kësaj analize janë zhvilluar fokus grupe me përfaqësues të komunitetit Rom, 
Egjiptian, të personave me orientim seksual të ndryshëm, të mitur në paraburgim si dhe me përfaqësues 
të shoqërisë civile, kryesisht të organizatave rinore dhe atyre për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. 
Drejtuesve të lartë të PSh ju janë kërkuar informacione lidhur më dokumentet politikë dhe strategjikë 
të institucionit lidhur me bashkëpunimin me komunitetet e rrezikuara. Njëkohësisht, studiuesit janë 
konsultuar me dokumente, strategji, raporte dhe plane veprimi të hartuara nga PSh. 

Edhe në rastin e analizës së të dhënave të grumbulluara nga fokus grupet, metodologjia ka qënë e 
njëjtë me atë të dimensionit A. Pra, janë regjistruar intervistat, është bërë transkriptimi i tyre, janë lexuar 
dhe kuptuar dhe mbi këtë bazë është bërë identifikimi i njësive të kuptimit, janë emëruar kategoritë e 
njësive me të njëjtin kuptim, janë caktuar kodet dhe në fund janë përpunuar dhe riorganizuar kodimet.  

Pas përfundimit të kodimit fillestar është kaluar në kodimin e nivelit të dytë, i cili ka mundësuar 
interpretimin e asaj çfarë thonë kategoritë e nivelit të parë.  

Si rezultat i këtij procesi janë identifikuar temat e mëposhtme:  

- Perceptimi i grupeve të ndryshme për trajtimin nga ana e PSh (etni, gjini, moshë, orientim seksual).

- Format e presionit / dhunës së ushtruar nga PSh (fizike, psikologjike)

- Eksperiencat e komuniteteve në bashkëpunimin me policinë (pozitive, negative) 

- Besimi tek policia

- Nevoja për ndryshime

Ndonëse nga studiuesit e terrenit ka patur interes për të mësuar rreth çështjeve që kanë të bëjnë me 
praktikat e bashkëpunimit të komuniteteve në fokus me PSh për të hartuar plane të përbashkëta veprimi 
apo aktivitete që i shërbejnë parakalimit të krimit, informacionin që ata kanë për legjislacionin dhe 
problemet në zbatimin e tij, ajo që të bie në sy nga informacionin i grumbulluar është se pjesëmarrësit 
në fokus grupe, përfaqësues të komuniteteve në fokus të studimit, i kanë kushtuar më shumë vëmendje 
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eksperiencave të tyre personale apo të të afërmve të tyre me PSh dhe perceptimeve që ata kanë 
ndërtuar mbi PSh. 

Natyrisht që kjo ndihmon për të kuptuar hendekun që ekziston midis ligjit, dokumenteve të shkruara, 
raporteve të hartuara nga PSh dhe pjesës praktike, të jetës së përditshme që përjetohet nga qytetarët.  

Për të bërë një vlerësim të pjesës së dokumentacionit studiuesit janë ndalur tek disa modele pozitive 
që u vlerësuan si të tilla gjatë procesit të studimit.  Kështu, në Strategjinë Vjetore të Policimit në Qark 
për Sigurinë e Komunitetit në DPQ Tiranë për vitin 2012 është përcaktuar si Vizion “Së bashku për një 
komunitet më të sigurt”, kjo do të thotë se synimi strategjik i Drejtorisë së Policisë të Qarkut Tiranë 
është krijimi i një mjedisi sa më të sigurt për shoqërinë, i cili do të përmirësojë cilësinë e jetës së tyre, 
duke garantuar sigurinë publike dhe kthyer Qarkun e Tiranës në një vend të qetë dhe të dëshirueshëm 
për të punuar dhe jetuar. Më tej në këtë dokument përcaktohet edhe Misioni i Policisë Qarkut Tiranë si 
“Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë është një shërbim policor që në partneritet me komunitetin dhe në 
përputhje me të drejtat kushtetuese, garanton  zbatimin e ligjit, nëpërmjet kontrollit të territorit sipas 
standardeve dhe praktikave  më të mira të policimit demokratik , krijimit të një kulture bashkëkohore 
menaxhimi dhe të mbështetur me infrastrukturën më të përparuar me qëllim krijimin e një mjedisi  të 
sigurtë për qytetarët  e Tiranës, si dhe rritjen e cilësisë së jetës së tyre”.

në dokumentin strategjik parashikohet se misioni dhe vizioni do të përmbushen duke zbatuar 
parimet bazë të policimit në komunitet si: angazhimi, besimi, fleksibiliteti, integriteti, dukshmëria, 
paanshmëria, legjitimiteti, përkushtimi, etj. 

drejtoria e policisë Qarkut tiranë ka përcaktuar si model policimi për vitin 2012 atë të policimit në 
komunitet pasi ky model krijon standarte të larta në marrëdhëniet me mjedisin e jashtëm, si një model 
policimi transparent, duke përfshirë publikun në arritjen misionit të policisë.

Në prioritetet strategjike të Policisë së Qarkut Tiranë për vitin 2012 janë parashikuar ndërmjet të 
tjerave edhe ndërtimi i partneritetit, rritja e ndërgjegjësimit mbi trajtimin adekuat të mbrojtjes së të 
miturve, duke u përqendruar edhe tek kategoria e të miturve në Komunitetin Rom.

të pyetur për strategjitë dhe programet e posaçme të punës së psh për bashkëpunimin me të rinjtë 
dhe fëmijët, autoritet e larta të psh janë përgjigjur se ‘Nuk ka strategji të posaçme për te miturit, por në 
Strategjinw e PSh 2007-2013, tek Kapitulli  “Reduktimi i Mëtejshëm i Krimit dhe Sjelljes Antishoqërore”,  
Mbrojtja e Fëmijëve  trajtohet si një çështje e veçantë (faqe 39)’.

Ndërkohë të pyetur se a ka në përbërjen e PSH ekipe ose oficerë policie që punojnë ekskluzivisht me 
të rinjtë për çështje që lidhen me largimet pa leje nga shkolla, ngacmimet dhe frikësimet në ambientet 
e shkollës, sjelljet jo sociale, aktivitetet kriminale, etj., përgjigjja që vjen prej autoriteteve të PSh është 
se ‘strukturat e te Miturve dhe Dhunës ne Familje, janë te organizuara ne nivel qendror dhe vendor:
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• Nivel Qendror (DPPSH);  Sektori i Mbrojtjes se te Miturve dhe Dhunës ne Familje,

• Nivel Vendor (DPQ); Seksion i Mbrojtjes se te Miturve dhe Dhunës ne Familje, në të 12 Drejtoritë 
e Policisë në Qarqe,

• Ne nivel Komisariati nuk ka struktura apo persona te posaçëm te cilët te merren ekskluzivisht 
vetëm me te miturit apo te rinjtë’.

Seksionet e Mbrojtjes së të Miturve dhe Dhunës në Familje, ndër të tjera kanë si detyra të tyre 
funksionale: ‘kryerjen e veprimtarisë drejtuese, monitoruese e mbikëqyrëse në lidhje me veprimtarinë 
e strukturave të hetimit dhe parandalimit të krimit në Komisariatet e Policisë në varësi të Drejtorisë së 
Policisë në Qark, duke përgatitur plane masash, plane operacionale dhe akte kontrolli me detyra për 
përmirësimin e punës në drejtim të mbrojtjes së të miturve dhe dhunës në familje dhe parandalimit të 
krimeve me këto tendenca’.

Drejtuesit e lartë të PSh u pyetëm edhe rreth praktikave që ekzistojnë në trajtimin e moshave të reja 
të përfshira në krim. Pyetjes se a tregojnë maturi oficerët e policisë kur merren me krime të shkaktuara 
nga mosha të reja? A ekziston ne vend ndonjë “program alternativ”? Nëse këto programe ekzistojnë, 
si vlerësohen dhe a ka ndonjë sistem që ndjek progresin e të rinjve problematikë?, ata ju përgjigjën se:

- ‘Për të miturit që kanë përgjegjësi penale (14 – 18 vjeç) mund të aplikohen masat e dënimit 
alternativ. Shërbimi i provës ndjek zbatimin e vendimeve të gjykatës nga të miturit.

- Për të miturit që nuk kanë përgjegjësi penale (nën 14 vjeç), nuk ka programe të veçanta për 
“trajtim alternativ“, me përjashtim të Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Organizatën Save the 
Children, e cila po implementohet vetëm ne DPQ-Tiranë.

- Policia e Shtetit bashkëpunon me organizatat e shoqërisë civile për të hartuar modele pozitive 
bashkëpunimi me synim mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve dhe parandalimin e krimit në mes 
tyre. (SVC, Organizata Save the Children  (Projekti i te miturve nen 14 vjeç ne konflikt me ligjin) 
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. 3941/4Prot, datë 24.08.2011 (DPPSH) dhe Nr. 232 Prot, datë 
02.09.2011 (SCiA)  “Për mbështetjen, trajtimin, dhënien e ndihmës psiko-sociale, referimin 
dhe ri-integrimin e fëmijëve nën moshën 14 vjeç në konflikt me ligjin”, ndërmjet Drejtorisë së 
Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe Organizatës Save the Children)’. 

Në një vlerësim të përgjithshëm të pjesës dokumentare duket se në PSh kanë filluar të konturohen, 
më sa paku në pjesën konceptuale, disa komponentë të programit të policimit në komunitet, me fokus 
forcimin e bashkëpunimit me të rinjtë dhe fëmijët. Kjo pjesë është pozitive dhe shpresëdhënëse. Ajo 
duhet përkthyer në praktika pozitive në respekt të dokumenteve politikë dhe strategjikë që tashmë janë 
formuluar. 
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Çështja që ngrihet dhe ka nevojë për një përgjigje nga ky studim është se çfarë ndodh në praktikën 

e përditshme? Përgjigjet i gjejmë mes të intervistuarve, pjesë e fokus grupeve përfaqësuese të 
komuniteteve me rrezik më të lartë. Analiza e reagimeve të tyre është bërë mbi bazën e temave të 
evidentuara gjatë diskutimeve në fokusgrupe. 

1. perceptimi i grupeve të ndryshme për trajtimin nga ana e policisë së shtetit.

Gjatë analizës së diskutimeve në fokus grupe rreth mënyrës së trajtimit të përfaqësuesve të 
komuniteteve të ndryshme nga punonjësit e PSh u vërejt se ende në praktikat e punës së policisë 
aplikohen metoda diskriminuese dhe paragjykuese për komunitete dhe grupe të ndryshme sociale. 

Diskriminimi duket se mbështetet në etni, gjini, moshë dhe orientim seksual. Pjesëmarrësit në fokus 
grupe, mbështetur në praktikat e tyre të përballjes me policinë nënvizuan se 

“Mendoj se komuniteti rom ndihet i diskriminuar dhe i keqtrajtuar nga policia” (Përfaqësuese e 
organizatave rinore)

“Bëhen shumë dallime raciale. Nëse ndodh diçka, faji na hidhet neve. Ndodh që policia na përkrah, 
por këto janë raste të pakta dhe varet nga kultura që ata kanë”. (Përfaqësues i komunitetit 
ballkano-egjiptian) 

“Ata kanë shumë paragjykime ndaj nesh dhe na kanë vënë epitete të tilla si: magjyp, jevg, e 
kështu me radhë.”  (Përfaqësues i komunitetit ballkano-egjiptian) 

Në disa raste pjesëmarrësit në fokusgrupe përmendin se paragjykimi mbi pjesën femërore të popullatës 
i mbron ato nga format e trajtimit abuziv dhe në shkelje të të drejtave të njeriut që mund të ushtrohen 
ndaj djemve dhe burrave. Por sidoqoftë, edhe ato mbeten të diskriminuara. Kështu disa prej tyre u 
shprehën:

“Mendoj se vajzat dhe djemtë nuk trajtohen njësoj nga policia…vajzat mund të tolerohen, djemtë 
arrestohen.”  (Përfaqësuese e organizatave rinore)

“Vajzat nuk i ngacmojnë.”  (Përfaqësuese e komunitetit ballkano-egjiptian) 

Të intervistuarit theksojnë se punonjësit e PSh falë formimit dhe trajnimeve të shpeshta kanë fituar 
aftësi më të mira komunikimi dhe trajtimi të të rinjve dhe fëmijëve. Ata theksojnë:

“Mendoj se PSh është e predispozuar të ndihmojë të rinjtë kur ka sherre në gjimnaze” 
(Përfaqësuese e organizatave rinore)

“Me të rinjtë sikur sillen më mirë...” (Përfaqësuese e komunitetit ballkano-egjiptian) 

Por nuk duket se është e njëjta eksperiencë për grupet me orientim seksual të ndryshëm: 
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“Polica ka qenë dhe vazhdon të jetë paragjykuese ndaj personave LGBT” (Përfaqësuese e 
Ambasadës Pink)

Në përfundim të vlerësimeve të përfaqësuesve të grupeve me rrezik të lartë të komunitetit në raport 
me marrëdhëniet që ata kanë me policinë e shtetit dhe mënyrat se si ata i perceptojnë punonjësit e 
policisë, mbetet për t’u theksuar se është fakt që ka ndryshime të ndjeshme në formimin dhe trajnimin 
profesional të punonjësve të PSh për ndërtimin e marrëdhënieve sa më profesionale dhe jashtë 
stereotipoeve që ekzistojnë në shoqëri. Këtë fakt e vërteton edhe niveli profesional që karakterizon 
gjithë bazën politike dhe strategjike të PSh. Por në praktikën e përditshme ende ndeshen eksperienca 
të dhimbshme të punës së Policisë së Shtetit. Kjo e fundit evidenton nevojën e konsolidimit të njohurive 
dhe praktikave pozitive që kanë filluar të aplikohen. 

2. perceptime dhe opinione mbi format e presionit / dhunës së ushtruar nga policia e shtetit

Në dokumentet kryesorë të PSh që u përmendën edhe në pjesën hyrëse të çështjes që po trajtojmë 
theksohet se PSh është e impenjuar të respektojë të drejtat e njeriut dhe t’i shërbejë komunitetit për të 
rritur cilësinë e jetës. Në këtë seksion paraqiten format shkeljes së të drejtave, presionit dhe dhunës së 
ushtruar nga PSH sipas pretendimeve të pjesëmarrësit në studim. Kështu, përfaqësuesit e komuniteteve 
të ndryshme pohojnë shkelje të të drejtave të njeriut nga punonjësit e PSh. Disa prej tyre denoncojnë 
përdorimin e dhunës fizike:

“Ka pasur rrahje të njerëzve tanë pa arsye.” (Përfaqësues i komunitetit ballkano-egjiptian) 

“Janë policët që ushtrojnë dhunë kundrejt këtij komuniteti, LGBT”  (Përfaqësuese e Ambasadës 
Pink)

“Në momentin e arrestimit mua më kanë rrahur. 5-7 veta që vetëm më godisnin pa pushim.”  
(Përfaqësues i të miturve të dënuar) 

Ndërkohë nuk mungojnë denoncimet për forma më të sfofistikuara të dhunës së ushtruar ndaj 
komuniteteve të ndryshme në momentet e ndalimit, dyshimit apo dënimit:

“Nuk përdorin dhunë fizike ndaj vajzave, por përdorin dhunë psikologjike duke i ofenduar, që 
është po aq e rëndë”. (Përfaqësuese e organizatave rinore)

“Më kanë ofenduar, më kanë sharë...” (Përfaqësues i të miturve të dënuar)  

“Ndalesa të pamotivuara kanë ndodhur…” (Përfaqësues i komunitetit ballkano-egjiptian) 

“Të dua të denoncoj në polici, nuk e bëj dot sepse ata të presin me fjalë brutale.”( Përfaqësuese 
e Ambasadës Pink)
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“Na ndalojnë në rrugë dhe na pyesin “çfarë je, djalë apo vajzë”, na kërkojnë të identifikohemi”. 
(Përfaqësues i Ambasadës Pink)

“Duke pirë kafe ai vjen, bërtet dhe bën kontroll. Na vënë pas murit dhe na kontrollojnë.” 
(Përfaqësues i komunitetit ballkano-egjiptian) 

Praktika të tilla paragjykimi, dhunimi dhe keqtrajtimi duket se janë ende pjesë e punës së përditshme të 
punonjësve të policisë. Ndoshta mungesa në formimin e tyre profesional, pjesë e ndikimit të kulturave 
paragjykuese që ekzistojnë në shoqëri, ndoshta rezultat i ngarkesës në punë apo presionit për të patur 
një rezultat në punë sa më shpejt që të jetë e mundur, apo të gjitha sëbashku e vënë punonjësin e 
policisë së shtetit në konflikt me ligjin, personin dhe komunitetin. Ky mbetet një komponent që duhet 
vlerësuar seriozisht nga të gjithë aktorët që përfshihen në formimin dhe vlerësimin e PSh.

3. eksperiencat e komunitetit/ve mbi punën e policisë së shtetit

Përfaqësuesit e komuniteteve dhe organizatave të ndryshme kanë nënvizuar ekzistencën e shumë 
praktikave pozitive në punën e policisë së shtetit. 

Ata shprehen:

“Unë kam punuar në një qendër për gratë e dhunuara ku ofrohej edhe këshillim. Duke pasur në 
konsideratë dhe fokusin e organizatës marrëdhënia me policinë ka qenë shumë e ngushtë. Dhe 
referoheshin shumë raste dhe policia ishte partner i nevojshëm për të bërë raportimet dhe për t’i 
ofruar mbrojtje.” Përfaqësuese e organizatave rinore

“Shumë nga anëtarët e komunitetit tonë kanë qenë të punësuar në polici dhe më pas janë 
pushuar nga puna padrejtësisht. Në këtë rast, policia na ka ofruar ndihmën duke mundur t’i 
integrojmë ato kapacitete të afta në radhët e policisë së shtetit” Përfaqësues i komunitetit 
ballkano-egjiptian 

“Në lidhje me institucionin e policisë kemi bërë një hap përpara. Kanë qenë të pranishëm në 17 
maj.” Përfaqësuese e Ambasadës Pink

“Në vitin 1997, u  miratuan katër djem policë të komunitetit tonë.” Përfaqësues i komunitetit 
ballkano-egjiptian 

Nga ana tjetër vazhdojnë të takohen deklarime për eksperienca negative si:

“Gratë e dhunuara kur japin denoncimin diskriminoheshin, duke u etiketuar ato vetë si fajtore.”                                                                     
Përfaqësuese e organizatave rinore

“Unë doja të bëja një denoncim të humbjes së pasaportës dhe nuk e bëra dot, sepse sa arrita në 
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rajonin e policisë, filluan të talleshin me mua dhe më përzunë.” Përfaqësues i Ambasadës Pink

“Kur ne i telefonojmë policisë se në lokalin poshtë ka shumë zhurmë, e sigurt që policia do të 
vonohet shumë, dhe e dyta se ata mund të bisedojnë me menaxherin apo pronarin dhe shumë 
pak minuta më vonë i sheh bashkë, duke pirë një birrë.  Përfaqësuese e organizatave rinore

“Të kapësh një femër dhe ta përplasësh në mur është turp dhe më keq kur përdor fjalë të pista.”                                                           
Përfaqësuese e komunitetit ballkano-egjiptian 

“Në rastin e përdhunimeve nuk jepet mbështetje e duhur madje kalojnë në etiketime, paragjykime 
dhe akuza, duke supozuar se vetë ato janë fajtore. Përfaqësuese e organizatave rinore

“Mua më arrestuan në shtëpi. Pastaj 12 orë dhunë, më godisnin me shkop gomë në kurriz. Isha 
me shenja, në trup në kurriz, në buzë...” Përfaqësues i të miturve të dënuar

Shembujt e përmendur më lart janë prova të një nevojë emergjente që ekziston për të ndryshuar 
sjelljen e punonjësve të policisë. Ndryshimet në sjellje natyrisht që duhet të paraprihen nga ndryshime në 
formimin e tyre, në mentalitet dhe sjellje. Vetëm kështu ata do të mund të krijojnë një profil profesional 
të tyre dhe të mundësojnë një bashkëpunim me komuniteti dhe grupet e tij. 

4. Qëndrimi ndaj bashkëpunimit me policinë e shtetit

Në raportet e PSh për vitin 2010, 2011 përmenden shifra që tregojnë rritjen e rasteve të 
bashkëpunimit të PSh me komunitetin. Kështu në strategjinë e policimit për sigurinë në qark të DPQ 
Tiranë thuhet shprehimisht: Rritja e numrit të telefonatave dhe informacioneve nga komuniteti gjatë 
vitit 2011 rezulton të jetë 15% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2010, të dhëna të cilat flasin 
për një rritje te  besimit  të qytetarëve ndaj policisë së Kryeqytetit.

Në rastin e të dhënave që vijnë nga fokus grupet duket se pjesëmarrësit në fikus grupe shprehin  
interes për bashkëpunim: 

“Policia mund dhe duhet të ketë marrëdhënie të mira me organizatat për gratë e dhunuara”.                                      
Përfaqësuese e organizatave rinore

“Njerëzit duhet të trajtohen si qenie njerëzore dhe kështu do të ketë bashkëpunim”. Përfaqësues 
i komunitetit ballkano-egjiptian

“Bashkëpunim të mirë ka, por është i nevojshëm bashkëpunimi edhe më i madh midis PSH 
dhe institucioneve të tjera të pushtetit vendor, shoqërisë civile dhe komunitetit”.Përfaqësues i 
pushtetit vendor

Por ky bashkëpunim i munguar por i kërkuar duket se ndesh me barriera të kapërcyeshme sic janë ato 
që kanë të bëjnë me mentalitetin, stereotipat dhe paragjykimet.
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“Në Hollandë Policia bashkëpunon me shoqërinë civile. Përkundrazi po të mendonim ne si 
organizatë të bënim fokusgrupe të tilla më policinë, nuk do të jepja siguri se ajo nuk do të tallej 
me këtë komunitet. OJF-të janë bashkëpunuese”. Përfaqësuese e Ambasadës Pink

“Na ndalojnë në rrugë dhe na pyesin cfarë je, ‘djalë apo vajzë’, na kërkojnë të identifikohemi”.                                                    
Përfaqësues i Ambasadës Pink

“Ata nuk dinë të sillen nuk kanë etikë sjelljeje. Policët më qytetarët përdorin edhe fjalë vulgare, 
edhe ofendime personale, gjë që nuk është etike. Nuk kanë kod sjelljeje dhe nuk kanë standarde”                                                             
Përfaqësuese e organizatave rinore

“Ne kemi patur dhe video si provë dhe përsëri ne vetë jemi dënuar në shumë raste”. Përfaqësues 
i komunitetit ballkano-egjiptian

‘Të mos përdoret dhuna. Ata nuk të marrin në pyetje, ata vetëm përdorin dhunë, të rrahin, të 
godasin. Të mbajnë 12 orë, në këmbë, ndonjëherë dru, pastaj të lëshojnë ose jo. Vinte ora 12 e 
natës, pastaj më lëshonin. Ku të shkoja unë? Një herë më liruan në 4 të mëngjesit, Pastaj një herë 
tjetër më harruan fare. I mori njëri që ishte aty, në telefon, dhe ai i tha se më kishte harruar fare, 
që isha aty”.   Përfaqësues i të miturve të dënuar

5. besimi tek policia e shtetit

Besimi i komuniteteve të përfaqësuara në fokusgrupe tek Policia e Shtetit duket se është një çështje 
serioze. Nuk mundet të ndërtosh partneritet, të flasësh për bashkëpunim në se midis aktorëve mungon 
besimi. Nga na tjetër, besimi nuk mund të fitohet kur palët në fokus nuk respektojnë njëri tjetrin, kur 
nuk respektohen të drejtat e njeriut, kur përdoren praktika abuzive, kur takohen praktika paragjykuese 
dhe diskriminuese të cilat veçmas apo sëbashku minojnë çdo formë besimi të synuar.

Citimet e mëposhtme do të na ndihmojnë për të kuptuar se cilët faktorë ndikojnë tek krijimi i besimit 
apo mungesa e tij mes PSh dhe qytetarëve:  

“Këtu në Shqipëri blihen diplomat me lekë dhe policët janë njerëzit më të pakualifikuar në 
Shqipëri. Ata nuk plotësojnë as standardet profesionale për uniformën e tyre, e jo më qytetarët”.                                                                          
Përfaqësues i Ambasadës Pink

“Unë mendoj se nuk kemi një polici të trajnuar. Edhe unë them se janë tërësisht policë të 
korruptuar”.  Përfaqësuese e organizatave rinore

“Një problem është pjesa se konfidencialiteti në polici, e numrit të telefonit të atij që ka 
denoncuar, identiteti, nuk janë ruajtur”. Përfaqësuese e organizatave rinore
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“E ndjejmë shumë larg policinë, institucion që i përket shtetit, po jo marrëdhënie e ndërsjellë që 
mund t’i shërbejë njërit –tjetrit”. Përfaqësuese e organizatave rinore

“Opinion ynë për policinë është negativ. Komuniteti nuk ka absolutisht besim, sepse e dinë 
përgjigjen edhe po të shkojnë atje”.  Përfaqësues i komunitetit ballkano-egjiptian

“Besimi i publikut tek PSh në përgjithësi është relativ. Besim mund te përmirësohet vetëm përmes 
një  bashkëpunimi me të madh”. Përfaqësues i pushtetit vendor

“Ata janë kot, nuk bëjnë punën, dhe i bien shkurt, për çfarëdo që ndodh vinë dhe na marrin ne” 
Përfaqësues i të miturve të dënuar                                                                 

Mendimi se midis punonjësve të policisë ka njerëz të pakualifikuar, të patrajtuar, të korruptuar, 
me mungesa serioze në formimin e tyre, se punonjësit e policisë kanë mangësi në formimin e tyre 
profesional që cenon rëndë konfidencialitetin dhe sigurinë e qytetarëve, distanca e tyre me komunitetin, 
mospërmbushja e rolit të tyre dhe mungesa e informacionit për punën, arritjet, vështirësitë e PSh duket 
se janë disa nga faktorët që pengojnë në rrugën e ndërtimit të një marrëdhënie besimi midis komuniteti 
dhe PSh. 

Kjo lloj marrëdhënie besohet se do të rriste shanset që programi i policimit në komunitet të ishte i 
suksesshëm dhe PSh të ndërtonte marrëdhënie efektive bashkëpunimi me të rinjtë dhe fëmijët për të 
parandaluar shumë raste krimi dhe për ta bërë jetën e qytetarëve më të sigurt e më cilësore.  

6. nevoja për ndryshime 

Vlerësimi i perceptimit të Policisë së Shtetit nga përfaqësuesit e grupeve me rrezik të lartë në 
komunitet është shoqëruar edhe me disa konsiderata nga ana e tyre/ Konsideratat shprehin ata çfarë 
ata do të donin të ndryshonte në nivelin qytetar, profesional, komunikues, bashkëpunues, informues, 
etj në radhët e PSh, ashtu sikurse do të dëshironin të shikonin edhe ndryshime midis komunitetit dhe 
grupeve të ndryshme në raport me PSh. 

Kështu, ndryshime të pritshme në polici në raport me nivelin e tyre profesional shprehin:

”Kur të dalim që këtej, të mos na shqetësojnë, të mos na marrin për çfarëdo që ndodh. Një ditë 
përjashta, një ditë brenda, pasi çfarëdo që ndodh jashtë, ata vinë dhe më marrin mua. Pse rri 
natën jashtë, jo, po ti ke qenë rrugëve. Ja këtë e kam shumë frikë, pasi sa të dal jashtë, ata do 
merren me mua dhe do më akuzojnë për çdo gjë”. Përfaqësues i të miturve të dënuar

“Katër javë që dola nga burgu, e kisha me paraqitje. Dhe unë paraqitesha, por prapë më sollën 
brenda. Ata duan lekë të tërë, unë nuk kam para të paguaj”. 
 Përfaqesues i të miturve të dënuar
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“Do të ishte më mirë që këta të zëvendësoheshin me të rinj që janë plotësisht të informuar, të 
ndërgjegjësuar dhe profesionistë me shkollimin adapt”. Përfaqësues i Ambasadës Pink

“Mendoj se duhet shtuar numri i punonjësve socialë apo psikologëve në polici, sepse u mungon 
pjesa sociale, edhe pse nuk kanë faj, sepse kanë bërë tjetër shkollë”.Përfaqësuese e organizatave 
rinore

“Të ketë avokat mbrojtës. Përcaktimi i kuotave për komunitetin tonë në akademinë e policisë të 
bëhet me një lloj detyrimi, që të thyhet opinioni”.Përfaqësues i komunitetit ballkano-egjiptian

“Bashkëpunim edhe më të madh me policinë bashkiake, për fushat me interes të përbashkët në 
ndihmë të komunitetit”.Përfaqësues i pushtetit vendor

Pjesëmarrësit në fokus grupe identifikuan edhe atë çfarë duhet të ndodhë në komunitet në raport me 
PSh:

“Duke treguar policia e shtetit se vërtet ndihmon dhe se kjo bëhet në masë, edhe qytetarët fitojnë 
besim, atëherë rritet besimi”.Përfaqësuese e organizatave rinore

“Komuniteti duhet të ndërgjegjësohet që kemi bashkëpunim të vazhdueshëm me policinë. Ky 
ndërgjegjësim bëhet nëpërmjet shoqatës dhe takimeve të veçanta”. Përfaqësues i komunitetit 
ballkano-egjiptian

“Shoqëria civile, mediet të bëjnë më shumë në rritjen e ndërgjegjësimit të banorëve, lidhur me 
problematikat e komunitetit të tyre”. Përfaqësues i pushtetit vendor

Në përfundim, është evidente që përfaqësues të komuniteteve me rrezik të lartë kanë perceptime jo 
pozitive për PSh, programin e saj të policimit në komunitet dhe përpjekjet për të vendosur marrëdhënie 
bashkëpunimi me të rinjtë dhe fëmijët. Ky perceptim është i mbështetur kryesisht në eksperiencat e 
tyre në raport me PSh. Ata janë të painformuar për formimin dhe trajnimin e policisë dhe ndërkohë nuk 
janë ndjerë pjesë e fushatave sensibilizuese dhe informuese të policisë. 

Ata vlerësojnë nevojën për bashkëpunim por ky nuk duhet të jetë i sforcuar. Ai duhet mbështetur në 
marrëdhënie besimi reciprok. Marrëdhënie të tilla mund të ndërtohen falë profesionalizmit, respektit, 
komunikimit, ndjeshmërisë, informimit, bashkëpunimit dhe përfshirjes në aksione dhe veprime 
konkrete. Këto mendojnë se duhet të jenë edhe disa prioritete të PSh për të konsoliduar dhe bërë më 
efektiv programin e policimit në komunitet me fokus fëmijët dhe të rinjtë.      
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VI. Përfundime dhe rekomandime

përfundime 

Studimi evidentoi arritje, eksperienca pozitive, modele të suksesshme si dhe  vështirësi e sfida në punën 
e Policisë së Shtetit për realizimin e programit të policimit në komunitet në partnership me institucionet 
e qeverisjes qendrore, vendore, organizatat e shoqërisë civile dhe grupet e komunitetit.

Disa përfundime të këtij studimi po i paraqesim në vijim:

1. Policimi në Shqipëri ofrohet si shërbim nga efektiva të kualifikuar të cilët në shumicën e rasteve, 
përveç kualifikimeve baze, i kanë rritur kapacitetet e tyre  përmes trajnimeve dhe kualifikimeve 
të tjera të ofruara nga institucione të tilla si Qendra e Formimit Policor dhe Departamenti i 
Trajnimit, Ministria e Brendshme , PAMECA – ICITAP, programe te asistencës së BE për Policinë 
e Shtetit. Pavarësisht kualifikimeve të tyre të deritanishme, ata presin më tepër mundësi për 
trajnim dhe kualifikim në raport me tema të tilla si dhuna në familje dhe diversiteti, parandalimi 
i krimit, trajtimi i të miturve, si dhe policimi në komunitet.

2. Studimi bazë provoi se PSh ka tashmë  bazën ligjore si dhe dokumentet politikë dhe strategjikë 
të hartuar me profesionalizëm që krijojnë hapësirën e nevojshme për realizimin e modelit të 
policimit në komunitet si dhe të gjitha partneritetet e nevojshme në funksioni të këtij modeli.  

3. Mbi këtë bazë të 5 DPQ në studim kanë hartuar dokumentin e Strategjisë vjetore të policimit, 
por nuk evidentohet që ky dokument të jetë i njohur nga partnerët e përcaktuar në ligj (Ligji i 
Policisë së Shtetit/neni122).

4. Në dokumentin strategjik të saj pranohet se PSh ende nuk ka përvojën e duhur për të aplikuar këtë 
model në praktikën e përditshme. Përpjekjet e deritanishme nuk duket se janë të qëndrueshme, 
të vazhdueshme dhe të konsoliduara.

5. Studimi evidentoi se përpjekjet e PSh për të krijuar marrëdhënie bashkëpunimi me institucionet 
e qeverisjes qendrore, vendore dhe institucione e agjenci të ndryshme në kuadrin e planifikimit 
strategjik dhe strategjive operacionale që ndërmerren nga PSh janë evidente, me theks të 
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veçantë në bashkëpunimin me institucionet e qeverisjes vendore (komuna, bashki, këshilla). 

6. Studimi identifikoi modele pozitive partnershipi të ngritura midis PSh dhe institucioneve të 
qeverisjes qendrore, qeverisjes vendore dhe drejtorive rajonale (DAR –Tiranë, DAR- Korçe) por 
që nuk kanë gjetur shtrirje të gjerë dhe afatgjatë dhe nuk janë institucionalizuar si praktika të 
punës së përditshme. Eksperienca të tilla lipset të konsolidohen duke u kthyer në pjesë integrale 
e punës në institucionet përkatëse.

7. Partneriteti i ngritur midis PSh dhe organizatave të shoqërisë civile (rasti i SVC) ka krijuar modelet 
e para pozitive. Por edhe në këtë rast, organizatat kanë synuar në realizimin e aktiviteteve të tyre 
dhe jo në krijimin e një modeli të qartë të mbështetur në filozofinë  e policimit në komunitet.

8. Në strategjitë dhe planet e veprimit të PSh për ndërtimin e partneriteteve në funksion të realizimit 
të modelit të policimit në komunitet janë identifikuar qartë disa nga partnerët kryesorë, në 
mënyrë të veçantë grupe specifike në komunitet.  Bashkëpunimi me prindërit e fëmijëve dhe të 
rinjve duket se nuk ka marrë vlerësimin e duhur në kuadrin e planifikimit të aktivitetit strategjik 
të Policisë. Kjo mbetet për t’u përfshirë në programet e punës së PSh. Prindërit e fëmijëve nuk 
shikohen si burime mbështetëse e ndihmëse për të realizuar objektivat e parashikuara në planin 
e veprimit.. 

9. Bashkëpunimet dhe partneritet e PSh me institucione të tjera janë eksperienca të shpeshta, por 
ndër to veçohen institucionet e pushtetit vendor me të cilat intensiteti është më i madh.  

10. Përfaqësuesit e qeverisjes vendore shprehen se programi i policimit në komunitet ka nevojë të 
mbështetet nga aktivitete konkrete që e bëjnë policinë më të dukshme dhe më të arritshme nga 
komuniteti. 

11. Nga ana e komunitetit mungojnë nismat dhe aksionet në masë për të rritur shkallën e 
bashkëpunimit me PSh në kapërcim të paragjykimeve dhe pengesave për realizimin e programit 
të policimit në komunitet. Në komunitet mungojnë agjentët aktivë që mund të kontribuojnë 
për të rritur shkallën e ndërgjegjësimit, informimit dhe inkurajimit të bashkëpunimit si media, 
organizatat e shoqërisë civile apo institucione të tjera. Komuniteti ende nuk e shikon PSh si një 
aleate dhe  burim mbështetje për ruajtjen e rendit dhe sigurisë qytetare

12. Programi i policimit në komunitet nga ana e PSh duket se ende nuk është , njohur /brendësuar 
nga të gjithë aktorët. Ka prej tyre, në mënyrë të veçantë institucionet arsimore/shkollat, që janë 
më të avancuar në konceptimin e programit. Ka të tjerë që janë në pritje të veprimit nga ana e 
Policisë së Shtetit. Ndryshimet në konceptimin e programit bëjnë edhe diferencime në aplikimin 
e tij. Publiku i gjerë mbetet ende i pa përfshirë nga programi.

13. Policia e Shtetit ka arritur të ndërtojë modele efikase parteneriteti me strukturat e Policisë 
Bashkiake në mënyrë të veçantë për ruajtjen e rendit dhe qetësisë në organizimin e aktiviteteve 
publike si festa, koncerte, në pikun e trafikut gjatë sezonit veror,  por ky model duket se nuk 
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është i shtrirë në të gjitha njësitë e qeverisjes dhe nuk ka ende baza të forta institucionale, ai 
nuk  mbulon çdo  aktivitetet  dhe jo për të gjitha aktivitetet e përgjegjësitë. Ky bashkëpunim nuk 
është i dukshëm evidentohet në të gjitha rastet e nevojitura për parandalimin e ndërtimeve pa 
leje. 

14. Në praktikën e përditshme nuk mungojnë rastet e përplasjes së dy strukturave, PSh dhe Policisë 
Bashkiake,  për çështje e ndarjes së kompetencave. Këto raste janë më evidente kur ndërhyjnë 
aktorët politikë.

15. Politizimi i strukturave të PSh dhe atyre të Policisë Bashkiake duket se është një faktor që ndikon 
negativisht për realizimin e partneritetit dhe bashkëpunimit midis këtyre dy strukturave.

16. Të rinjtë janë mjaft të ndjeshëm ndaj çështjeve të sigurisë në komunitet. Eksperiencat e tyre me 
ngjarje apo situata problematike, ku ata janë pjesë apo viktima të tyre, rezultojnë të fillojnë që 
në mosha të hershme duke u përballur kryesisht vepra të tilla si sulme e ndryshme ndaj individit, 
abuzimet dhe krimet seksuale, vjedhjet e pronës, dhuna brenda familjes, probleme të trafikimit 
dhe të drogës, vandalizmat, krimet homofobike etj. 

17. Në studim është evidentuar gatishmëria e të rinjve për të bashkëpunuar me strukturat e PSh në 
masën 46.4%. Për të rritur bashkëpunimin vlerësohet se duhet rritur komunikimi me të rinjtë 
por edhe me komunitetin në përgjithësi. 33%e te rinjve raportojnë se nuk njohin asnjë efektiv 
të policisë në komunitetin e tyre. 

18. Në vlerësimin e bashkëpunimit të PSh me grupet e të rinjve evidentohet mungesa e aktiviteteve 
të mjaftueshme për ndërgjegjësimin dhe informimin e të rinjve. Vetëm 13.7% e të rinjve të 
intervistuar pohojnë se kanë marrë pjesë në aktivitete apo iniciativa ndërgjegjësuese. 

19. Janë evidentuar diferenca me bazë gjinore përsa i përket bashkëpunimit me PSh nga ana e 
grupeve të të rinjve. Kështu, evidentohet se vajzat janë më të informuara, më të orientuara 
për referim dhe më të prirura për të kërkuar ndihmë dhe për të bashkëpunuar me policinë. Kjo 
shpjegohet me ndikimin e madh që kanë rolet dhe stereotipat gjinore, kryesisht tek djemtë, 
(karakteristikat mashkullore diktojnë zgjidhjen  e problemeve nga vet djemtë, pa kërkuar 
ndihmë dhe  pa referuar problemet).

20. Pavarësisht shpeshtësisë me të cilën të rinjtë përballen me këto ngjarje, thirrja në ndihmë, 
kontaktimi dhe njohja e policisë në nivel lokal mbetet në ritme më të ulëta. Djemtë më tepër 
sesa vajzat kanë eksperienca të përballjes me situata problematike, por më pak se ato kërkojnë 
ndihmën e policisë, i besojnë asaj apo dëshirojnë të bashkëpunojnë me të. Në këtë kuadër, ata 
më shpesh se vajzat do të refuzonin edhe bashkëpunimin apo përfshirjen e prindërve të tyre në 
projekte bashkëpunuese me PSh.

21. Gatishmëria e kufizuar për bashkëpunim nga ana e të rinjve mund të vijë veç të tjerash edhe 
si rezultat i eksperiencave të mëparshme me PSh jo gjithmonë pozitive dhe me një numër të 

VI. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
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konsiderueshëm rastesh ku mendohet së të drejtat e tyre janë shkelur nga PSh.

22. Diferenca në informim dhe bashkëpunim vihen re edhe midis moshave. Më të vegjlit duket se 
janë më pak të informuar për shërbimet e policisë ndërkohë që rastet problematike takohen më 
shpesh midis tyre.

23. Rritja e efektivitetit të modelit të policimit në komunitet  ndikohet nga qarkullimi i shpeshtë dhe 
i pamotivuar i punonjësve të policisë të cilët nuk arrijnë të konsolidojnë rrjetet e bashkëpunimit 
me aktorët e komunitetit.

24. Strukturat e qeverisjes qendrore, ato të qeverisjes vendore, agjencitë e ndryshme, grupet e 
komunitetit dhe vetë përfaqësuesit e policisë pranojnë se tashmë PSh ka ngritur kapacitet 
profesionale të vlerësueshme falë formimit të tyre gjatë shkollimit (pre service training) dhe 
trajnimeve të vazhdueshme profesionale gjatë ushtrimit të detyrës (in service training). Në 
rritjen e kapaciteteve profesionale të PSh kanë patur ndikimin e tyre përmirësimi dhe pasurimi i 
kuadrit ligjor, asistenca e ofruar nga institucionet dhe partnerët ndërkombëtarë dhe ndryshimet 
e realizuara në mentalitetin dhe qëndrimet e komunitetit ndaj PSh. 

25. Në studim theksohet nevoja për përmirësime të aftësive dhe kapaciteteve profesionale të Policisë 
së Shtetit në çështje që lidhen me etikën, mënyrën efektive të komunikimit, si dhe aftësitë për 
të punuar me grupe të caktuara siç janë romët, egjiptianët, të miturit, gratë, homoseksualët, si 
dhe teknikat dhe shprehitë e punës në ekip.

26.  Studimi sjell në vëmendje se profesionalizmi, efektiviteti dhe partneriteti i PSh ndikohet edhe 
nga faktorë të tillë si infrastruktura mbështetëse, motivimi në punë si dhe nevoja për trajnime 
të mëtejshme. Në këtë kuadër vlerësohet se PSh ka nevojë për të pasuruar infrastrukturën 
mbështetëse, për t’u trajnuar në përdorimin e teknologjisë së përparuar në fushën e mbrojtjes 
dhe sigurisë, dhe veçanërisht për të evidentuar më mirë se deri më tani rrugët efikase të rritjes 
dhe konsolidimit të komunikimit dhe informimit të komunitetit, pa lënë mënjanë çështjet që 
lidhen me identifikimin, parandalimin dhe referimin e rasteve.

27. Profesionalizmi iPsh , ndryshimi i mentalitetit dhe qëndrimeve nga ana e aktorëve të tjerë 
rreth PSh dhe nevojës për bashkëpunim, komunikimi i vazhdueshëm, informimi për arritjet dhe 
vështirësitë, transparenca mbi punën e policisë, shmangia e ndikimit të politikës mbi policinë, 
respektimi i ligjit dhe ruajtja e paanshmërisë, nënvizohen nga të intervistuarit si faktorë që mund 
të ndikojnë tek shtimi dhe konsolidimi i rrjeteve të bashkëpunimit vetë policia e shtetit duket 
e sfiduar nga ky program dhe ka nevojë për mbështetje për ta kthyer atë në një komponent 
konsistent të praktikës së punës së përditshme. 

28. Çështja e besimit dhe respektit për punën e P Sh nga  institucionet/komunitetit/ grupet e  
ndryshme tek PSh mbetet një çështje serioze pa të cilën nuk mund të arrihen partneritete 
efikase dhe të suksesshme. 
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Rekomandime

Mbi bazë të gjetjeve të mësipërme, ekipi studimor ka hartuar rekomandimet që vijojnë:

Për Policinë e Shtetit:

• PSh duhet të përmirësojë punën në procesin e planifikimit strategjik dhe strategjive operacionale 
duke forcuar bashkëpunimin me partnerët strategjikë. Bashkëpunimi duhet të ngrihet mbi baza 
të forta institucionale duke u  konkretizuar me takime, diskutime, debate me pjesëmarrjen e të 
gjithë partnerëve të identifikuar prej tyre dhe në respekt të Ligjit mbi Policinë e Shtetit/neni 122. 
Këto aktivitete duhet të bëhen të dukshme për publikun përmes mediave qendrore dhe vendore, 
mjeteve informative etj. 

• Psh duhet të konsolidojë bashkëpunimin me institucionet e qeverisjes qendrore dhe strukturat e 
qeverisjes vendore me synim rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarit dhe krijimin e kushteve 
optimale për të garantuar respektimin e të lirive dhe të drejtave të qytetarëve. 

• PSh duhet të përfshijë në dokumentet e strategjive operacionale takime të rregullta me 
komunitetit, me grupe të rrezikuara dhe me grupe të interesuara. Takimet duhet të planifikohen 
për t’u realizuar në mënyrë periodike dhe mbi tematika që i shërbejnë konsolidimit të partneritetit 
dhe të bazuara në nevojat dhe problemet e tyre.

• PSh duhet të planifikojë aktivitete konkrete me të rinjtë në shkolla. Bashkëpunimi me Drejtoritë 
Arsimore Rajonale duhet të jetë evident në Planet Strategjike. Ky bashkëpunim duhet konkretizuar 
me aktivitete periodike që ndërmerren me mosha, gjini, grupe të ndryshme të fëmijëve dhe të 
rinjve. Aktivitetet e përbashkëta duhet t’i shërbejnë ndërgjegjësimit të moshave të reja dhe 
njohjes nga afër të punës dhe vështirësive të PSh.  Këto aktivitete duhen bërë publike në mënyrë 
që të rritet efekti i tyre në komunitet. Çështjet dhe problemet që prekin të rinjtë e moshës 
shkollore, duhet të jenë në fokus të këtyre takimeve 

• PSh duhet të arrijë marrëveshje bashkëpunimi me të gjitha OJQ-të e qarkut që ofrojnë shërbime 
dhe mbështetje për grupe të rrezikuara të komunitetit. Këto marrëveshje duhet të përmbajnë 
detyrimin e bashkëpunimit në drejtim të parandalimit, referimit dhe trajtimit të rasteve. 

Për njësitë e qeverisjes vendore

• Drejtuesit dhe strukturat e qeverisjes vendore duhet të bashkëpunojnë me PSh për të identifikuar 
problematikat, rreziqet dhe profilet e krimit. Bashkëpunimi duhet të konkretizohet në takime 
të planifikuara rregullisht si dhe në hartimin e planifikimin e aktiviteteve të përbashkëta 
ndërgjegjësuese dhe parandaluese.  

VI. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
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• Hartimin e planit të veprimit të përbashkët të PB me PSh për të rritur sinergjinë e prodhuar në 
drejtim të parandalimit dhe referimit të rasteve problematike. 

Për institucionet rajonale

• Drejtoritë Arsimore duhet të planifikojnë rregullisht aktivitete të përbashkëta me PSh për të gjitha 
grupmoshat. Aktivitetet duhet të jenë publike dhe me pjesëmarrjen e gjerë të moshave të reja. 
Në planet vjetore të shkollave duhet të planifikohen aktivitete me PSH dhe komunitetin shkollor, 
përfshi edhe komunitetin e prindërve 

• Punonjësit e policisë duhet të ftohen rregullisht nga drejtuesit e shkollave dhe mësuesit për t’u 
informuar për problematikat e nxënësve, familjeve dhe komunitetit, duke krijuar në këtë mënyrë 
një përqasje pozitive midis këtyre dy institucioneve. 

Për shoqërinë civile

• Organizatat e shoqërisë civile duhet të fokusohen tek krijimi i partneriteteve efikase me PSh duke 
formalizuar bashkëpunimin mbi terma të përgjegjësive reciproke.

• OJF-të që kanë në fokus mbrojtjen dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve duhet të planifikojnë 
aktivitete të rregullta për informimin e komunitetit rreth çështjeve të policimit, parandalimit dhe 
referimit. Aktivitetet duhet t’i shërbejnë afrimit të policisë me komunitetin, njohjes së tyre më 
nga afër me qëllim kapërcimin e paragjykimeve dhe stereotipave frenuese.

• OJF-të që janë të fokusuara tek puna me rininë dhe fëmijët duhet të jenë të hapura për të 
organizuar aktivitete të përbashkëta me qëllim konsolidimin e bashkëpunimit dhe rritjen e 
ndërgjegjësimit midis grupeve të moshave të reja. 
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VIII. ANEKSE

pyetësori për policinë e shtetit

pYetësOR

për

Vlerësimin e kapaciteteve dhe efektivitetit të programeve të policisë së shtetit për 
policimin në komunitet për të zhvilluar partneritete me fokus fëmijët dhe të rinjtë.

Ky pyetësor është hartuar për dhe i drejtohet efektivëve të policisë së shtetit shqiptar me synimin e 
vetëm për të mbledhur të dhëna dhe vlerësuar kapacitetet dhe mundësitë e tyre për policim efektiv 
në komunitet. Studimi përfshin zonat Tiranë, Durrës, Shkodër,Vlorë dhe Korcë. Nëse jeni përfaqësues 
i policisë së shtetit shqiptar atëherë ju mund të përfshiheni në këtë studim të drejtuar nga ISOP dhe 
Departamenti i Punës dhe Politikës Sociale, UT me mbështetjen e SIDA. Plotësimi i pyetësorit do të zgjasë 
jo më shumë se 30 minuta. Informacioni do të mbetet konfidencial dhe anonim. Nuk ka asnjë mundësi 
që emri juaj dhe i familjes tuaj të bëhet publik. Pjesëmarrja juaj është plotësisht në baza vullnetare, ju 
nuk jeni i/e detyruar për t’ju përgjigjur pyetjeve të cilat i gjykoni si të papërshtatshme.

Ju mund të kontaktoni ekipin kërkimor të këtij studimi edhe më vonë në adresën e mëposhtme:

Instituti i Studimit të Opinionit Publik
Rruga “Muhamet Gjollesha”, Pallati 5/241, Tiranë, Tel +355 4 2259398

ISOP/Tiranë 

Përgjigjet tuaja janë një kontribut themelor për suksesin e këtij projekti.

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen!
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seksIOnI I pARë: të dhëna të përgjithshme

1.1 Gjinia

 Femër 1 □
 Mashkull 2 □

1.2 mosha 

25-34 1 □
35-44 2 □
45-50 3 □
51-60 4 □
60+ 5 □

1.3 Arsimi 

Arsim i mesëm i përgjithshëm 1 □
Profesional 2 vjeçar 2 □
Profesional 4 vjeçar 3 □
Arsim i lartë 4 □
Pasuniversitar 5 □
Tjetër 6 □

seksIOnI I dYtë: eksperienca në punë 

2.1 sa vjeç keni qenë kur keni filluar punën në polici? _____________________________

2.2 sa vite keni që punoni në polici?
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Më pak se 3 vjet 1 □
3-5 vjet 2 □
6-10 vjet 3 □
11-20 vjet 4 □
Më shumë se 20 vjet 5 □

2.3 Funksioni aktual në polici është në:

Sektorin e rendit publik 1 □
Policinë rrugor 2 □
Policinë kufitare 3 □
Investigimin e krimit 4 □
Krimin e organizuar 5 □
Krimin ekonomik 6 □
Sektori i marrëdhënieve me publikun 7 □
Administratë 8 □

2.4 Grada që keni është:

a) nivel zbatimi:

i) Nën-inspektor; 1 □
ii) Inspektor; 2 □
iii) Krye inspektor. 3 □

b) niveli i parë manaxherial:

i) Nën-komisar; 4 □
ii) Komisar; 5 □
iii) Krye-komisar. 6 □

VIII. ANEKSE



104 RAPORT STUDIMOR: Kapacitetet dhe efektiviteti i programit të policimit në komunitet të Policisë së Shtetit

c) niveli i mesëm manaxherial:

i) Drejtues; 7 □
ii) Drejtues i parë. 8 □

ç) niveli i lartë manaxherial:

i) Zv.Drejtor i Përgjithshëm 9 □
ii) Drejtor i Përgjithshëm. 10 □

2.5 A keni kryer ndonjë trajnim/kualifikim profesional ? 

Po 1 □
 Jo 2 □

2.6 si quhet trajnim/kualifikimi juaj më i gjatë?

_______________________________________________________________________________

2.7  Cili institucion e ofronte trajnimin? _________________________________________________

2.8  A keni kryer ndonjë trajnim në lidhje me policimin në komunitet

Po 1 □
 Jo 2 □

2.9  nëse do të kishit mundësi të merrnit pjesë në trajnime/kualifikime të tjera mbi policimin në 
komunitet, cilat do të ishin tematikat/problematikat më me interes për ju? listoni tre më të 
rëndësishmet duke filluar nga më e rëndësishmja. 

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________
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2.10 nga eksperienca e deritanishme në punë ku mendoni se fokusohet më shumë puna e policisë 

së shtetit?

Parandalim 1 □
Ndërhyrje 2 □
Referim 3 □
Tjetër 4 □

2.11 sipas jush, në të ardhmen, puna e policisë së shtetit duhet të fokusohet më shumë në:

Parandalim 1 □
Ndërhyrje 2 □
Referim 3 □
Tjetër 4 □

2.12 si do ta vlerësonit punën e deritanishme të policisë së shtetit me të miturit?

Të dobët 1 □
Të mjaftueshme 2 □
Të mirë 3 □
Shumë të mirë 4 □

2.13 Cili është mendimi juaj në lidhje me përfshirjen e prindërve në programet e parandalimit dhe 
të ndërhyrjes në punën me të miturit? 

Duhet të përfshihen patjetër 1 □
Kontributi i tyre mund të ishte një vlerë e shtuar 2 □
Nuk besoj se do të sillte ndonjë ndryshim të madh 3 □
Nuk më duket i nevojshëm 4 □

2.14 në vendin tuaj të punës, jeni informuar apo dini të keni politika për parandalimin e veprave 

VIII. ANEKSE
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penale apo antisociale ?

Po 1 □
 Jo 2 □

2.15 në vendin tuaj të punës, a ka një plan specifik për policimin në komunitet? 

Po 1 □
 Jo 2 □

2.16 në vendin tuaj të punës, a ka një sistem referimi për rastet e trajtuara? 

Po 1 □
 Jo 2 □

2.17 sa e ndjeni të nevojshme të referoni në punën tuaj të përditshme?

Aspak 1 □
Pak 2 □
Disi 3 □
Shume 4 □

2.18 nëse e keni të nevojshme të referoni një rast, ju e keni të qartë se ku do e referoni:

Thuajse asnjëherë 1 □
Ndonjëherë 2 □
Shpesh 3 □
Thuajse gjithmonë 4 □

2.19 më të nevojshme e keni të referoni rastet e :

Të miturve 1 □
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Të rinjve 2 □
Të rriturve 3 □
Nuk ka ndonjë diferencë 4 □

2.20 bazuar në njohuritë që keni , rendisni institucionet e mëposhtme duke filluar nga ai ku janë 
referuar më shumë raste (duke vendosur nr.1) tek ai me më pak raste referimi. 

Lloji i institucionit Nr. Rendor sipas frekuencës së rasteve të referuara

Institucione të pushtetit vendor

Institucione të pushtetit qendror

Institucione të pushtetit qendror me degë lokale

Institucione rajonale

Institucione/organizma të shoqërisë civile

Media 

Tjetër

seksIOnI I tRetë: kënaqësia në punë 

sa të vërteta janë pohimet e mëposhtme për ju: 

3.1 mua më pëlqen gjithçka që bëj në punën time.

Shumë 1 □
Relativisht shumë 2 □
Jo shumë 3 □
Aspak 4 □

3.2 unë jam i pakënaqur me ngarkesën e punës që duhet të kryej.

Shumë 1 □
Relativisht shumë 2 □

VIII. ANEKSE
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Jo shumë 3 □
Aspak 4 □

3.3 mua më pëlqejnë sfidat me të cilat përballem në punën time.

Shumë 1 □
Relativisht shumë 2 □
Jo shumë 3 □
Aspak 4 □

seksIOnI I kAtëRt: Aktivitetet në punën e përditshme

4.1 A ndodhin diskutime në lidhje me planifikimin e punës në mbledhjet e stafit ?

Shumë shpesh 1 □
Relativisht shumë shpesh 2 □
Jo shumë shpesh 3 □
Aspak 4 □

4.2 sa shpesh ndryshojnë planet tuaja ditore të punës?

Shumë shpesh 1 □
Relativisht shumë shpesh 2 □
Jo shumë shpesh 3 □
Aspak 4 □

4.3 A e konsideron hierarkia juaj mendimin e qytetarëve të rëndësishëm për përcaktimin e prior-
iteteve në punën tuaj?

Shumë shpesh 1 □
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Relativisht shumë shpesh 2 □
Jo shumë shpesh 3 □
Aspak 4 □

4.4 sa shpesh ju është ngarkuar juve një detyrë si rezultat i një problemi të dalë në pah gjatë 
mbledhjeve të stafit?

Shumë shpesh 1 □
Relativisht shumë shpesh 2 □
Jo shumë shpesh 3 □
Aspak 4 □

për pyetjet 4.5 deri 4.10 - në mënyrë që të përmirësoni punën tuaj në zgjidhjen e problemeve ju keni 
nevojë për:

4.5 më shumë informacion mbi eksperiencën e policisë edhe nga vende e tjera.

Nuk jam dakord 1 □
Jam i pavendosur 2 □
Nuk kam asnjë mendim 3 □
Jam dakord 4 □
Jam shume dakord 5 □

4.6 më shumë kualifikime profesionale mbi rolin e policisë në ndihmë të qytetarëve.

Nuk jam dakord 1 □
Jam i pavendosur 2 □
Nuk kam asnjë mendim 3 □
Jam dakord 4 □
Jam shume dakord 5 □

VIII. ANEKSE
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4.7 marrëdhënie më të shpeshta me qytetarët.

Nuk jam dakord 1 □
Jam i pavendosur 2 □
Nuk kam asnjë mendim 3 □
Jam dakord 4 □
Jam shume dakord 5 □

4.8 një plan pune të mirëpërcaktuar dhe të qartë. 

Nuk jam dakord 1 □
Jam i pavendosur 2 □
Nuk kam asnjë mendim 3 □
Jam dakord 4 □
Jam shume dakord 5 □ 

4.9 përfshirjen e prindërve në programet e parandalimit të ndërhyrjes

Nuk jam dakord 1 □
Jam i pavendosur 2 □
Nuk kam asnjë mendim 3 □
Jam dakord 4 □
Jam shume dakord 5 □

4.10 Roli i policisë është i dobishëm në zgjidhjen e problemeve në komunitet.

Nuk jam dakord 1 □
Jam i pavendosur 2 □
Nuk kam asnjë mendim 3 □
Jam dakord 4 □
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Jam shume dakord 5 □

4.11 në departamentin tonë ka shumë punë ndaj dhe ngelen edhe probleme të pazgjidhura.

Nuk jam dakord 1 □
Jam i pavendosur 2 □
Nuk kam asnjë mendim 3 □
Jam dakord 4 □
Jam shume dakord 5 □

4.12 teknologjia e re e ka rritur cilësinë e shërbimit të policisë për qytetarët.

Nuk jam dakord 1 □
Jam i pavendosur 2 □
Nuk kam asnjë mendim 3 □
Jam dakord 4 □
Jam shume dakord 5 □

4.13 sipas mendimit tuaj, cilat janë problemet më të rëndësishme me të cilat përballet personeli i 
policisë sot? Cilësoni dy më të rëndësishmit. 

1.____________________________

2.____________________________

4.14 mendoni në lidhje me problemet në departamentin tuaj. sa shpesh burimet e mëposhtme të 
informacionit ndihmojnë në evidentimin e problemeve. 

Kurrë  Ndonjëherë Shpesh Gjithmonë

A. Ankesat e qytetarëve                             1 □ 2 □ 3 □ 4 □
B. Anketimet që kryhen në komunitet   1 □ 2 □ 3 □ 4 □
C. Të dhënat që disponon policia           1 □ 2 □ 3 □ 4 □

VIII. ANEKSE
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D. Vëzhgimet personale                          1 □ 2 □ 3 □ 4 □
E. Eprori juaj                                         1 □ 2 □ 3 □ 4 □
F. Departament i policisë në një qytet 

tjetër  
1 □ 2 □ 3 □ 4 □

4.15 sa shpesh aktivitetet e radhitura më poshtë lidhen me punën që duhet të kryejë  policia e 
shtetit?

Kurrë  Ndonjëherë Shpesh Gjithmonë

A. Të hetojë mbi grupet kriminale 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
B. Të hetojë mbi përdoruesit e drogës 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
C. Të arrijë të njohë më mirë të rinjtë 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
D. Të ndihmojë në zgjidhjen e zënkave 

familjare
1 □ 2 □ 3 □ 4 □

E. T’iu shpjegojë qytetarëve teknikat 
për parandalimin e krimeve

1 □ 2 □ 3 □ 4 □

F. Të krijojë njësi speciale për punën me 
të rinjtë

1 □ 2 □ 3 □ 4 □

G. Të kuptojë problemet e minorancave 
etnike etj 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □

H. Të bashkëpunojë me qytetarët për të 
zgjidhur problemet

1 □ 2 □ 3 □ 4 □

I. Të përdorë informacionin e marrë me 
anën e pyetësorëve në komunitet për 
të zgjidhur problemet

1 □ 2 □ 3 □ 4 □

seksIOnI pestë: bashkëpunimet e partneritetet 

5.1 sa shpesh bashkëpunon policia e shtetit me:  

Kurrë  Ndonjëherë Shpesh Gjithmonë
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A. Organet e pushtetit qendror 

(ministritë, institucione qendrore)
1 □ 2 □ 3 □ 4 □

B. Organet e pushtetit vendor   1 □ 2 □ 3 □ 4 □
C. Policinë bashkiake                          1 □ 2 □ 3 □ 4 □
D. Shoqërinë civile (organizatat, 

shoqatat, etj)           
1 □ 2 □ 3 □ 4 □

E. Grupe interesi në komunitet                                         1 □ 2 □ 3 □ 4 □

5.2 besimi i ndërsjellë midis policisë së shtetit dhe institucioneve të mëposhtme është në këto nivele:  

Shumë i ulët I ulët I lartë Shumë i lartë

A. Organet e pushtetit qendror (minis-
tritë, institucione qendrore)

1 □ 2 □ 3 □ 4 □

B. Organet e pushtetit vendor   1 □ 2 □ 3 □ 4 □
C. Policinë bashkiake                          1 □ 2 □ 3 □ 4 □
D. Shoqërinë civile (organizatat, shoqa-

tat, etj)           
1 □ 2 □ 3 □ 4 □

E. Grupe interesi në komunitet                                         1 □ 2 □ 3 □ 4 □

5.3 A mendoni se policia ka një marrëdhënie bashkëpunuese me partneret e saj?

Nuk jam dakord 1 □
Jam i pavendosur 2 □
Nuk kam asnjë mendim 3 □
Jam dakord 4 □

5.4 A mendoni se partneriteti i policisë me institucionet si : organet e pushtetit vendor , policia bash-
kiake , shoqëria civile grupe interesi do te ndikoje ne parandalimin e ngjarjeve kriminale.

Nuk jam dakord 1 □
Jam i pavendosur 2 □

VIII. ANEKSE
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Nuk kam asnjë mendim 3 □
Jam dakord 4 □
Jam shume dakord 5 □

5.5  sipas mendimit tuaj, cilët janë partneret me bashkëpunues me  policinë sot? Cilësoni dy më të 
rëndësishmit. 

1.______________________________________________

2.______________________________________________

(shënim: ky pyetësor u administrua në qarkun __________ dt. __________)
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pyetësori për fëmijët dhe të rinjtë

pYetësOR

për 

Vlerësimin nga fëmijët dhe të rinjtë të policisë së shtetit  për policimin në komunitet dhe 
për të zhvilluar partneritet me fëmijët dhe të rinjtë.

Ky pyetësor u drejtohet personave nga mosha 12-18 vjeç dhe ka si qëllim të kuptojë se cili është 
bashkëpunimi që perceptohet nga fëmijët dhe të rinjtë në komunitet, bazuar në eksperiencën e tyre me 
policinë e lagjes/komunitetit. Informacioni që ju do të jepni, do të mbetet konfidencial dhe anonim. Nuk 
ka asnjë mundësi që emri juaj dhe i familjes tuaj të bëhet publik. Pjesëmarrja juaj është plotësisht në 
baza vullnetare, ju nuk jeni i/e detyruar për t’ju përgjigjur pyetjeve të cilat i gjykoni si të papërshtatshme.

Ju mund të kontaktoni ekipin kërkimor të këtij studimi edhe me vonë në adresën e mëposhtme:

 
Instituti i Studimit të Opinionit Publik

Rruga “Muhamet Gjollesha”, Pallati 5/241, Tiranë, Tel +355 4 2259398
ISOP/Tiranë 

Përgjigjet tuaja janë një kontribut themelor për suksesin e këtij projekti.

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen!

seksIOnI I pARë: të dhëna të përgjithshme

1.1 Gjinia

 Femër 1 □
 Mashkull 2 □

1.2 mosha ___________

VIII. ANEKSE
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1.3 Aktualisht ju jeni:

Nxënës në shkollën 9 vjeçare, klasa____ 1 □
Nxënës në gjimnaz, viti _______ 2 □
Nuk e ndjek shkollën 3 □

1.4 etnia _____________

seksIOnI I dYtë: 

2.1 sa kohë keni që jetoni në këtë lagje?

Më pak se 1 vit 1 □
1-3 vjet 2 □
3-5 vjet 3 □
me shume se 5 vjet 4 □

2.2 mesa jeni në dijeni,  në lagjen tuaj sa shpesh kanë ndodhur ngjarjet e mëposhtme?

Kurrë  Ndonjëherë Shpesh Gjithmonë
1 Sulme ndaj personave 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
2 Sulme ndaj të moshuarve 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
3 Abuzime ndaj fëmijëve 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
4 Vjedhje brenda familjes 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
5 Dhunë brenda familjes 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
6 Probleme të trafikimit dhe të drogës 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
7 Përdorim të drogës 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
8 Drejtim makine në gjendje të dehur 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
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9 Krime ndaj makinave (vjedhje 

kasetofonësh, pjesë të tjera të mjetit, 
ose edhe vjedhje makine)

1 □ 2 □ 3 □ 4 □

10 Prishje e rendit publik 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
11 Dehje kolektive 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
12 Krime raciale/fetare 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
13 Sulme seksuale 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
14 Vjedhje në rrugë 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
15 Vandalizma (graffiti) 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
16 Krime homofobike 1 □ 2 □ 3 □ 4 □

2.3 përgjithësisht përgjegjës të situatave të tilla janë? 

Persona të njohur nga ju 1 □
Persona të panjohur për ju 2 □
Miqtë tuaj 3 □
Tjetër (specifiko) _____________________ 4 □

2.4 A ju ka ndodhur të jeni pjesë e ndonjë prej ngjarjeve të përmendura më sipër?

Kurrë 1 □
Ndonjëherë 2 □
Shpesh herë 3 □

2.5 A e dini se cili është autoriteti që mund ti drejtoheni në rast se ndodh një ngjarje e tillë si 
(vjedhje, prishje e qetësisë publike, zënie ndërmjet dy ose më shumë personave).

Po 1 □
jo 2 □

VIII. ANEKSE
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2.6 A keni kërkuar ndonjëherë ndihmën e policisë? 

Po (kalo tek pyetja 2.6.1) 1 □
jo 2 □

2.6.1 nëse po, cila ka qenë arsyeja që keni kërkuar ndihmën e policisë?

Kam qenë dëshmitar rastësisht në një ngjarje të ndodhur 1 □
Kam pësuar një ngjarje unë vetë apo familja ime (specifiko) _______________ 2 □
Tjetër(specifiko) ______________ 3 □

2.7 A keni qenë ndonjëherë viktimë e ngjarjeve të pakëndshme si vjedhje, zënkë, fyerje, sharje 
etj.?

Po (kalo tek pyetja 2.7.1) 1 □
Jo 2 □

2.7.1 nëse po, a e keni raportuar atë?    

Po 1 □
Jo 2 □

2.8 nëse jo, cila ka qenë arsyeja që nuk e keni raportuar atë?

Nuk kam besim tek policia. 1 □
Besoj se mund ta zgjidh vetë 2 □
Tjetër(specifiko) ______________ 3 □

2.9 po familjarëve tuaj a ju ka ndodhur ndonjë ngjarje e tillë si vjedhje, zënkë, fyerje, sharje 
etj? 

Po 1 □
Jo 2 □
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2.10 jeni ndaluar ndonjëherë nga policia?   

Po (kalo tek pyetja 2.10.1 deri 2.10.3) 1 □
Jo 2 □

2.10.1 nëse po, cila ka qenë arsyeja (specifiko)  ________________________________ 

2.10.2  si ka qenë trajtimi që ju ka bërë policia? 

I mirë 1 □
Relativisht i mirë 2 □
As i mire as i keq 3 □
I keq 4 □
Shumë i keq 5 □

2.10.3 janë respektuar të drejtat tuaja kur jeni ndaluar nga policia?    
 

Po 1 □
Jo 2 □
Nuk e di 3 □

seksIOnI I tRetë: bAshkëpunImI me pOlICInë

3.1 nëse do të grihej një projekt për bashkëpunimin me policinë, në lagjen tuaj, a do të dëshi-
ronit të përfshiheshit?  

Po 1 □
Jo 2 □
Nuk e di 3 □

VIII. ANEKSE
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3.2 nëse do të ngrihej një projekt bashkëpunimi me policinë do të donit që prindërit tuaj të 
përfshiheshin?   

Po 1 □
Jo 2 □
Nuk e di 3 □

3.3 jeni takuar ndonjëherë me policinë e lagjes tuaj për arsye informimi?  

Po 1 □
Jo 2 □

3.4 jeni përfshirë në iniciativa ndërgjegjësuese në lidhje me uljen e krimit në komunitetin tuaj?

Po 1 □
Jo 2 □

3.5 njihni ndonjë efektiv policie të lagjes suaj si fytyrë apo si emër?

Po 1 □
Jo 2 □

3.6 si ndjeheni kur shikoni një polic që të kalojë në lagjen tuaj?

I sigurtë 1 □
I qetë 2 □
Në ankth 3 □
Indiferent 4 □
Tjetër (specifiko) __________ 5 □
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3.7 si ndjeheni kur takoni një polic në lagjen tuaj:

I frikësuar 1 □
I qetë 2 □
Në ankth 3 □
Indiferent 4 □
Tjetër (specifiko) __________ 5 □

3.8 si do të ndjeheshin nëse çdo ditë në lagjen tuaj do të patrullonin një grup policësh?

1 2 3

3.9 A dini si të kontaktoni policinë nëse ndodh një ngjarje e pakëndëshme?

Po 1 □
Jo 2 □

3.10. A e dini numrin e telefonit të policisë së rendit?

Po 1 □
Jo 2 □

3.11 e dini se ku është zyra më e afërt e policisë në zonës tuaj?

Po 1 □
Jo 2 □
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seksIOnI I kAtëRt: siguria në komunitetin tuaj

Gjithmonë përgjithësisht jam i pavendosur Asnjëherë

1
Dini çfarë të bëni për të ruajtur shtëpinë 
dhe pronën tuaj? 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 

2
Dini çfarë të bëni nëse ndodh një ngjarje 
e pakëndshme kur jeni jashtë në lagje 
me shokët tuaj?

1 □ 2 □ 3 □ 4 □

3
Dini çfarë të bëni kur shikoni/dëgjoni dy 
njerëz të zihen me njëri-tjetrin? 1 □ 2 □ 3 □ 4 □

4
Dini çfarë të bëni kur jeni dëshmitar në 
një aksident? 1 □ 2 □ 3 □ 4 □

6
Nëse në lagjen tuaj ka patrulla të 
vazhdueshme policie, ju ndjeheni më i/e 
sigurt?

1 □ 2 □ 3 □ 4 □

7
Ndjeheni i/e sigurt të qëndroni jashtë 
deri vonë? 1 □ 2 □ 3 □ 4 □

8
Dini çfarë të bëni për t’u ndjerë i/e sigurt 
në komunitetin tuaj? 1 □ 2 □ 3 □ 4 □

9
Ndjeheni i/e sigurt në lagjen/
komunitetin tuaj? 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
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seksIOnI I pestë: kënaqësia nga performanca e policisë në komunitetin tuaj

sa i kënaqur jeni ju me:

shumë i 
kënaqur

I 
kënaqur Indiferent I 

pakënaqur
Aspak i 

kënaqur

4.1
Patrullimet më këmbë të policisë në 
lagjen tuaj   1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

4.2
Patrullimet me mjete motorike 
(makina/motorë) 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

4.3
Reagimin e policisë ndaj ngjarjeve të 
pakëndëshme të të tilla si vjedhje, 
zënka etj.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

4.4 Kohën e reagimit të policisë 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
4.5

Policimin e përgjithshëm në 
komunitetin tuaj 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

4.6
Bashkëpunimin që ka policia me 
banorët e lagjes/komunitetit tuaj 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

4.7
Partneritetin që ka policia me lagjen/
komunitetin tuaj 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

(shënim: ky pyetësor u administrua në qarkun __________ dt. __________)

Ju faleminderit për bashkëpunimin tuaj!
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Intervista të thelluara me informatorë kyç: 
përfaqësues të lartë të  policisë së shtetit në Qendër/qark 

Struktura e intervistës.

Çështja për 
diskutim

pyetjet primare
pyetje ndihmëse/
shtesë nga  

komente/shënime 
të intervistuesit

Vlerësimi i 
kapaciteteve të 
Policisë së Shtetit

Si e vlerësoni punën e policisë së shtetit deri më sot?

Si i vlerësoni kapacitetet dhe burimet e policisë së 
shtetit? 

Si e vlerësoni rolin që ka luajtur policia e shtetit në 
raport me policimin në komunitet? 

Vlerësimi i 
eksperiencës dhe 
kualifikimeve të 
stafit të policisë

A  mendoni se efektivi i policisë ka eksperiencën dhe 
kualifikim e  nevojshëm për të kryer rolin që i takon?
Nëse do të kishte nevojë për kualifikime të mëtejshme  
mundet të përmendni në cilat fusha?

Puna e policisë 
me minorenet 
dhe policimi në 
komunitet 

Partneriteti

Bashkëpunimet 
dhe partneritetet 
– Për 
përfaqësuesit e 
policisë së shtetit

Politikat

A mundet të na shpjegoni në lidhje me vështirësitë 
që has efektivi i policisë në lidhje  me punën me 
minorenët?

A mund të na shpjegoni vështirësitë e policimit në 
komunitet? 

Cili institucion bashkëpunon me ju për të patur më 
shumë sukses në policimin në komunitet 

Cili është raporti që keni me organet e pushtetit vendor? 

Cili është raporti që keni me aktorët e shoqërisë civile?

A mund të ndani me ne ndonjë eksperience 
bashkëpunimi me ndonjë prej këtyre aktorëve  në 
raport me policimin në komunitet? 

Po me vetë komunitetin si bashkëpunoni? 
A mundet te na përmendni praktika ku policia ka 
angazhuar edhe komunitetin me qellim parandalimin 
e akteve kriminale?

Në nivel politikash dhe strategjitë e hartuara mendoni  
se roli dhe funksioni i policimit në komunitet është i 
shprehur qartë ?

A ka vend për përmirësim? Cilat mund të jenë disa nga 
rrugët për t’i përmirësuar këto politika dhe strategji ? 

Efektiviteti  i 
policisë

A mendoni se policia demonstron  paanshmëri  dhe 
rigorozitet? Mundet te përmendni shembuj?
A mendoni se policia zbaton vetëm ligjin gjate 
ekzekutimit te detyrës se saj?
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Intervista të thelluara me informatorë kyç: 

përfaqësues të  pushtetit Vendor dhe Organizatave të shoqërisë Civile.

Struktura e intervistës.

Çështja për 
diskutim

pyetjet primare
pyetje ndihmëse/ 

shtesë nga  
komente/shënime 

të intervistuesit

Vlerësimi i 
kapaciteteve 
të Policisë së 
Shtetit

Si e vlerësoni punën e policisë së shtetit deri më sot?
Si i vlerësoni kapacitetet dhe burimet e policisë së shtetit? 
Si e vlerësoni rolin që ka luajtur policia e shtetit në 
raport me policimin në komunitet? 
Sipas mendimit tuaj, a është policia e shtetit e aftë për 
të zgjidhur problemet dhe shqetësimet e komunitetit?
Si mendoni se efektivi i policisë demonstron 
kompetencën gjatë ushtrimit të rolit të saj?
A mendoni se policia demonstron  paanshmëri  dhe 
rigorozitet gjatë ushtrimit të detyrës? Mundet te 
përmendni shembuj?
A mendoni se policia zbaton vetëm ligjin gjatë 
ekzekutimit të detyrës së saj?

Bashkëpunimet 
dhe 
partneritetet 
– Për 
përfaqësuesit 
e policisë së 
shtetit

Cilat janë eksperiencat e deritanishme që ju keni pasur 
në kuadër të bashkëpunimeve dhe partneriteteve?
A mund të veçoni një nga eksperiencat si më të 
suksesshmen? 
Çfarë e beri atë të tillë? 
Cili institucion ka qenë partneri juaj kryesor? Pse? Në 
ç’plane keni bashkëpunuar? 
Cili është raporti që keni me organet e pushtetit vendor? 
Cili është raporti që keni me aktorët e shoqërisë civile?
A mund të ndani me ne ndonjë eksperience 
bashkëpunimi me ndonjë prej këtyre aktorëve  në 
raport me policimin në komunitet? 
Po me vetë komunitetin si bashkëpunoni? 
Në ç’raport qëndrojnë puna për parandalim, ajo 
për ndërhyrje dhe ajo për referim në punën tuaj 
të përditshme? Cili është roli i policisë së shtetit 
në secilën prej tyre dhe në cilën prej tyre ka më 
shumë nevojë për partnershipe me aktoret e tjerë të 
sipërpërmendur? 
Marrëdhëniet me cilin prej aktorëve të tjerë mendoni 
se kanë nevojë për përmirësim? Cilat mund të jenë disa 
nga rrugët për t’i përmirësuar këto marrëdhënie? 
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Bashkëpunimet 
dhe 
partneritetet 
– Për 
përfaqësuesit 
e Pushtetit 
vendor dhe 
Shoqërisë civile

Cili është raporti që ka institucioni juaj me policinë e 
shtetit? 
A keni pasur eksperienca bashkëpunimesh dhe 
partneriteti me PSHSH? Nëse po, cilën do të veçonit si 
me të suksesshmen? Cilat ishin cilësitë që e bënë atë 
të frytshme?
Mendoni se ka nevojë për në bashkëpunim më të 
madh midis PSHSH dhe aktoreve të tjerë si Pushteti 
vendor, shoqëria civile etj? 
Po me komunitetin?
Si mendoni se mund të përmirësohen me tej 
marrëdhëniet bashkëpunuese midis tyre? 
Çfarë mund të bëhet nga PSHSH për një policim më të 
mirë në komunitet dhe për parandalimin e krimit? 

Po nga aktorët e tjerë si mund të kontribuohet? 
Si e shikoni rolin e komunitetit në raport me policimin 
ne komunitet? 

Çfarë mund të bëhet për të pasur bashkëpunimin e tij? 
A e perceptoni policinë si të aftë për të ndërmarrë 
iniciativa të cilat e sjellin atë më afër komunitetit, duke 
e përfshirë këtë të fundit në iniciativat e saj?
A e perceptoni policinë si të drejtë dhe të paanë? 
 A përfshihet policia në aksione ndërgjegjësimi për të 
kontrolluar dhe parandaluar krimin? Mund të ndani 
me ne ndonjë rast që njihni?

 Sipas mendimit tuaj, a raporton publiku më pak raste 
krimi nga sa ndodhin realisht? Cilat janë arsyet për 
këtë? 

Si e vlerësoni besimin e publikut tek PSH? A mund të 
përmirësohet? Si?
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lista e personave kyç të intervistuar në 5 qarqe.

1. tiranë
Jorida Tabaku, Nënkryetare e Bashkisë
Florenc Hoxha, Drejtor i Policisë Bashkiake 
Alma Pashnjari, Specialiste në Drejtorinë Arsimore Tiranë/Qytet
Bilbil Hoxha, Drejtor i Drejtorisë Arsimore Tiranë/Fshat

2. Vlorë
Edi Leka, Nënkryetar i Bashkisë
Ardi Veliu, Drejtor i Policisë Bashkiake
Helidon Veizi, Zv. Drejtor i Policisë/ Drejtoria e Qarkut  
Ermal Xhelilaj, Drejtor i Drejtorisë Arsimore
Anesti Pasha, Përfaqësues i Prefekturës

3. korçë
Sotiraq File, Nënkryetar i Bashkisë 
Ylli Metko, Drejtor i Policisë/ Drejtoria e Qarkut  
Enver Shahinasi, Drejtor i Policisë Bashkiake
Koco Tase, Zv.Drejtor i Drejtorisë Arsimore
Donika Ristani , Drejtore e Drejtorisë për Kompetencat Vendore, Prefektura Korcë

4. shkodër
Ahmet Omi, Nënkryetar i Bashkisë
Alketa Bekteshi, Përfaqësuese e Prefekturës 
Arben Guri, Zv.Drejtor i Policisë Bashkiake
Atrida Ferketi, Drejtore e Drejtorisë Arsimore
Altin Qato, Drejtor i Policisë/ Drejtoria e Qarkut  

5. durrës
Genci Alizoti, Prefekti i Durrësit
Adriatik Velaj, Drejtor i Policisë Bashkiake
Isuf Llaci, Drejtor për Parandalimin e Krimit, Drejtoria e Qarkut
Edmond Mustafa, Shef I Parandalimit të Krimit , Drejtoria e Qarkut
Etjola Koka, Drejtore e Drejtorisë për Kompetencat Vendore, Prefektura
Alketa Lasku, Përfaqësuese e Terre des Homes, OJF që punon në mbrojtjen e fëmijëve 
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Fokus grupet e organizuar në kuadër të studimit, pjesëmarrësit e tyre dhe 
çështjet e diskutuara

1. pëRFAQësuesIt e kOmunItetIt lGbt tIRAnA, 12 QeRshOR, 2012. 
    mORën pjesë 5 peRsOnA, 2 FemRA dhe 3 meshkuj. 

lista e çështjeve për diskutim:

• A keni pasur kontakte me PSH në nivel personal? Po në nivel organizate? Si mund t’i kategorizoni 
ato, si pozitive apo negative?

• Në cilat rrethana keni pasur kontakte me PSH? Mund të na përshkruani rastet tuaja personale? 
Po raste të tjera ku janë përfshirë miq apo të njohur tuaj?

• Si sillet policia me individë apo grupe LGBT? Mendoni se ka dallim në trajtimin që iu bën policia të 
rinjve që janë LGBT në krahasim me të rinjtë e tjerë? Nëse po, pse mendoni se ndodh kjo?

• Po brenda grupeve LGBT, a bën dallim policia në trajtimin e vajzave dhe djemve? Nëse po, pse 
mendoni se ndodh kjo?

• A është policia e përgatitur për t’iu përgjigjur në mënyrë profesionale individëve apo grupeve 
LGBT? Ka ndonjë aspekt për t’u përmirësuar në profesionalizmin e policisë në raport me individë/
grupe LGBT? 

• Çfarë duhet të njohë policia dhe ta ketë parasysh në marrëdhënie me individët LGBT apo grupe 
LGBT?

• A keni pasur eksperienca bashkëpunimesh dhe partneriteti me PSH? Nëse po, cilën do të veçonit 
si me të suksesshmen? Cilat ishin cilësitë që e bënë atë të frytshme?

• Mendoni se ka nevojë për në bashkëpunim më të madh midis PSH dhe organizatave LGBT? 

• Si mendoni se mund të përmirësohen me tej marrëdhëniet bashkëpunuese midis tyre?

• Si e shikoni rolin e grupeve/organizatave LGBT në raport me policimin ne komunitet? 

• Çfarë mund të bëhet për të pasur bashkëpunimin e organizatave LGBT?

• Çfarë raporti ka policia me të rinjtë LGBT për mendimin tuaj? Si mund të përmirësohet ky raport? 

• A e perceptoni policinë si të aftë për të ndërmarrë iniciativa të cilat e sjellin atë më afër komunitetit 
LGBT, duke e përfshirë këtë të fundit në iniciativat e saj?

• A e perceptoni policinë si të drejtë dhe të paanshme?

• A përfshihet policia në aksione ndërgjegjësimi për të kontrolluar dhe parandaluar krimin ndaj 
komunitetit LGBT? Mund të ndani me ne ndonjë rast që njihni?

• Si e vlerësoni besimin e komunitetit LGBT tek PSH? A mund të përmirësohet? Si?
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2. pëRFAQësuesIt e kOmunItetIt ROm, leVAn/FIeR, 18 QeRshOR, 2012.
    mORën pjesë RReth 20 peRsOnA.

lista e çështjeve për diskutim:

• A keni pasur kontakte me PSH në nivel personal? Po të afërmit apo fqinjët tuaj? Si mund t’i 
kategorizoni ato, si pozitive apo negative?

• Në cilat rrethana keni pasur kontakte me PSH? Mund të na përshkruani rastet tuaja personale? 
Po raste të tjera ku janë përfshirë miq apo të njohur tuaj?

• Si sillet policia me individë apo grupe ROM? Mendoni se ka dallim në trajtimin që iu bën policia të 
rinjve që janë ROM në krahasim me të rinjtë e tjerë? Nëse po, pse mendoni se ndodh kjo?

• Po brenda grupeve ROM, a bën dallim policia në trajtimin e vajzave dhe djemve? Nëse po, pse 
mendoni se ndodh kjo?

• A është policia e përgatitur për t’iu përgjigjur në mënyrë profesionale individëve apo grupeve 
ROM? Ka ndonjë aspekt për t’u përmirësuar në profesionalizmin e policisë në raport me individë/
grupe ROM? 

• Çfarë duhet të njohë policia dhe ta ketë parasysh në marrëdhënie me individët ROM apo grupe 
ROM?

• A keni pasur eksperienca bashkëpunimesh dhe partneriteti me PSH? Nëse po, cilën do të veçonit 
si me të suksesshmen? Cilat ishin cilësitë që e bënë atë të frytshme?

• Mendoni se ka nevojë për në bashkëpunim më të madh midis PSH dhe organizatave ROM? 

• Si mendoni se mund të përmirësohen me tej marrëdhëniet bashkëpunuese midis tyre?

• Si e shikoni rolin e grupeve/organizatave ROM në raport me policimin ne komunitet? 

• Çfarë mund të bëhet për të pasur bashkëpunimin e organizatave ROM?

• Çfarë raporti ka policia me të rinjtë ROM për mendimin tuaj? Si mund të përmirësohet ky raport? 

• A e perceptoni policinë si të aftë për të ndërmarrë iniciativa të cilat e sjellin atë më afër komunitetit 
ROM, duke e përfshirë këtë të fundit në iniciativat e saj?

• A e perceptoni policinë si të drejtë dhe të paanshme?

• A përfshihet policia në aksione ndërgjegjësimi për të kontrolluar dhe parandaluar krimin në 
komunitetin ROM? Mund të ndani me ne ndonjë rast që njihni?

• Si e vlerësoni besimin e komunitetit ROM tek PSH? A mund të përmirësohet? Si?

VIII. ANEKSE
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3. pëRFAQësuesIt e kOmunItetIt bAllkAnO-eGjIptIAn, tIRAne, 13 QeRshOR 2012.  
     mORën pjesë 7 peRsOnA, 5 FemRA dhe 2 meshkuj. 

lista e çështjeve për diskutim:

• A keni pasur kontakte me PSH në nivel personal? Po të afërmit apo fqinjët tuaj? Si mund t’i 
kategorizoni ato, si pozitive apo negative?

• Në cilat rrethana keni pasur kontakte me PSH? Mund të na përshkruani rastet tuaja personale? 
Po raste të tjera ku janë përfshirë miq apo të njohur tuaj?

• Si sillet policia me individë apo grupe që i përkasin komunitetit Egjiptian? Mendoni se ka dallim 
në trajtimin që iu bën policia të rinjve që janë Egjiptianë në krahasim me të rinjtë e tjerë? Nëse 
po, pse mendoni se ndodh kjo?

• Po brenda grupeve Egjptiane, a bën dallim policia në trajtimin e vajzave dhe djemve? Nëse po, 
pse mendoni se ndodh kjo?

• A është policia e përgatitur për t’iu përgjigjur në mënyrë profesionale individëve apo grupeve 
Egjptiane? Ka ndonjë aspekt për t’u përmirësuar në profesionalizmin e policisë në raport me 
individë/grupe Egjiptiane? 

• Çfarë duhet të njohë policia dhe ta ketë parasysh në marrëdhënie me individët Egjiptianë apo 
komunitetin Egjptian?

• A keni pasur eksperienca bashkëpunimesh dhe partneriteti me PSH? Nëse po, cilën do të veçonit 
si me të suksesshmen? Cilat ishin cilësitë që e bënë atë të frytshme?

• Mendoni se ka nevojë për në bashkëpunim më të madh midis PSH dhe organizatave Egjiptiane? 

• Si mendoni se mund të përmirësohen me tej marrëdhëniet bashkëpunuese midis tyre?

• Si e shikoni rolin e grupeve/organizatave Egjiptiane në raport me policimin ne komunitet? 

• Çfarë mund të bëhet për të pasur bashkëpunimin e komunitetit Egjptian?

• Çfarë raporti ka policia me të rinjtë e komunitetit Egjptian për mendimin tuaj? Si mund të 
përmirësohet ky raport? 

• A e perceptoni policinë si të aftë për të ndërmarrë iniciativa të cilat e sjellin atë më afër komunitetit 
Egjiptian, duke e përfshirë këtë të fundit në iniciativat e saj?

• A e perceptoni policinë si të drejtë dhe të paanshme?

• A përfshihet policia në aksione ndërgjegjësimi për të kontrolluar dhe parandaluar krimin në 
komunitetin Egjptian? Mund të ndani me ne ndonjë rast që njihni?

• Si e vlerësoni besimin e komunitetit Egjptian tek PSH? A mund të përmirësohet? Si?
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4. të mItuRIt me mAsë sIGuRIes “ARRest me buRG” pARAbuRGImI kORCe, 12 QeRshOR 
     2012. mORën pjesë 5 peRsOnA, të GjIthë meshkuj të mOshës 14-18 VjeC. 

lista e çështjeve për diskutim:

• Në cilat rrethana keni pasur kontakte për herë të parë me PSH? Si ishte kjo eksperiencë? Mund 
të na e përshkruani?

• Si ishte eksperienca juaj me PSH gjatë ndalimit para se të vinit në paraburgimi? Mund të na e 
përshkruani? Po raste të tjera ku janë përfshirë miq apo të njohur tuaj?

• Si mund ta kategorizoni eksperiencën tuaj me PSH, pozitive apo negative? 

• Çfarë bëri mirë policia në rastin kur ju ndaloi dhe ju çoi në komisariat/apo drejtorinë e qarkut? 

• Çfarë bëri gabim policia në rastin kur ju ndaloi dhe ju çoi në komisariat/apo drejtorinë e qarkut? 

• Çfarë ju tha punonjësi/ja i policisë kur ju mori për në komisariat? Ju përmendi ndonjë të drejtë? 

• A u njoftuan prindërit tuaj për ndalimin tuaj në komisariat/drejtorinë e qarkut? Nëse po, kur u 
njoftuan?

• Kush ka qenë prezent kur ju ka marrë në pyetje punonjësi i policisë gjyqësore apo prokurori? Ka 
qenë prezent ndonjë nga prindërit? Ka qenë prezent përfaqësuesi juaj ligjor (avokati)? Ka qenë 
prezent ndonjë psikolog apo punonjës social?

• Mendoni se ka dallim në trajtimin që iu bën policia të rinjve që kanë kryer sjellje antisociale (të 
rinjve që janë shoqëruar në polici më parë apo dyshohet se kanë kryer një vepër penale/ apo 
sjellje antisociale) në krahasim me të rinjtë e tjerë? Nëse po, pse mendoni se ndodh kjo?

• A bën PSH dallim në trajtimin e vajzave dhe djemve? Nëse po, pse mendoni se ndodh kjo?

• A është policia e përgatitur për t’iu përgjigjur në mënyrë profesionale trajtimit të fëmijëve dhe të 
rinjve? Ka ndonjë aspekt për t’u përmirësuar në profesionalizmin e policisë në raport me fëmijët? 

• Çfarë duhet të njohë policia dhe ta ketë parasysh në marrëdhënie me fëmijët dhe të rinjtë sipas 
mendimit tuaj?

• Si e shikoni rolin e fëmijëve dhe të rinjve në raport me sigurinë në komunitet (policimin në 
komunitet)? 

• Çfarë raporti ka policia me fëmijët dhe të rinjtë për mendimin tuaj? Si mund të përmirësohet ky 
raport? 

• A e perceptoni policinë si të aftë për të ndërmarrë iniciativa të cilat e sjellin atë më afër fëmijëve 
dhe të rinjve, duke i përfshirë këta të fundit në iniciativat e saj?

• A e perceptoni policinë si të drejtë dhe të paanshme?

VIII. ANEKSE
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• A përfshihet policia në aksione ndërgjegjësimi për të kontrolluar dhe parandaluar krimin në 
moshat e reja (si subjekt i krimit&si viktimë apo i dëmtuar nga një vepër penale apo sjellje 
antisociale)? Mund të ndani me ne ndonjë rast që njihni?

• Si e vlerësoni besimin e fëmijëve dhe të rinjve tek PSH? A mund të përmirësohet? Si?

5. pëRFAQësues të pushtetIt VendOR, shkOdeR, 11 QeRshOR 2012. 
    mORën pjesë 6 peRsOnA, të GjIthë meshkuj. 

lista e çështjeve për diskutim:

• Cili është raporti që ka institucioni juaj me policinë e shtetit? Cili është raporti që ka institucioni 
juaj me policinë e shtetit?

• A keni pasur eksperienca bashkëpunimesh dhe partneriteti me PSH? Nëse po, cilën do të veçonit 
si me të suksesshmen? Cilat ishin cilësitë që e bënë atë të frytshme?

• Mendoni se ka nevojë për në bashkëpunim më të madh midis PSH dhe aktoreve të tjerë si Pushteti 
vendor, shoqëria civile etj? Po me komunitetin?

• Si mendoni se mund të përmirësohen me tej marrëdhëniet bashkëpunuese midis tyre?

• Çfarë mund të bëhet nga PSH për një policim më të mirë në komunitet dhe për parandalimin e 
krimit? 

• Po nga aktorët e tjerë si mund të kontribuohet?

• Si e shikoni rolin e komunitetit në raport me policimin ne komunitet? 

• Çfarë mund të bëhet për të pasur bashkëpunimin e tij?

• Çfarë raporti ka policia me fëmijët dhe të rinjtë për mendimin tuaj? Si mund të përmirësohet ky 
raport? 

• A e perceptoni policinë si të aftë për të ndërmarrë iniciativa të cilat e sjellin atë më afër komunitetit, 
duke e përfshirë këtë të fundit në iniciativat e saj?

• A e perceptoni policinë si të drejtë dhe të paanë?

• A përfshihet policia në aksione ndërgjegjësimi për të kontrolluar dhe parandaluar krimin? Mund 
të ndani me ne ndonjë rast që njihni?

• Sipas mendimit tuaj, a raporton publiku më pak raste krimi nga sa ndodhin realisht? Cilat janë 
arsyet për këtë?

• Si e vlerësoni besimin e publikut tek PSH? A mund të përmirësohet? Si?
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6. pëRFAQësues të ORGAnIZAtAVe RInORe, tIRAne, 12 QeRshOR, 2012. 
     mORën pjesë 7 peRsOnA, të GjIthA FemRA. 

lista e çështjeve për diskutim:

• Cili është raporti që ka institucioni juaj me policinë e shtetit? 

• A keni pasur eksperienca bashkëpunimesh dhe partneriteti me PSH? Nëse po, cilën do të veçonit 
si me të suksesshmen? Cilat ishin cilësitë që e bënë atë të frytshme?

• Mendoni se ka nevojë për në bashkëpunim më të madh midis PSH dhe aktoreve të tjerë si Pushteti 
vendor, shoqëria civile etj? Po me komunitetin?

• Si mendoni se mund të përmirësohen me tej marrëdhëniet bashkëpunuese midis tyre?

• Çfarë mund të bëhet nga PSH për një policim më të mirë në komunitet dhe për parandalimin e 
krimit? 

• Po nga aktorët e tjerë si mund të kontribuohet?

• Si e shikoni rolin e të rinjve dhe komunitetit në raport me policimin ne komunitet? 

• Çfarë mund të bëhet për të pasur bashkëpunimin e tij?

• Çfarë raporti ka policia me fëmijët dhe të rinjtë për mendimin tuaj? Si mund të përmirësohet ky 
raport? 

• A është e aftë policia që të trajtojë në mënyrë profesionale çështje që lidhen me fëmijët dhe të 
rinjtë e përfshirë në sjellje antisociale apo penale? Cilat janë disa nga problemet që vërehen në 
këtë aspekt sipas mendimit tuaj?

• A i respekton policia shqiptare të drejtat e fëmijëve në një situatë shoqërimi apo ndalimi? Cilat 
janë të drejtat që nuk respektohen më shumë nga policia? Çfarë mund të bëhet më shumë për të 
rritur respektimin e tyre?

• A i trajton policia në mënyrë të barabartë vajzat dhe djemtë? Po individë që vijnë nga komunitete 
të veçanta si p.sh: LGBT, komuniteti Rom, komuniteti Egjiptian?  

• A e perceptoni policinë si të aftë për të ndërmarrë iniciativa të cilat e sjellin atë më afër komunitetit, 
duke e përfshirë këtë të fundit në iniciativat e saj?

• A e perceptoni policinë si të drejtë dhe të paanshme?

• A përfshihet policia në aksione ndërgjegjësimi për të kontrolluar dhe parandaluar krimin te të 
rinjtë? Mund të ndani me ne ndonjë rast që njihni?

• Sipas mendimit tuaj, a raporton publiku më pak raste krimi nga sa ndodhin realisht? Po të rinjtë? 
Cilat janë arsyet për këtë?

• Si e vlerësoni besimin e publikut tek PSH? A mund të përmirësohet? Si?

VIII. ANEKSE
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7. pëRFAQësuesIt e psh tIRAnë, 22 QeRshOR 2012. mORën pjesë 14 pjesëmARRës, 
    4 FemRA dhe 10 meshkuj. 

lista e çështjeve për diskutim:

Vlerësimi i kapaciteteve të policisë së shtetit

1. Si e vlerësoni punën e Policisë së Shtetit deri më sot?  

2. Si i vlerësoni kapacitetet dhe burimet e Policisë së Shtetit?   

3. Si e vlerësoni rolin që ka luajtur Policia e Shtetit në raport me policimin në komunitet? 

  
Vlerësimi i eksperiencës dhe kualifikimeve të stafit të policisë 

1. A  mendoni se efektivi i policisë ka eksperiencën dhe kualifikim e  nevojshëm për të kryer rolin 
që i takon?

2. Nëse do të kishte nevojë për kualifikime të mëtejshme mundet të përmendni në cilat 
fusha? 

bashkëpunimet dhe partneritetet 

1. A keni pasur eksperienca bashkëpunimesh dhe partneriteti me pushtetin vendor, shoqërinë 
civile, komunitetin, të rinjtë? Nëse po, cilën do të veçonit si me të suksesshmen? Cilat ishin 
cilësitë që e bënë atë të frytshme?

2. Mendoni se ka nevojë për në bashkëpunim më të madh midis PSH dhe aktoreve të tjerë si 
Pushteti vendor, shoqëria civile etj? Po me komunitetin?

3. Cili institucion ka bashkëpunuar me ju për të patur më shumë sukses në policimin në komunitet? 
Cili institucion është treguar jobashkëpunues me policinë në eksperiencën tuaj? 

4. Si mendoni se mund të përmirësohen me tej marrëdhëniet bashkëpunuese midis tyre?

5. Si e shikoni rolin e të rinjve dhe komunitetit në raport me policimin ne komunitet? 

6. Çfarë mund të bëhet nga PSH për të pasur bashkëpunimin e të rinjve dhe komunitetit?

7. Çfarë raporti ka policia me fëmijët dhe të rinjtë për mendimin tuaj? Si mund të përmirësohet 
ky raport? 

8. A është përfshirë policia në aksione ndërgjegjësimi për të kontrolluar dhe parandaluar krimin 
te të rinjtë? Mund të ndani me ne ndonjë rast që njihni?

9. Sipas mendimit tuaj, a raporton publiku më pak raste krimi nga sa ndodhin realisht? Po të 
rinjtë? Cilat janë arsyet për këtë?
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politikat 

1. A mundet të na shpjegoni në lidhje me vështirësitë që has efektivi i policisë në lidhje  me punën 
me fëmijët dhe të rinjtë?  

2. A mund të na shpjegoni vështirësitë e policimit në komunitet?    

3. Në nivel politikash dhe strategjitë e hartuara mendoni  se roli dhe funksioni i policimit në 
komunitet është i shprehur qartë ?  

4. A ka vend për përmirësim? Cilat mund të jenë disa nga rrugët për t’i përmirësuar këto politika 
dhe strategji ?   

efektiviteti  i policisë 

1. A mendoni se policia demonstron  paanshmëri, sensibilitet gjinor, rigorozitet në lidhje me të 
drejtat e fëmijëve dhe të rinjve? Mundet te përmendni shembuj?

2. A mendoni se policia zbaton vetëm ligjin gjate ekzekutimit te detyrës se saj?Ka ndonjë pengesë 
ligjore apo mungesë aktesh nënligjore që ju pengon në kryerjen e detyrës suaj në lidhje me të 
miturit në konflikt me ligjin (që kryejnë sjellje antisociale, vepra penale, që shoqërohen apo 
ndalohen nga PSH)

VIII. ANEKSE
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