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LISTA E SHKURTIMEVE

BE -  Bashkimi Europian
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COPS -  Zyra e Shërbimit të Policimit të Orientuar nga Komuniteti (SHBA)

DANIDA-  Programi Danez i Asistencës për Zhvillim

D.A.R.E  - Programi për ndërgjegjësimin mbi drogën dhe uljen e kërkesës për të

DHF  -  Dhuna në familje

DPPSH - Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
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DVMP - Drejtoria Vendore Model e Policisë 
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ISSAT -  Ekipi Këshillëdhënës për Sektorin e Sigurisë Ndërkombëtare 
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M&V -  Monitorimi dhe vlerësimi

MPB -  Ministria e Punëve të Brendshme 

MM - Memorandumi i Mirëkuptimit

OJQ -  Organizata joqeveritare

OSBE -  Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë
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UNDP -  Programi i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara 

ZSHQ -  Zyrat për shërbimin e qytetarëve
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Policimi i orientuar nga komuniteti (në 
vijim, policimi në komunitet), në thelb, 
është një bashkëpunim ndërmjet poli-
cisë dhe komunitetit, për të identifikuar 
dhe zgjidhur problemet e sigurisë së për-
bashkët. Në këtë paradigmë, policia nuk 
është “ruajtësi” i vetëm i ligjit dhe rendit, 
të gjithë anëtarët e komunitetit supozo-
het të bëhen aleatë aktivë në përpjekje 
për të rritur sigurinë dhe përmirësuar 
cilësinë e jetës. 

Policia shqiptare prej disa vitesh po ri-
shikon në mënyrë graduale organizimin, 
proceset e punës, metodat dhe praktikat 
e policimit, si dhe po ndërton një kulturë 
të organizatës të bazuar në filozofinë e 
policimit në komunitet.

Ky manual është një përpjekje për të 
kuptuar më mirë policimin në komunitet 
dhe, në të njëjtën kohë, për të paraqi-

HYRJE

tur historikun, punën e deritanishme, si 
dhe vizionin për të ardhmen lidhur me 
thellimin e përqasjes së policimit në ko-
munitet në policinë shqiptare. 

Qëllimi kryesor i tij është ndarja e infor-
macionit teorik dhe praktik me nëpunësit 
e nivelit të mesëm dhe të lartë drejtues 
të Policisë së Shtetit në të gjithë vendin, 
për t’i ndihmuar ata të kuptojnë më mirë 
policimin në komunitet, si dhe të kon-
tribuojnë në planifikimin, zbatimin dhe 
thellimin e mëtejshëm të kësaj përqasje-
je. Në kapitujt e këtij manuali trajtohen 
edhe çështje kritike të zbatimit, si: plan-
ifikimi strategjik dhe buxhetimi, teknika 
të zbatimit të komponentëve të ndry-
shëm të policimit në komunitet, politi-
kat e menaxhimit të burimeve njerëzore 
dhe të komunikimit të brendshëm e të 
jashtëm të Policisë së Shtetit etj. Gjithash-
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tu, manuali është pasuruar me praktika të 
mira dhe raste konkrete të zbatuara nga 
Policia e Shtetit në kuadër të policimit në 
komunitet gjatë viteve të fundit. Në fund 
të manualit gjendet një bibliografi e disa 
studimeve në lidhje me policimin në ko-
munitet, të cilat mund të konsultohen në 
rast se lexuesi dëshiron të thellohet më tej 
për çështje të caktuara. Manuali është pro-
dukt i punës së përbashkët të drejtuesve/
ekspertëve të Drejtorisë së Policisë së Shte-
tit dhe Programit Mbështetja Suedeze për 
MB/PSH për Policimin në Komunitet (në 
vijim “SACP”).

Kreu I bën një prezantim të policimit 
në komunitet; është një përmbledhje e 
historisë së policimit në komunitet dhe 
e komponentëve thelbësorë të tij. Kreu 
II i dedikohet policimit në komunitet në 
policinë shqiptare dhe trajton historikun 
e fillimit të zbatimit të kësaj filozofie, si 
dhe vizionin për të ardhmen. Kreu III tra-
jton konceptin e planifikimit strategjik, 
duke përfshirë disa udhëzime dhe shem-
buj praktikë, që synojnë të ndihmojnë 
punonjësit e policisë në procesin e harti-
mit të planeve vjetore të policimit në ko-
munitet. Kreu IV prezanton strategji dhe 
teknika të komunikimit me publikun, 
ndërsa kreu V trajton çështje të ndërve-

primit të policisë me publikun në fushën 
e parandalimit të veprimtarive kriminale. 

Ky manual ka edhe disa kufizime. Së pari, 
ai merr të mirëqenë që lexuesit janë të 
familjarizuar me bazat e menaxhimit 
policor, prandaj nuk është një tekst pri-
mar mbi këtë subjekt. Së dyti, ai tenton 
të fokusohet vetëm në çështjet e menax-
himit dhe administrimit të policisë, të 
lidhura ngushtësisht dhe drejtpërdrejt 
me policimin në komunitet. Së treti, im-
plementimi i filozofisë së policimit në 
komunitet ka të bëjë sa me mekanikën 
e administrimit policor, aq edhe me artin 
e ndryshimit të kulturës së policimit. Në 
këto kushte, realitetet praktike të ndry-
shimit të organizatës së policisë dhe të 
pritshmërisë së publikut ndaj policisë janë 
shumë më komplekse sesa ajo çfarë syn-
on apo përpiqet të mbulojë ky manual. 
Sidoqoftë, hartuesit besojnë se ky man-
ual shërben si një kujtesë e vlefshme për 
një organizatë të angazhuar në zbatimin 
e filozofisë/përqasjes së policimit në ko-
munitet, në të cilën shumë sisteme, pro-
cedura, struktura dhe personel janë duke 
u transformuar dhe integruar në mënyrë 
të atillë që e bëjnë zbatimin e policimit në 
komunitet jo vetëm të mundur, por edhe 
një realitet.
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Të gjithë sot pranojmë se detyrat 
parësore të forcave dhe shërbimeve të 
një policie demokratike janë: zbatimi 
i ligjit dhe ruajtja e qetësisë dhe rendit 
publik, mbrojtja e lirive dhe të drejtave 
të individit, parandalimi dhe zbulimi i 
krimit, pakësimi i frikës dhe dhënia e 
ndihmës dhe shërbimeve ndaj publikut. 
Përparimi drejt policimit demokratik ar-
rihet kur ka një ndryshim “nga një qasje 
e orientuar drejt kontrollit në një qasje 
të orientuar drejt shërbimit”1 dhe ku in-
teresi kryesor i zbatimit të ligjit mbetet 
i përqendruar në parandalimin proaktiv 
të krimit.

Për të kryer këtë mision, të gjitha orga-
nizatat e policisë drejtohen nga strategji 
të ndryshme operacionale dhe organi-
zative. Literatura moderne e menax-

1 Udhërrëfyes për policimin demokratik (OSBE):12-13

himit policor njeh një gamë të gjerë të 
strategjive të ndryshme operacionale 
dhe organizative dhe të filozofive në 
të cilat bazohet puna e organizatave të 
ndryshme të policisë në botë. Disa nga 
këto strategji janë deklarata të përg-
jithshme mbi mënyrën se si policia duhet 
të konceptojë dhe t’i përqaset punës të 
saj, ndërsa disa të tjera janë përshkrime 
më specifike dhe të detajuara se si poli-
cia mund të luftojë krimin në mënyrë sa 
më efektive. Një pjesë e këtyre modeleve 
mund të kombinohen dhe zbatohen së 
bashku.

1.1. MODELET E NDRYSHME TË 

POLICIMIT

Sot njihen dhe aplikohen disa modele të 
policimit. Kuptimi i përmbledhur i tyre 
jepen më poshtë:

MBI FILOZOFINË DHE PRAKTIKËN E 
POLICIMIT NË KOMUNITET

K R E U1
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Policimi tradicional. Në mënyrë tradi-
cionale, veprimtaria policore është 
strukturuar rreth një modeli bazuar mbi 
“ngjarjen policore” dhe kontrollin e krim-
it. Modeli i policimit tradicional përfshin, 
përgjithësisht: kryerjen e patrullimeve 
rutinë në hapësirat publike; reagimin e 
shpejtë në rastet e telefonatave që kërko-
jnë ndërhyrje policore; marrjen me krim-
in pasi ai ndodh dhe kryerjen e hapave 
të nevojshme: ndalime, arrestime dhe 
hetime. Pra, stili i policimit tradicional 
aplikon, kryesisht, qasjen shtrënguese të 
zbatimit të ligjit. Ky lloj policimi përqen-
drohet në efikasitetin e ndërhyrjes së 
shpejtë si një mjet për të luftuar krimin 
dhe, përgjithësisht, sjell burokratizimin 
e organizatës (p.sh.:  ndarja e theksuar e 
punës). Modeli i policimit tradicional ka 
rezultuar i papërshtatshëm për të luftuar 
problemet e reja të krimit dhe shqetë-
simet e lidhura me sigurinë dhe mirëqe-
nien në shoqëritë e sotme, që janë dina-
mike, komplekse dhe bazuar në vlera që 
ndryshojnë. 

Policimi inteligjent (Intelligence-Led 

Policing). Është një model biznesi dhe 
filozofi menaxheriale, ku analiza e të 
dhënave dhe e zbulimit të krimit janë të 
rëndësishme për një objektiv; është një 
strukturë vendimmarrëse, që lehtëson 
reduktimin e krimit dhe të problemeve, 
shmangien e mospërputhjeve midis 
strategjive të menaxhimit dhe strateg-

jive të zbatimit efektiv të ligjit, që syno-
jnë shkelësit seriozë dhe shumëplanësh2.

Policimi “Dritaret e thyera” (Broken 

Windows Policing). Ky lloj policimi i 
referohet fokusimit të policisë në sjelljet 
antishoqërore dhe në veprat e lehta pe-
nale, të cilat, nëse lihen të pazgjidhura 
(nëse neglizhohen), përcjellin sinjalin se 
askush nuk shqetësohet për zgjidhjen e 
tyre, duke çuar kështu në frikë ndaj krim-
it, vepra penale më të rënda dhe si paso-
jë në degradim urban3.

Policimi i zonave të nxehta (Hot Spots 

Policing). Ky lloj policimi ka të bëjë me 
përqendrimin e veprimeve të policisë, 
por pa u kufizuar në patrullime intensive, 
në zona gjeografikisht të vogla, që his-
torikisht kanë gjeneruar volum të lartë 
telefonatash për shërbimet policore dhe 
ngjarje kriminale4.

Policimi sigurues (Reassurance Polic-

ing). Është një term i njohur më tepër 
në Mbretërinë e Bashkuar, që fokusohet 
në reduktimin e shkaqeve të pasigurisë 
publike, pikërisht duke adresuar të ash-

2 Jerry H. Ratcliffe Pocket guide to intelligence ‐ led 
policing – www.jratcliffe.net (Jun 20008)

3 “Of “Broken windows” - “Criminology, and 
Criminal Justice”-Sousa, William H., and George L. 
Kelling. 2006.“ In Police Innovation: Contrasting 
Perspectives, dhe. D. Jeisburd & A. Braga. 
Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

4 Hot Spots Policing as a Model for Police Innovation 
- Weisburd, David, and Anthony A.Braga.2006. In 
Police Innovation: Contrasting Perspectives, ed. D. 
Jeisburd and A. Braga. Cambridge, U.K.: Cambridge 
University Press.
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tuquajturat “veprat penale sinjalizuese”5, 
që janë kryesisht parregullsitë dhe shkel-
jet me rëndësi të vogël, por që janë treg-
ues/sinjale për një problem që mund të 
agravohet. Kjo përqasje integron meto-
dat e zgjidhjes së problemit dhe ka para-
lele të qartë me policimin “Dritaret e thy-
era” dhe policimin në komunitet.

Policimi i orientuar nga problemi 

(Problem Oriented Policing). Policimi i 
orientuar nga problemi është një përqa-
sje e policimit, ku çdo pjesëz e vogël e 
punës së policisë (çdo pjesë përbëhet 
nga një grup ngjarjesh të ngjashme, ve-
pra penale apo prishje të rendit) është 
objekt i një ekzaminimi mikroskopik, me 
synimin që çdo problem i identifikuar të 
jetë objekt i hartimit të strategjive të reja 
dhe më efektive për të adresuar proble-
met. Policimi i orientuar nga problemi 
u kushton rëndësi të madhe mënyrave 
të reja të reagimit/përgjigjes, që janë të 
natyrës parandaluese, që nuk varen nga 
përdorimi i sistemit të drejtësisë penale 
dhe që përfshijnë agjencitë e tjera pub-
like, komunitetin dhe sektorin privat, të 
cilët, me përfshirjen e tyre, kanë poten-
cialin të kontribuojnë në reduktimin e 
problemit. Policimi i orientuar nga prob-
lemi i kushton rëndësi edhe vlerësimit 
të çdo strategjie reagimi ndaj zgjidhjes 
së problemit, duke vlerësuar me rigoro-

5 “Reassurance Policing in Practice: Views from the 
Shop Floor”. Millie, Andrew, and Victoria Herrington 
- 2005. London: British Society of Criminology.

zitet efektivitetin e tyre dhe, në vazhdim, 
duke analizuar të gjithë procesin, duke 
kontribuar në këtë mënyrë në krijimin e 
një baze të gjerë njohurish, që ndikojnë 
në rritjen e profesionalizimit të mëte-
jshëm të policisë6. 

Policimi në komunitet. Siç është për-
mendur në hyrjen e këtij manuali, 
policimi në komunitet është, në thelb, 
një bashkëpunim ndërmjet policisë dhe 
komunitetit për të identifikuar dhe zgjid-
hur problemet e sigurisë së përbashkët. 
Thënë ndryshe, policimi në komunitet 
është edhe një filozofi (një mënyrë të 
menduari) dhe një strategji organizative 
(një mënyrë për ta vënë në jetë filozof-
inë), që lejon policinë dhe komunitetin 
të punojnë së bashku, në mënyra të reja, 
për të zgjidhur problemet e krimit, par-
regullsitë dhe çështjet e sigurisë, për të 
përmirësuar cilësinë e jetës së përbash-
kët. Kjo filozofi ndërtohet mbi besimin se 
njerëzit e meritojnë dhe kanë të drejtë të 
kenë rolin e tyre në policim në këmbim 
të pjesëmarrjes dhe mbështetjes së tyre.

Si pak strategji/filozofi të tjera, policimi 
në komunitet ofron zgjidhje konkrete 
për atë se si policia koncepton funksion-
imin e saj dhe, në të njëjtën kohë, ofron 
mekanizma dhe instrumente specifike 

6 “Problem-Oriented Policing in a Nutshell” 
- Goldstein, Herman, 2001. Presentation at 
the International Problem Oriented Policing 
Conference, San Diego, California .
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për ta bërë punën e saj sa më efektive. 
Njëkohësisht, duhet thënë se policimi në 
komunitet nuk është një alternativë për-
jashtuese për strategjitë e tjera, por një 
filozofi përfshirëse, që lë vend për integ-
rimin e elementeve të ndryshme në këto 
strategji. Pikërisht kjo është një nga arsy-
et kryesore që policimi në komunitet po 
shndërrohet në filozofinë bazë të oper-
imit të organizatave policore në shumë 
vende të botës. Ai është fleksibël dhe i 
hapur ndaj inovacionit dhe teknikave 
moderne.

1.2. HISTORIKU I POLICIMIT NË  

KOMUNITET NËPËR BOTË

Historia e policimit në komunitet lidhet, 
në mënyrë të pandashme, me policimin 
modern në Britaninë e Madhe. Meg-
jithëse koncepti i sotëm i policimit në ko-
munitet, si metodë moderne e policimit, 
ka evoluar ndër vite dhe në vende të 
ndryshme të botës, studiuesit7 e konsid-
erojnë Britaninë si atdheun e policimit 
modern, të cilin e lidhin pandashmërisht 
me Sir Robert Peel.

Në cilësinë e Sekretarit të Punëve të 
Brendshme (1829), Peel udhëhoqi stan-
dardizimin e forcave policore, duke i or-
ganizuar ato në modelin civil dhe duke i 
bërë të përgjegjshme ndaj publikut. Për 

7 “The collaboration toolkit for community 
organizations, Effective Strategies to 
Partner with Law Enforcement”,- Michael S. 
McCampbell: Sept. 2010, p. 6, 8.

t’u shkëputur nga tradita ushtarake e or-
ganizimit të policisë, Peel vendosi ngjyrën 
blu për uniformat e policisë (përkundrejt 
asaj të kuqe, që ishte ngjyra e ushtrisë), si 
dhe konvertoi gradat nga ushtarake në 
policore. Një tjetër risi e asaj periudhe ishte 
vendimi që oficerët e policisë, në vend të 
armëve, të mbanin vetëm një shkop druri 
dhe një fener (që më vonë u zëvendësua 
nga bilbili) për të sinjalizuar në raste nev-
oje për ndihmë apo mbështetje. Reformat 
e administratës “Peel” u mbështetën në 9 
parimet kryesore për policimin etik, që 
sot njihen si “Parimet e Peel-it”. Një nga 
këto parime është: “Testi i efikasitetit të 
veprimeve të policisë është mungesa e kri-
meve dhe çrregullimeve dhe jo statistikat 
e veprimeve policore ndaj krimit”. Ndërsa 
thënia më e njohur e Peel-it, që përbën 
njëkohësisht edhe thelbin e policimit në 
komunitet, është: “Mbajtja, në të gjitha 

kohët, e një lidhjeje me publikun, që i 

jep vërtetësi traditës historike se policia 

është publiku dhe publiku është poli-

cia. Policët janë vetëm pjesëtarë të pub-

likut, të cilët paguhen për t’u kushtuar 

vëmendjen dhe kohën e plotë detyrave 

që ka çdo qytetar në interes të ekzis-

tencës dhe mirëqenies së publikut”.

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
zanafilla e teorisë së policimit në komu-
nitet lidhet me Shkollën e Administrimit 
Policor dhe Sigurisë Publike të Miçiganit, 
e cila në 1961-shin bëri një studim për efi-
ciencën e shërbimit policor në 168 agjenci 
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policore dhe më pas, bazuar në gjetjet e 
këtij studimi, në vitin 1965 krijoi një qendër 
kombëtare policore për marrëdhënie ko-
munitare8. Fillimisht, teoritë e policimit në 
komunitet u eksperimentuan në shtete 
të ndryshme të SHBA-ve9, duke u pasuar 
me studime që kulmuan me ngritjen e 
disa stacioneve të vogla policore në vitin 
1974, në Detroit. Adaptimi i filozofisë së 
policimit në komunitet në departamen-
tet e policisë lokale ndodhi në mënyrë 
graduale gjatë viteve 1970-1980 dhe në 
fund të viteve 1990, gjithnjë e më shumë 
shtete filluan të përdornin përqasjen e 
policimit në komunitet. Pas shumë vitesh 
si program pilot, policimi në komunitet 
u zyrtarizua nga qeveria federale me mi-
ratimin e ligjit për kontrollin e krimeve të 
dhunshme në vitin 1994. Miratimi i ligjit 
u pasua nga krijimi i Zyrës së Shërbimeve 
të Policimit të Orientuara nga Komuniteti 
(COPS), që mbështet iniciativat e policim-
it në komunitet në të gjitha Shtetet e 
Bashkuara dhe mbështet financiarisht 
policitë lokale në implementimin e këtyre 
iniciativave10. Kanadaja e përqafoi këtë 
filozofi dhe praktikë pothuajse në të një-
jtën periudhë.

8 “Udhëzues për oficerët e marrëdhënieve me 
publikun në polici”, R. Korkuti, Tiranë 2000, 
fq. 52.

9 h t t p : / / w w w . p o p c e n t e r . o r g /
about/?p=history

10 “What works in Community Policing? A 
Best Practices Context for Measure Efforts” 
November 2013.

Proceset e zbatimit të policimit në ko-
munitet në Europën kontinentale vari-
ojnë sipas grup-shteteve. Në vendet 
skandinave, veçanërisht Suedi, Norvegji 
dhe Danimarkë, policimi në komunitet 
u bë shpejt një filozofi dominuese, kurse 
në vende si Franca, Italia dhe Spanja, 
përveçse është më i vonë, paraqitet 
edhe në një formë tjetër.

Përvoja skandinave dhe legjislacioni i saj 
mbi PK-në e ka vënë këtë model policimi 
në pararojë të proceseve të reformave 
në polici11. Madje kjo përvojë, sidomos 
ajo suedeze, ka pasur ndikim të madh në 
legjislacionin e BE-së, të vitit 2001, për 
PK-në dhe parandalimin e krimit12.

Policia suedeze e ka drejtuar punën e 
saj drejt PK-së që në vitin 1972. Varianti 
i saj prezantohet me një strukturë të De-
partamentit të Rendit Publik dhe është e 
organizuar në terren me stacione lokale 
të policimit në komunitet. Struktura ka 
shkallë të konsiderueshme decentral-
izimi13. Shtylla kryesore e funksionimit të 
PK-së është Këshilli Kombëtar për Paran-
dalimin e Krimit (Brottsförebyggande 
Rad ose BRA), fillimisht i krijuar në vitin 
1992 dhe tashmë i shtrirë në 232 qytete 

11 “Community Policing issues and practices 
around the world” - US. Departament of 
Justice NDJ; chapter II , p. 24-25.

12 http://www.lacp.org/Articles%20-%20
Expert%20-%20Our%20Opinion/060908-
CommunityPolicingInEurope-AJ.htm

13 A presentation of The Swedish Police 
Service,brochure- fq 6
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të vendit14. Këshillat lokale për paran-
dalimin e krimit veprojnë si forume për 
komunitetin dhe policinë në kapac-
itet bashkëpunues mes policisë lokale, 
shërbimeve sociale, rinore dhe shkol-
lave. Suedia e orienton variantin e saj të 
policimit në komunitet drejt vizibilitetit 
sa më të lartë të policisë në terren dhe 
drejt policimit të orientuar nga zgjidhja 
e problemeve. Ajo aplikon dallimin mid-
is dy llojeve të parandalimit të krimit: a) 
parandalimi i situatës kriminale dhe b) 
parandalimi i situatave sociale.

Policia daneze ka zhvilluar teorinë e 
policimit në komunitet nëpërmjet an-
gazhimit të policisë në tre lloje paran-
dalimi të krimit, me një shkallë ndërlidh-
jeje në mes tyre. Aktiviteti i parë përfshin 
oficerë policie të trajnuar, të cilët zhvillo-
jnë rregullisht orë mësimi mbi sigurinë 
dhe parandalimin e krimit në shkolla. Së 
dyti, që nga viti 1982, policia daneze ka 
prezantuar programin SSP (shkollë, shër-
bim social, polici), me qëllim organizimin 
e aktiviteteve të përbashkëta me fokus 
brezin e ri nëpërmjet njësive të koordin-
uara me 6-8 anëtarë, të vendosura bren-
da stacioneve policore. Aspekti i tretë 

14 http://www.lacp.org/Articles%20-%20
Expert%20-%20Our%20Opinion/060908-
CommunityPolicingInEurope-AJ.htm citon: 
”Këshilli merr përvojën dhe problemet 
e komuniteteve dhe kryen vlerësime të 
bazuara në të dhëna dhe teknika për 
parandalimin e krimit. Këto metoda janë 
provuar dhe testuar nga Suedia dhe nga 
vendet e tjera europiane”.

është ngritja dhe funksionimi i “Neigh-

borhood Police Houses”, që shërbejnë 
si qendra komunitare, ku policia organi-
zon takime dhe aktivitete të ndryshme. 
Këto qendra janë shumë funksionale15.

Në dallim nga qasjet e mësipërme, për-

voja franceze e viteve ’80 konkretizoi 
modalitete të reja operative të policisë, 
të bazuara në mbulimin e territorit. Më 
pas, vendet e ulëta (Holanda, Belgjika) 
dhe Spanja përshtatën variantet tyre të 
policimit sipas këtij modeli16. Gjatë 30 
viteve të fundit, Franca, me një sistem 
policie të shumëfishtë dhe të central-
izuar17 (polici nacionale dhe xhan-
darmëri), ka zhvilluar një formë policimi 
në komunitet që u quajt “polici de prox-
imité”. Vitet ‘80 janë fillesat e përpunimit 
të këtij koncepti, që sjell kombinimin e 
policisë lokale/të lagjes me komunite-
tin së bashku me ndërlidhësin komuni-
tar18. Tipari dallues i variantit francez të 
policimit komunitar është mekanizmi i 
Kontratës së Sigurisë Lokale (KSL). Këto 
kontrata janë marrëveshje formale dhe 
organizojnë bashkëpunimin midis ak-

15 “Community Policing issues and practices 
around the world”,- US Departament of 
Justice NDJ; chapter II, p. 28

16 https://it.wikipedia.org/wiki/Polizia_di_
prossimit%C3%A0

17 “Implementing community policing in 
different countries and cultures”- John Casey: 
Baruch college, City University NY>USA, p. 8.

18 http://www.lacp.org/Articles%20-%20
Expert%20-%20Our%20Opinion/060908-
CommunityPolicingInEurope-AJ.htm
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torëve vendorë. Ato nënshkruhen nga 
prefektët, prokurorët e policisë dhe krye-
bashkiakët19. Pas viteve 2000 u krijuan 
me ligj Këshillat e Sigurisë Lokale dhe 
Parandalimit të Krimit, të cilat e vendosin 
Francën strukturalisht në një pozicion të 
ngjashëm me atë të Suedisë. Ligji man-
daton bashkëpunimin policor me ko-
munat lokale dhe barazon përgjegjësinë 
për policinë dhe publikun për çështje të 
sigurisë. Aktualisht kjo skemë funksion-
on në 462 distriktet policore të Francës20.

Edhe policia italiane ka adaptuar 
policimin në komunitet pothuajse në të 
njëjtën linjë me modelin francez të OPK-
së si ndërlidhës komunitar21. Modeli 
italian, i njohur si “Polizia di Prossimità”, 
mori zhvillim pas vitit 2000, me ridimen-
sionimin e qasjes policore. Shërbimi or-
ganizohet nëpërmjet OPK-së, që publi-
ku e njeh si “Kepi” dhe që mban shenja 
dalluese. Në vitin 2002, ligji “Berlusconi” 
mundësoi eksperimentimin e kësaj qas-
jeje në 28 provinca dhe pastaj u përhap 
gradualisht në të gjithë territorin kom-
bëtar. Gjithashtu, pas 2003-shit, nisën 
përpjekjet e para për të drejtuar politi-
kat e reja të sigurisë (të orientuara nga 

19 Police Governance: European Union Best 

20  “Implementing community policing in a centralised 
criminal justice system:- Another French paradox”,- 
Benoit Dupont, University of Montreal Canada, p. 4

21 http://www.lacp.org/Articles%20-%20Expert%20
-%20Our%20Opinion/CPinEurope/081002-Italy.
html

parandalimi i krimit) drejt sistemit të 
“Memorandumeve të mirëkuptimit”, 
duke institucionalizuar iniciativa dhe 
forma të ndryshme të partneritetit me 
autoritetet lokale, për mbrojtjen e ko-
munitetit dhe veçanërisht atij të margji-
nalizuar, viktimave, grave, të gjymtuarve 
etj.22 

Proceset demokratike të viteve ’90 në ra-
jonin tonë sollën natyrshëm nevojën për 
reformimin e shërbimeve policore, duke 
iu referuar edhe filozofisë së policimit në 
komunitet. 

Policia sllovene, gjatë vitit 1992, bëri 
riorganizimin e policisë në nivel lokal, 
duke transformuar 635 zona të sigurisë 
në 318 zona policore, të kryesuara nga 
318 OPK23. Varianti slloven i policimit në 
komunitet ka si bazë funksionin e OPK-
së, që është edhe shefi i shërbimeve 
parandaluese të PK-së. Pas vitit 2000, 
rregullorja e re e policisë sanksionon kri-
jimin e zonave të policimit në komunitet, 
si dhe përcakton kuadrin e detyrave 
specifike për bashkëpunim. Strategjia e 
policimit të orientuar ndaj komunitetit 
(2002) parashikon krijimin e departa-
mentit të parandalimit të krimeve në 
DPP, si dhe të komiteteve rajonale të 
parandalimit të krimit në 11 drejtoritë e 

22 h t t p s : / / i t . w i k i p e d i a . o rg / w i k i / Po l i z i a _ d i _
prossimit%C3%A0

23  “Community policing in Slovenia - best practices 
and lessons learned”-, Branko Lobnikar, PhD, 
Faculty of Criminal Justice and Security, University 
of Maribor, p. 18-23
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policisë. Po ky dokument përcakton kri-
jimin e këshillave lokale të sigurisë.

Edhe policia kroate, në vitin 2002, vuri 
në zbatim modelin e PK-së bazuar në 
dokumentin “Plani i veprimit për PK-në”. 
Nga pikëpamja organizative, qysh prej 
vitit 2010, në DPQ-të e policisë kroate 
janë ngritur dhe funksionojnë sektorët 
e parandalimit të krimit, si dhe operon 
në terren një numër i konsiderueshëm 
OPK-sh, që atje mbajnë emrin “oficerët e 
kontaktit me komunitetin”.

Policia kosovare, e themeluar në vitin 
1999, në dallim nga policitë e rajonit 
nuk i është nënshtruar procesit të trans-
formimit prej policimit tradicional në 
atë bashkëkohor. Qysh në krijimin e saj, 
drejtimi kryesor strategjik i përcaktuar 
ishte PK ose policimi në bashkësi24. Në 
pikëpamjen organizative, në nivel qen-
dror ekziston Drejtoria e Policisë në Bash-
kësi dhe Preventivë, e cila është e shtrirë 
në mënyrë kapilare në të gjitha stacionet 
policore. Bashkëpunimi me komunitetin 
institucionalizohet nëpërmjet Këshillave 
Komunalë për Siguri në Bashkësi (KKSB), 
që janë organe komunale që sjellin së 
bashku përfaqësuesit e institucioneve 
komunale, policinë, mediet, komunitetet 
etnike dhe fetare, si dhe organizatat e 
shoqërisë civile dhe kryetarët e KLSP-ve. 
Takimi i këshillit ekzekutiv të KLSP-ve 

24 http://www.kosovopolice.com/repository/docs/
Strategjia_dhe_Plani_i_veprimt_2012-_2016-_
Policimi_ne_Bashkesi.pdf

mbahet dy herë brenda vitit dhe mbledh 
anëtarë prej më shumë se 40 KLSP-ve të 
shtrira në mbarë Kosovën25.

1.3. STRATEGJI DHE TEKNIKA TË 

POLICIMIT NË KOMUNITET

Përpara prezantimit të disa strategjive 
dhe teknikave të njohura të PK-ve në 
botë, vlen të theksohet se për të arrit-
ur legjitimitetin e veprimeve të policisë 
është e rëndësishme që programet e 
PK-së me teknikat e tyre të pranohen 
dhe mbështeten nga vetë komunitetet. 
Për këtë arsye, PK merr shumë seriozisht 
llogaridhënien përpara këtij komuniteti 
për përdorimin e teknikave të përdoru-
ra26. Iniciativat aktuale dhe teknikat e PK-
së, të zbatuara nga polici të ndryshme 
nëpër botë, janë aq të ndryshme sa vetë 
përkufizimi i tij. 

Vëzhgimi i lagjeve (Neigbourhood 

watch) është një teknikë shumë pop-
ullore e PK-së, e cila njihet edhe si “pallati 
vëzhgon” apo “apartamenti vëzhgon”. 
Kjo teknikë zakonisht përfshin anëtarët 
e komunitetit në grupe të vogla në një 
vendbanim të caktuar për të shkëmbyer 
informacion në lidhje me problemet lo-
kale të krimit dhe për t’u bërë pjesë në 
parandalimin e tij. Policia përpunon plane 
dhe zhvillon aktivitete të përbashkëta për 

25 “Safety in our community, informative brouchure 
on CP in northern Kosovo”, p. 12

26  Ideas in British Policing, Nigel Fielding, Department 
of Sociology, University of Surrey Series Editor: 
Janet Foster, p. 2
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“të vëzhguar” lagjen dhe për të raportuar 
e parandaluar krimet. Oficerët e policisë 
vendore apo organizata të komunitetit 
fillimisht organizojnë mbledhje njohje-
je në lagje. Takimet vijuese përfshijnë 
prezantime dhe seanca dëgjimore, duke 
synuar forcimin dhe krijimin e rrjetit për 
mbikëqyrje dhe mbështetje. Anëtarët e 
takimit diskutojnë dhe japin perceptimet 
mbi problemet lokale të krimit dhe gjet-
jen e zgjidhjeve për t’u marrë me to27. Kjo 
teknikë, fillimisht e përdorur nga policitë 
anglosaksone, është përqafuar edhe nga 
vendet skandinave.

Takimet e hapura në lagje dhe qyteza 

ndihmojnë në mbajtjen e kontakteve 
të vazhdueshme ndërmjet policisë dhe 
publikut. Ndryshe nga takimet e “neigh-
bourhood watch”, të cilat mbahen në 
vendbanimet lokale, takimet në lagje 
dhe qyteza mbahen në vende të hapura 
publike, si shkolla apo qendra komuni-
tare, si dhe reklamohen mirë në mënyrë 
që të sigurohet pjesëmarrja më e madhe 
e mundshme. Takimet sigurojnë një fo-
rum për shkëmbimin e informacionit dhe 
një vend për identifikimin, analizimin 
dhe prioritizimin e problemeve brenda 
një komuniteti apo lagjeje. Ashtu si me 
iniciativat e edukimit publik, takimet e 
qytetit apo lagjes i sigurojnë policisë një 

27 The theory and research behind neighborhood 
watch: Is it a sound fear and crime reduction 
strategy. Crime and Delinquency Rosenbaum, D. 
Ed. 1987, 33(1), p. 103–134.

mundësi për të fituar mbështetje pub-
like për nisma të veçanta, pasi ato janë 
në gjendje të shpjegojnë kohëzgjatjen, 
rëndësinë dhe përfitimet për komunite-
tin (Wycoff dhe Skogan, 1993)28.

Programet e edukimit publik janë 
teknika të rëndësishme, nëpërmjet të 
cilave policia mund të informojë dhe të 
edukojë publikun për të shmangur dhe 
parandaluar krimin. Në to përfshihen 
një sërë metodash, por më e zakonshm-
ja përmendet dhënia e leksioneve në 
shkolla apo forume publike. Një nga 
programet më të njohura të kësaj fus-
he është DARE (Drug Abuse Resistance 
Education - Programi i ndërgjegjësim-
it mbi drogën dhe uljen e kërkesës për 
të). E themeluar në Los Anxhelos në vitin 
1983, DARE përfshin një oficer policie, 
i cili zhvillon një numër mësimesh në 
klasë dhe i mëson fëmijët nga kopsh-
ti deri në klasën e 12-të për t’i rezistu-
ar presionit të përdorimit të drogës. Ky 
program është zbatuar në 75 për qind të 
cikleve shkollore të SHBA-ve dhe në më 
shumë se 43 vende të botës (duke përf-
shirë edhe Shqipërinë)29.

Patrullimet e përbashkëta. Kjo lloj 
teknike është sintezë e metodave të 

28 Community Policing in Madison: Quality from the 
Inside Out. An Evaluation of Implementation and 
Impact. Research Report. -Wycoff, M. A. and W. 
Skogan. (1993). Washington, DC: Police Foundation.

29 http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/
t o p i c s / y o u t h a n d t h e l a w / r o o t s / v o l u m e 5 /
preventing03_community_polcing.aspx
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mirëstrukturuara, që i përfshin banorët 
vendas në sigurimin e mjediseve fizike 
apo sociale. Ideja themelore është që 
ata që jetojnë dhe janë aktivë në komu-
nitetin lokal kanë më shumë njohuri mbi 
gjendjen e sigurisë sesa policia. Fillimisht 
kjo teknikë u pilotua në qytetin e Gote-
borgut (Suedi), duke u përhapur më pas 
në të gjithë vendin. Teknika konsiston në 
formimin e një grupi qytetarësh të dedi-
kuar të zonës, të cilët organizojnë shëtit-
je të përbashkëta me policinë në ditë të 
caktuara të javës (kryesisht në fundjavë) 
pranë bareve, në rrugë problematike etj. 
Patrullimet e përbashkëta, përveçse kri-
jojnë një ndjenjë sigurie, mundësojnë 
përpilimin e një inventari sistematik të 
problemeve dhe janë efikase në paran-
dalim30. Policia suedeze e ka shtrirë këtë 
teknikë në shkolla, duke krijuar grupe të 
përbërë prej mësuesve/kujdestarëve, nx-
ënësve dhe policëve për shëtitjet e sig-

urisë në shkolla dhe ambientet përreth. 

Stacionet e policisë në lagje/zonë 

(Neigbourhood police stations) janë 
teknika të aplikuara me sukses për të rri-
tur vizibilitetin e policisë për publikun. 
Këto stacione janë përshkruar si “forma 
të thjeshta të stacionit të policisë”, me 
orë pune të kufizuara dhe me 4-6 policë 
të cilët kanë një prani të dukshme në 
zonën e banimit ku operojnë31. Stacionet 

30 http://www.veilig-ontwerp-beheer.nl/publicaties/
safety-and-security-walks

31  https://polisen.se/en/Languages/The-Swedish-

e vogla janë pjesë e përpjekjeve për të 
decentralizuar policinë dhe për ta sjellë 
më afër komuniteteve që u shërben. Za-
konisht ato janë të vendosura në zonat 
problematike dhe përbëhen nga oficerë 
të policisë, civilë të paguar, si dhe vull-
netarë. Një funksion tjetër i stacioneve 
të vogla të policisë është ndarja e infor-
macionit me publikun, këshillimi dhe 
parandalimi i krimit32.

Programi çrrënjosje/mbjellje (Weed 

and Seed) përfshin një qasje me dy drej-
time për parandalimin e krimit: agjencitë e 
zbatimit të ligjit bashkëpunojnë në “çrrën-
josjen e barërave të këqija”, duke u marrë 
me shkelësit e ligjit, ndërsa organizatat 
me bazë komunitare punojnë së bashku 
për “të mbjellë farën e kujdesit”, nëpërm-
jet parandalimit, ndërhyrjes, trajtimit 
dhe programeve restauruese. Ekzistojnë 
katër komponentë bazë për këtë teknikë: 
zbatimi i ligjit; policimi në komunitet; 
parandalimi dhe restaurimi i zonës33.

Çikago ka hyrë në literaturën e policimit 
me aplikimin e CAPS-it (Strategjia Alter-
native e Policimit të Çikagos), që ka nisur 
në vitin 1993. CAPS është projektuar për 
të rritur përgjegjshmërinë dhe efektivite-

Police/Direction-/21-independent-police -
authorities/Stockholm-County-Police/Special-
Initiatives/Neighbourhood-Police-Service/

32 http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/
t o p i c s / y o u t h a n d t h e l a w / r o o t s / v o l u m e 5 /
preventing03_community_polcing.aspx

33  U.S. Department of Justice. (2007). Weed and Seed. 
Available at http://www.ojp.usdoj.gov/ccdo/ws/
welcome.html.
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tin e policisë në zgjidhjen e problemeve, 
duke i lidhur këto përpjekje direkt me një 
gamë të gjerë të shërbimeve të qytetit 
dhe përfshirjen e publikut në identifikimin 
dhe kërkimin e zgjidhjeve për problemet 
e lagjes. Zbatimi i CAPS-it është bazuar 
në riorganizimin e policisë në Çikago dhe 
në ristrukturimin e takimeve me komu-
nitetin. Në çdo njësi policore emërohen 9 
apo 10 policë për secilën njësi, me qëllim 
mbikëqyrjen dhe mbajtjen e takimeve të 
rregullta periodike në hapësirat publike, 
të tilla si kishat dhe ndërtesat e parkut 
në të gjithë qytetin. Përveç anëtarëve të 
komunitetit dhe policisë, mundësohen 
prezantime nga detektivë apo policë nga 
njësitet speciale, përfaqësues të agjen-
cive të shërbimeve të qytetit, personele 
shkollash, pronarë biznesesh lokale dhe 
të tjerë që shprehin interes ndaj sigurisë 
ose problemeve të komunitetit34.

Gjithashtu, patrullimi në këmbë dhe 

vizitat derë më derë shihen si teknika 
efikase, që rrisin ndjenjën e sigurisë dhe 
forcojnë bashkëpunimin me komunite-
tin. Besohet se rritja e pranisë së poli-
cisë jo vetëm që parandalon krimin, por 
edhe e vë oficerin e patrullës në kontakt 
me komunitetin35. Nga ana tjetër, vizitat 

34 Policing for crime prevention.- Sherman, L. and 
J. Eck. (2002). In Lawrence W. Sherman, David P. 
Farrington, Brandon C. Welsh and Doris Layton 
MacKenzie (Eds.), Evidence-Based Crime Prevention 
(pp.295–329). New York: Routledge.

35 http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/
t o p i c s / y o u t h a n d t h e l a w / r o o t s / v o l u m e 5 /
preventing03_community_polcing.aspx

derë më derë shihen si një praktikë më 
pak e zakonshme, por potencialisht 
shumë e dobishme. Këto vizita mund të 
përdoren për të familjarizuar policët pa-
trullues me banorët vendas, për të marrë 
informacione në lidhje me problemet 
lokale të krimit, si dhe për të informuar 
banorët lokalë se si të ulin shanset e tyre 
për viktimizim. Testet e disponueshme 
tregojnë prova relativisht të forta të ndi-
kimit të vizitave derë më derë në paran-
dalimin e krimit. 

Teknika e policit virtual apo e policit 

në Facebook ka provuar të jetë e suk-
sesshme në shumë vende. Për të rinjtë 
është më e thjeshtë që të komunikojnë 
me një polic “të Facebook-ut”, me një 
fytyrë dhe një emër, sesa të plotësojnë 
formularët zyrtarë apo të kërkojnë një 
takim në komisariatin e policisë. Përvojat 
suedeze dhe estoneze të fushës tregojnë 
se nëpërmjet komunikimit virtual i shër-
behet si luftës ndaj krimit, ashtu edhe 
parandalimit të tij. 

1.4. KONCEPTI DHE KOMPONENTËT 

E POLICIMIT NË KOMUNITET

Literatura botërore akademike dhe e 
politikave policore pranon se mbi kon-
ceptin e policimit në komunitet ekziston 
një numër i madh përkufizimesh, sa të 
ngjashme aq edhe të ndryshme dhe që, 
jo rrallëherë, mund të krijojnë edhe am-
biguitet. Disa prej tyre janë paraqitur më 
poshtë.
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Goldstein36 e përkufizon policimin në 
komunitet: “Çdo aktivitet ku policia zh-
villon marrëdhënie më të ngushta me ko-
munitetin për t’iu përgjigjur nevojave të 
qytetarëve”.

Kappeler dhe Gaines e përshkruajnë 
policimin në komunitet si një paradigmë 
apo si një “grumbull idesh37”.

Zwane (1994) e përshkruan atë si një 
“sistem, stil dhe metodë për të ofruar shër-
bimin policor dhe menaxhimin e organi-
zatës policore”.

Ndërsa Trojanowicz38 e përkufizon 
policimin në komunitet si “filozofinë e një 
policimi që projektohet të jetë plotësisht 
në shërbim të komunitetit; të personal-
izuar aq sa të njëjtët punonjës policie, që 
veprojnë në të njëjtat hapësira komuni-
tare, mbi baza permanente dhe në mënyrë 
të decentralizuar, punojnë në partneritet 
proaktiv me qytetarët, për të identifikuar 
dhe zgjidhur së bashku me ta problemet e 
ndërsjella”.

Përkufizimet institucionale të policimit 
në komunitet janë gjithashtu të larm-
ishme:

“Policimi në komunitet është një përpjekje 
e qëllimshme dhe e matur nga ana e ko-

36 Problem-oriented Policing, -Goldstein, Herman, 
1990, McGraw Hill Publishing Company, New York

37 Community Policing: National and international 
models and approaches,- Brogden, Mike and Prewti 
Niwhar, 2005, Willan Publishing, Cullompton, p. 39

38 :Community Policing: How to get started,- 
Trojanowicz, R. and Bucqueroux, 1994, Anderson 
publishing company, Cincinnati, p. 12,31

munitetit dhe agjencive ligjzbatuese të 
sigurisë, për t’u bërë partnerë në shkëm-
bimin e informacionit, në mënyrë që të 
adresohen çështjet e pasigurisë në një 
zonë të caktuar”39.

“Policimi në komunitet është një filozofi që 
nxit strategji organizative, të cilat mbësht-
esin përdorimin sistematik të partneritetit 
dhe teknikave të zgjidhjes së problemeve, 
për të adresuar në mënyrë proaktive 
kushtet dhe rrethanat favorizuese që sh-
kaktojnë probleme të sigurisë, si: krimi, 
çrregullime sociale dhe frika nga krimi”40.

Termat e përdorur për të ilustruar kon-
ceptin e policimit në komunitet janë 
gjithashtu të ndryshme nga autorë apo 
vende të ndryshme. Disa prej më të 
njohurave janë: “policim demokratik” 
(Bayley 2001); “policim nëpërmjet komu-
nitetit” (Nalla and Newman); “policim për 
komunitetin” (Kalunta-Crumpton 2009); 
“policim me komunitetin (Independent 
Commission on Policing for Northern 
Ireland 1999); “policim i orientuar nga 
komuniteti”; “policimi në bashkësi” 
(Kosovë) etj. 

Në këtë larmi përkufizimesh duket se 
policimi në komunitet përmbledh një 
sërë përqasjesh filozofike dhe praktike, 
që evoluojnë me shpejtësi të madhe. 

39 Manual on Community Policing, Policy, Framework 
and guidelines. South African police service 
manual, p. 8

40 Community Policing Defined COPS Office .U .S. 
Department of Justice, Office of Community 
Oriented Policing Services-2009, Washington, D .C .
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Edhe strategjitë e policimit në komu-
nitet variojnë nga një vend në tjetrin, në 
varësi të nevojave, si dhe të komunitetit 
të përfshirë. Sidoqoftë, disa parime dhe 
konsiderata bazike janë - dhe me gjasë 
do të vazhdojnë të mbeten - të përbash-
këta në të gjitha përpjekjet për zbatimin 
e policimit në komunitet.

Në thelb, policimi në komunitet është 
një filozofi pune dhe në të njëjtën kohë 
një strategji organizative policore. 

Si filozofi, policimi në komunitet e vë 
theksin në faktin, tashmë të gjithëpran-
uar, që niveli i pjesëmarrjes së komunite-
tit dhe të agjencive të tjera shtetërore 
në forcimin e sigurisë dhe rendit social 
dhe në zgjidhjen e krimit duhet rritur 
pasi policia nuk mundet ta përmbushë e 
vetme këtë detyrë41. Kjo filozofi pranon 
ndërvarësinë dhe përgjegjësinë e për-
bashkët të policisë dhe publikut dhe si 
të tillë edhe nevojën për të krijuar kana-
le të hapura të komunikimit për të gjetur 
zgjidhje të përbashkëta për çështjet e 
lidhura me problematikën e krimit.

Kurse si strategji, policimi në komunitet 
mbështetet në përdorimin sistematik 
të partneriteteve dhe teknikave të ori-
entuara për nga zgjidhja e problemeve, 
për të adresuar kushtet dhe rrethanat 
favorizuese që shkaktojnë probleme të 
sigurisë në komunitetet/lagjet tona. 

41 “Praktika të mira për ndërtimin e partneritetit polici-
publik”, OSBE, botim i vitit 2008, Vjenë, fq. 11.

Për më shumë, policimi në komunitet 
është një transformim në konceptin dhe 
mënyrën e të menduarit të policisë, që 
synon ta shndërrojë policinë nga një 
agjenci thjesht ligjzbatuese në një ag-
jenci shërbimi proaktiv, që u përgjigjet 
nevojave specifike të komuniteteve të 
zonave të caktuara gjeografike nëpërm-
jet njohjes më të mirë të karakteristikave 
dhe nevojave të komunitetit. PK synon 
zgjidhjen e problemeve specifike të sig-
urisë së komuniteteve, duke trajtuar, më 
së pari, shkaqet që favorizojnë proble-
met e sigurisë dhe duke i adresuar ato 
nëpërmjet bashkëpunimit, si një mënyrë 
efikase për parandalimin, reduktimin e 
veprave penale dhe rritjen e sigurisë dhe 
cilësisë së jetës.

 Në fund, policimi në komunitet është 
demokracia në veprim. Ai kërkon 
pjesëmarrjen e qeverisjes vendore, dre-
jtuesve civilë dhe të biznesit, agjencive 
publike dhe private, të shkollave dhe 
institucioneve të besimit fetar, si dhe të 
çdo banori. 

Qëllimi i policimit në komunitet është 
parandalimi dhe reduktimi i veprave pe-
nale dhe prishjes së rendit publik, duke 
studiuar me vëmendje karakteristikat 
e problemeve në çdo lagje dhe pastaj 
duke gjetur e zbatuar teknika reagimi 
të përshtatshme për zgjidhjen e proble-
meve në bashkëpunim me komunitetin. 

Nga shpjegimi i mësipërm rezultojnë dy 
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komponentë kryesorë të policimit në 
komunitet42: partneriteti me komunite-
tin dhe orientimi nga zgjidhja e prob-
lemeve. Si pasojë e drejtpërdrejtë dhe 
e menjëhershme e këtyre dy kompo-
nentëve lind domosdoshmëria për një 
transformim organizativ dhe kulturor 
të organizatës policore, për të mundë-
suar përqasjen e policimit në komunitet 

42  Community policing definition, fq. 2

të mbështetur në dy komponentët e 
sipërpërmendur, duke shtuar kështu 
një komponent të tretë, që nuk mund 
t’i mungojë një strategjie të policimit në 
komunitet.

Kështu, në mënyrë skematike, policimi 
në komunitet mund të përmblidhet në 
figurën e mëposhtme: 

PARTNERITETI ME KOMUNITETIN 

Partneriteti me komunitetin mund të 
përkufizohet si bashkëpunimi apo puna 
e përbashkët ndërmjet policisë dhe in-
dividëve e organizatave që ajo u shër-
ben, me qëllim të dyanshëm: dhënien e 
zgjidhjeve për problemet e sigurisë dhe 
rritjen e besimit te policia.

Policimi në komunitet njeh faktin që 
policia nuk mund t’i zgjidhë problemet e 
sigurisë duke vepruar e vetme. Për këtë 

arsye, ajo nxit partneritetin aktiv me ko-
munitetin. Bashkëpunimi me komunite-
tin nuk mungon edhe në policimin tradi-
cional, por në policimin në komunitet 
ka një ndryshim thelbësor në këtë ko-
munikim: policia bëhet pjesë integrale 
e komunitetit dhe komuniteti e ndih-
mon atë në përcaktimin e prioriteteve 
për ndërhyrjet e saj në zonë në të ar-
dhmen, si dhe në alokimin e burimeve. 
Kështu, përfitimi është i dyanshëm: nga 
njëra anë, komuniteti ndihmon policinë 
për identifikimin dhe kuptimin e prob-
lemeve të sigurisë apo në veprimtari 
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konkrete, që përmirësojnë sigurinë dhe, 
nga ana tjetër, policia e ka më të lehtë 
punën e saj; ka më shumë informacion; 
është në gjendje të kuptojë më mirë 
situatën, të veprojë/reagojë me mjetet 
e veta duke përmirësuar situatën, duke 
rritur sigurinë në komunitet dhe kursyer 
burimet e saj. 

Format e bashkëpunimit apo partnerite-
tit - që është një filozofi më vete - janë 
nga më të ndryshmet. Disa prej tyre janë:

Përfshirja e policisë në veprimtari ko-

munitare. Partneriteti me komunitetin 
do të thotë të adaptosh një perspektivë 
policimi që tejkalon përqasjen standarde 
të zbatimit të ligjit dhe përfshirjen në ve-
primtari që kontribuojnë në mirëqenien 
në lagje. Të tilla veprimtari mund të përf-
shijnë: ndihma dhe asistenca për vikti-
mat e aksidenteve apo veprave penale; 
puna me banorët për të përmirësuar 
konkretisht kushtet në një lagje; dhënia 
e shërbimeve sociale të karakterit urg-
jent dhe referimi i individëve në rrezik 
(largimi i të miturve nga shtëpia, të pas-
trehëve, të intoksikuarve, të sëmurëve 
mendorë) tek institucionet kompetente 
etj. Përfshirja në këto veprimtari ndih-
mon për të krijuar besim ndërmjet pol-
icisë dhe komunitetit. Veprimtari të tjera 
të punonjësit të policisë mund të jenë 
bisedat me përfaqësues të bizneseve 
lokale, për t’i ndihmuar të identifikojnë 
problemet dhe shqetësimet e tyre. Poli-

cia mund të vizitojë banorët në banesat 
e tyre apo në ambientet e përbashkëta 
dhe t’u ofrojë siguri dhe këshillim për 
rritjen e sigurisë personale; mund t’i 
ndihmojë ata të organizojnë mbled-
hje të rregullta të komunitetit etj. Kjo 
lloj forme është e rëndësishme, sepse 
rrit besimin e komunitetit te policia. 
Nga ana tjetër, rritja e këtij besimi i jep 
mundësi policisë të ketë akses në infor-
macione të vlefshme nga komuniteti, që 
mund të çojnë në zgjidhjen dhe paran-
dalimin e veprave penale, të gjenerojnë 
mbështetje për veprimet e policisë për 
kontrollin e veprave penale, si dhe të kri-
jojnë një marrëdhënie të qëndrueshme 
pune me komunitetin. Sigurisht, krijimi i 
besimit është një proces që nuk ndodh 
brenda natës dhe që kërkon përpjekje të 
vazhdueshme.

Partneriteti duke nxitur përfshirjen 

e banorëve në veprimtari ndihmëse 

të policisë. Promovimi i bashkëpunim-
it mund t’i mobilizojë komunitetet që 
të përfshihen aktivisht në veprimtaritë 
për parandalimin e krimit, si dhe të zh-
villojnë një ndjenjë të përgjegjësive të 
përbashkëta për sigurinë publike. Shem-
buj të përfshirjes aktive të banorëve të 
komunitetit mund të ishin: veprimtaritë 
për të përforcuar kontrollin joformal sho-
qëror; ngritja e grupeve për ruajtjen e 
lagjes; zhvillimi i programeve të “oficerit 
të shërbimit në komunitet”, duke lejuar 
qytetarë me uniformë që të ndihmojnë 
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policinë në veprimtaritë jo urgjente; 
adaptimi i masave vetëmbrojtëse, si dhe 
përdorimi i ndërmjetësimit për të zgjid-
hur konfliktet lokale43.

Krijimi i partneriteteve me agjencitë 

shtetërore apo lokale për zgjidhjen e 

problemeve të sigurisë në komunitet. 
Policia mund të kërkojë bashkëpunimin 
me institucione publike apo të pushtetit 
vendor për zgjidhjen e problemeve që 
janë në juridiksionin e këtyre të fundit. 
Këto partneritete duhet të bazohen në 
shkëmbimin e informacionit me interes 
të përbashkët dhe në marrjen e angazhi-
meve për veprime konkrete për përmirë-
simin e situatës. Krijimi i këtyre partner-
iteteve është veçanërisht i nevojshëm 
në sektorin e infrastrukturës publike 
(rrugë, sinjalistika rrugore, përmirësim i 
ndriçimit, shërbimeve sociale, mjedisit, 
edukimit etj.).

Partneriteti me komunitetin mund dhe 
duhet të përdoret në faza të ndryshme. 
Përveç nxitjes së formave të pjesëmarrjes 
së komunitetit në veprimtari ndihmëse 
konkrete për sigurinë publike, të për-
mendura më sipër, në mënyrë të veçantë 
partneriteti me komunitetin mund të 
shërbejë për identifikimin e problemeve 
të sigurisë; prioritizimin e reagimit të 
policisë; planifikimin e veprimeve të pol-
icisë apo edhe monitorimin dhe vlerë-

43 “Praktika të mira për ndërtimin e partneritetit polici-
publik”, K.Carty- OSBE, botim i vitit 2008 , Vjenë, fq. 

simin e punës së policisë. Një nga prak-
tikat më të përdorura është, p.sh., ajo 
e krijimit të bordeve të qytetarëve (në 
nivel zone policore ose komisariati), me 
qytetarë me influencë apo përfaqësues 
të bizneseve dhe organizmave të tjera 
shoqërore. Këto borde mund ta asisto-
jnë policinë në identifikimin e proble-
meve të sigurisë; në prioritizimin e tyre, 
duke marrë pjesë në planifikimin e ve-
primtarive policore, duke këshilluar po-
licinë, por edhe në monitorimin e punës 
dhe veprimeve të policisë në shërbim të 
rritjes së përgjegjshmërisë të saj.

Me fjalë të tjera, partnerët e mundshëm 
mund të jenë institucionalë (instituci-
one shtetërore apo lokale) dhe privatë; 
mund të jenë organizata (organizata jo-
qeveritare, bizneset private apo media) 
apo individë (banorë, grupe banorësh 
dhe gazetarë).

ORIENTIMI NGA ZGJIDHJA E 

PROBLEMEVE 

Orientimi nga zgjidhja e problemeve 
është komponenti i dytë bazë i policimit 
në komunitet. Ai mund të përkufizohet 
si procesi i përfshirjes në ekzaminimin 
proaktiv dhe sistematik të problemeve 
të identifikuara të sigurisë, në një zonë të 
caktuar, me qëllim zhvillimin dhe vlerë-
simin e një reagimi/përgjigjeje efektive 
për zgjidhjen e këtyre problemeve.

Ky komponent bazohet në prezumim-
in që “veprat penale dhe prishjet e rendit 
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mund të reduktohen ndjeshëm në zona të 
vogla gjeografike, duke studiuar dhe kup-
tuar me kujdes karakteristikat e proble-
meve në ato zona dhe duke zbatuar pastaj 
burimet e përshtatshme”44. Gjithashtu, 
ky komponent bazohet edhe mbi pre-
zumimin që “individët bëjnë zgjedhje 
bazuar në mundësitë e dhëna nga mje-
disi fizik dhe shoqëror karakteristik i një 
zone të caktuar. Duke ndryshuar këtë 
mjedis, njerëzit do të jenë më pak të 
prirur të veprojnë në një mënyrë ofen-
sive45”.

Teoria e policimit të orientuar nga zg-
jidhja e problemit është e thjeshtë. 
Kushte të caktuara rrethanore mund 
të krijojnë probleme të sigurisë. Këto 
kushte përfshijnë karakteristika të indi-
vidëve të përfshirë (autorit, viktimës dhe 
të tjerëve), mjedisit shoqëror në të cilin 
njerëzit ndërveprojnë, mjedisit fizik, si 
dhe mënyrat se si publiku përballet me 
këto kushte46. Një problem i krijuar në 
këto rrethana mund të gjenerojë në një 
ose disa incidente apo ngjarje. Nëse mer-
remi me përmirësimin e kushteve rretha-
nore, merremi me zgjidhjen e problemit 
dhe me eliminimin apo kufizimin e inci-

44 Understanding Community Policing – Aframework 
For Action, Bureau of Justice Assisstance. 
Monograph 

45 Understanding Community Policing – Aframework 
For Action, Bereau of Justice Assisstance. 
Monograph 

46 Understanding Community Policing – Aframework 
For Action, Bereau of Justice Assisstance. 
Monograph

denteve apo ngjarjeve që burojnë prej 
tij. Një bllok banesash të braktisura dhe 
pa ndriçim publik mund të gjenerojë 
akte vandalizmi; një rrugë e papërfun-
duar, pa sinjalistikën e nevojshme dhe 
me hyrje e dalje të paautorizuara për 
këmbësorët, mund të çojë në aksidente 
rrugore me pasoja të rënda. Ngjarjet që 
ndodhin si pasojë e këtyre mangësive 
janë simptomat e problemit. Incidentet 
mund të vazhdojnë për aq kohë sa prob-
lemi që i gjeneron ato do të vazhdojë të 
jetë i pranishëm. Në vend që t’i përgjig-
jemi krimit vetëm pasi ai ndodh, në thel-
bin e policimit në komunitet është vep-
rimi proaktiv për të gjetur zgjidhje afatg-
jata mbi kushtet që favorizojnë shfaqjen 
e problemeve të sigurisë.

Çështje parësore në kuadër të këtij kom-
ponenti të policimit në komunitet është 
identifikimi dhe kuptimi i problemeve 
të sigurisë në komunitet, si dhe planifi-
kimi i reagimit të policisë në mënyrë të 
drejtpërdrejtë për adresimin e këtyre 
problemeve. Një teknikë ndihmëse që 
përdoret në disa shtete dhe që ndih-
mon oficerët e policisë të mendojnë në 
mënyrë të strukturuar dhe të disiplinuar 
për zgjidhjen e problemeve është mod-
eli “SARA” - skano, analizo, reago, vlerëso, 
që paraqitet në mënyrë skematike më 
poshtë:
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Skanimi apo identifikimi problemeve. 

Skanimi përdoret për të identifikuar një 
problem thelbësor ekzistues, që favori-
zon veprat penale, shtrirjen dhe seriozite-
tin e problemit. Një problem mund të 
mendohet si dy apo më shumë inciden-
te të ngjashme në një apo disa elemente 
dhe që përbëjnë shqetësim për policinë 
dhe komunitetin. Problemi mund të jetë: 
një sjellje e caktuar; një vend i caktuar 
(p.sh.: një nënkalim i pandriçuar ose një 
vend hyrjeje i paautorizuar në rrugë); 
një person apo një grup personash; një 
ngjarje e caktuar, një kohë e caktuar ose 

një kombinim i disa prej tyre. Policia, me 
ndihmën e komunitetit, duhet të iden-
tifikojë këto shqetësime dhe t’i vlerëso-
jë në bazë të prioriteteve. Identifikimi 
i problemeve të sigurisë në komunitet 
dhe për më tepër prioriteti në adres-
imin e tyre, në kushtet e burimeve të 
kufizuara, është një çështje veçanërisht 
komplekse. Vende të ndryshme përdorin 
metodologji të ndryshme në bazë të 
burimeve financiare (para, mjete, logjis-
tikë) dhe njerëzore (njohuri të persone-
lit policor) që kanë në dispozicion. Këto 
metodologji janë të shumëllojshme dhe 
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përfshijnë: analizat e thjeshta bazuar në 
eksperiencën e punonjësve të policisë; 
informacionet policore të mbledhura 
nga burime të ndryshme; analiza të in-
formacionit të përqendruar policor me 
ndihmën e bazave të të dhënave dhe 
programeve të avancuara kompjuterike, 
që përfshijnë hartën e krimit; shtrirjen 
e thirrjeve telefonike për shërbimet e 
policisë; instrumentet e zhvilluara nga 
shkencat sociale, si anketat për matjen 
e perceptimit të komunitetit për proble-
met e sigurisë në komunitetin përkatës, 
si dhe fokus-grupet apo një kombinim 
i të gjitha këtyre metodologjive. Përvo-
ja tregon se të gjitha metodologjitë për 
identifikimin e problemeve të sigurisë 
në komunitet kanë vlerën e tyre, ash-
tu siç kanë edhe kufizimet përkatëse. E 
rëndësishme është që një metodologji 
e caktuar të jetë në funksionim dhe të 
përdoret në mënyrë periodike dhe uni-
forme për t’u dhënë strukturave policore 
të dhëna të nevojshme për problemet e 
sigurisë në zona/komunitete të caktuara. 

Analiza e problemeve të sigurisë dhe 

përcaktimi i shkaqeve që i gjenerojnë 

ato. Skanimi apo identifikimi i proble-
meve të sigurisë në komunitet është 
vetëm hapi i parë dhe i domosdoshëm. 
Por ky hap u jep strukturave të policisë 
vetëm të dhëna, ndërsa ajo ka nevo-
jë për informacion të strukturuar që ta 
ndihmojë në planifikimin e reagimit të 
saj dhe në llojin e instrumenteve të re-

agimit që duhet të përdorë. Për këtë 
është e nevojshme një analizë e thellë e 
të dhënave rreth problemeve të sigurisë, 
me qëllim identifikimin e shkaqeve që 
çojnë në këto probleme. Analiza për-
bën thelbin e procesit të orientimit nga 
zgjidhja e problemeve. Qëllimi i saj është 
të krijojë një njohje apo kuptim të prob-
lemit, të dinamikës së tij, të lidhjeve, të sh-
kaqeve dhe pasojave të mundshme. Për 
të bërë këtë analizë, pra për të kuptuar 
shkaqet, është e nevojshme të sigurohen 
informacione për secilin aspekt të atij që 
quhet “trekëndëshi i krimit” (viktimë-au-
tor-vend krimi), duke pyetur dhe duke u 
dhënë përgjigje pyetjeve: Kush? Çfarë? 
Kur? Ku? Si? Kjo fazë është, si rregull, ek-
skluzivitet i punonjësve të policisë. Real-
izimi i saj me sukses kërkon njohuri dhe 
aftësi të thella të analizës policore dhe 
mbi të gjitha një njohje të drejtpërdrejtë 
të karakteristikave të zonës/komunite-
tit përkatës, të individëve të përfshirë, 
të mjedisit shoqëror dhe atij fizik të çdo 
zone apo mikrozone të caktuar.

Reagimi/veprimi. Faza e reagimit apo 
veprimit përfshin: planifikimin, zhvillimin 
dhe zbatimin e strategjive (në kuptimin 
e mënyrave dhe teknikave të reagimit) 
dhe veprimeve konkrete, për të adresu-
ar një ose disa probleme të identifikuara 
dhe analizuara siç është shpjeguar më 
sipër. Reagimi duhet të ndjekë atë që, 
logjikisht, u shpjegua në fazën e analizës 
dhe duhet konceptuar për të zgjidhur 
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problemin specifik të identifikuar. Qël-
limi i reagimit mund të shtrihet nga eli-
minimi i plotë i problemit, te reduktimi i 
dëmit të shkaktuar prej tij. Kur themi “re-
agimi/veprimi i strukturave të policisë” 
i referohemi jo vetëm punës operative 
me metoda policimi (p.sh.: shtimi i pa-
trullimit në orën dhe vendin e caktuar), 
por edhe bashkëpunimit (krijimi i part-
neriteteve) me partnerët institucionalë 
dhe privatë për adresimin e këtyre prob-
lemeve (p.sh.: ndriçimi i rrugës ku kanë 
ndodhur më parë grabitje me dhunë të 
kalimtarëve apo prishja nga njësia ven-
dore e një shtëpie të braktisur, ku trafi-
kohej dhe konsumohej lëndë narkotike).

Vlerësimi. Vlerësimi synon të përcaktojë 
nëse strategjitë e përdorura të reagimit 
(partneritetet e krijuara apo metodat 
e përdorura të policimit) ishin ose jo 
të suksesshme, duke vlerësuar, së pari, 
nëse problemi u kufizua, në çfarë sh-
kalle u kufizua dhe nëse reagimi kon-
tribuoi në zgjidhjen e problemit. Kjo fazë 
është e rëndësishme edhe sepse krijon 
mundësitë për të identifikuar metodat 
më të suksesshme të policimit për t’iu 
përgjigjur një problemi specifik dhe 
partneritetet e suksesshme. Vlerësimi 
shërben gjithashtu për përmirësimin e 
mëtejshëm të metodave të policimit apo 
të përqasjes ndaj partneritetit. 

Së fundi, procesi i mësipërm, pavarësisht 
se është përshkruar me faza, nuk duhet 

parë si një proces linear, por më së shum-
ti si një proces ciklik, që do të thotë se në 
çdo fazë të tij mund të kërkohet skanim, 
analizë ose reagime të tjera shtesë për 
arritjen e objektivit të përcaktuar.

TRANSFORMIMI ORGANIZATIV DHE 

KULTUROR 

Transformimi organizativ dhe kulturor 
mund të përkufizohet si adaptimi i me-
naxhimit të organizatës policore, të 
strukturës, personelit dhe sistemeve të 
saj të informacionit, për të mbështetur 
partneritetet komunitare dhe zgjidhjen 
proaktive të problemeve të sigurisë. Të 
gjithë këta komponentë të funksionimit 
të një organizate policore duhet të për-
shtaten për të mbështetur dhe mundë-
suar përpjekjet për policimin në komu-
nitet.

Menaxhimi i përgjithshëm. Zbatimi 
i policimit në komunitet kërkon që 
parimet dhe vlerat e tij të integrohen 
në të gjitha fushat e organizatës së pol-
icisë. Këto fusha përfshijnë: planifikimin 
strategjik dhe menaxhimin, drejtimin 
dhe vendimmarrjen, marrëdhëniet e 
punës, politikat dhe procedurat, vlerë-
simin e performancës së strukturave 
përgjegjëse të policisë, si dhe kulturën 
dhe transparencën. Praktikat e mira 
tregojnë se implementimi i suksesshëm 
i policimit në komunitet kërkon decen-
tralizimin e vendimmarrjes, duke bërë 
që oficerët e policisë në terren të kenë 
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më shumë përgjegjësi direkte dhe për 
pasojë edhe liri veprimi për zgjidhjen e 
problemeve me iniciativë. 

Menaxhimi i standardeve etike. Një 
nga sfidat e mëdha me të cilat përballet 
policia, ashtu si të gjitha organet ligjz-
batuese, është vendosja, pranimi dhe 
menaxhimi i standardeve të larta etike 
te punonjësit e policisë. Është e argu-
mentuar tashmë dhe, për fat të keq, një 
fakt, se sadopak ngjarje korrupsioni apo 
brutaliteti të ketë nga radhët e policisë, 
ato në sytë e publikut mund të hedhin 
hije dyshimi apo të shumëzojnë me zero 
vite të tëra të shërbimeve efikase dhe të 
ndershme të brezave të tërë policësh, 
duke shkaktuar dëmtime të reputacionit 
të policisë për një kohë të gjatë dhe duke 
sabotuar bashkëpunimin nga qytetarët.

Planifikimi strategjik në organizatat 
policore duhet gjithashtu të ndrysho-
jë në mënyrë të ndjeshme. Ai duhet të 
ndryshojë përqasjen nga poshtë-lart, 
që nënkupton se menaxhimi strategjik 
duhet të bazohet në realitetet lokale në 
të cilat operojnë njësitë vendore të poli-
cisë, duke u dhënë mundësi më të mad-
he vendimmarrjeje, si dhe kompetenca 
për përdorimin dhe menaxhimin e buri-
meve.

Politikat dhe procedurat e punës së 
policisë duhet të rishikohen. Partnerite-
ti dhe orientimi për zgjidhjen e proble-
meve duhet të institucionalizohen së 

bashku me procedurat që pasqyrojnë 
dhe bazohen në to. Policimi në komu-
nitet mbështetet, gjithashtu, në emërim-
in e oficerëve të policimit në komunitet 
si “shefa të vegjël” të decentralizuar në 
zonën e tyre të përhershme të përgjeg-
jësisë, ku ata kanë lirinë dhe autonominë 
që të operojnë si zgjidhës të proble-
meve, të bazuar në komunitet, që puno-
jnë drejtpërdrejt me komunitetin, për t’i 
bërë lagjet vende më të mira e më të sig-
urta për të jetuar e punuar47.

Vlerësimi i performancës së struk-

turave policore duhet gjithashtu të 
ndryshojë për të mbështetur policimin 
në komunitet. Krahas mënyrave tipike 
për vlerësimin e rezultateve të organi-
zatave policore, si p.sh: numri i arrest-
eve, koha e reagimit, gjobat e vëna apo 
numri i veprave penale, në vlerësimin e 
punës së strukturave të policisë duhet 
të përfshihen instrumente apo kritere të 
tilla, si: vlerësimi pozitiv i publikut ndaj 
punës së policisë lokale; zbutja e proble-
meve dhe përmirësimi në cilësinë e jetës 
të zonave përkatëse, pasi këto të fundit 
përbëjnë qëllimin final të çdo shërbimi 
policor.

Transparenca. Policimi në komunitet 
presupozon procedura vendimmarrjeje 
më të hapura sesa policimi tradicion-
al. Nëse komuniteti do të jetë partner, 

47 Marija Mikujan, “Policimi në komunitet - manual për 
punonjësit e policisë”. Tiranë 2007, fq.5.
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organizatat policore duhet të kenë me-
kanizmat për të ndarë me publikun in-
formacionin mbi veprat penale dhe ve-
primet e policisë.

Struktura organizative. Struktura or-
ganizative duhet të parashikojë që 
punonjësit e terrenit të kenë autoritet 
më të madh vendimmarrës dhe të jenë 
përgjegjës për veprimet e tyre. Një gjë 
e tillë mund të arrihet me ndërhyrje 
shumëplanëshe, që përfshijnë: spe-
cializimi më i gjerë i personelit, caktimi 
në detyra permanente afatgjata dhe 
burime njerëzore dhe financiare të de-
dikuara për policimin në komunitet. 
Policimi në komunitet kërkon caktime 
të punonjësve të policisë të terrenit, për 
periudha afatgjata, në zona të përcak-
tuara gjeografike, që u japin mundësi 
oficerëve të policisë të njohin më mirë 
zonën, problemet dhe komunitetin e saj 
dhe të vendosin komunikim të rregullt 
me të. Organizata duhet të alokojë më 
shumë burime financiare dhe njerëzore 
për të ndihmuar në përqasjen e zg-
jidhjes së problemeve dhe vendosjen e 
partneriteteve. 

Personeli. Realizimi i filozofisë së 
policimit në komunitet kërkon integ-
rimin në të gjitha proceset e menax-
himit të burimeve njerëzore, përfshirë: 
rekrutimin, trajnimin, vlerësimin e rezul-
tateve në punë, mbikëqyrjen, ngritjen në 
detyrë etj. Kështu, p.sh.: procesi i rekruti-

mit duhet të përshtatet që të mundëso-
jë përzgjedhjen e kandidatëve që kanë 
shpirtin e shërbimit ndaj komunitetit dhe 
jo atë të aventurës; procesi i vlerësimit të 
performancës dhe promovimit duhet 
të orientohet tek aftësitë për zgjidhjen 
e problemeve, te komunikimi proaktiv 
dhe vlerësimi i publikut për shërbimet e 
policisë. Gjithashtu, trajnimi për çdo niv-
el kërkohet të mbështesë parimet dhe 
taktikat e policimit në komunitet dhe të 
mundësojë rritjen e kapaciteteve të ko-
munikimit, të bashkëpunimit me publi-
kun dhe zgjidhjes së problemeve.

Teknologjia e informacionit dhe ko-

munikimit. Teknologjitë e avancuara 
dhe të sofistikuara të informacionit 
dhe komunikimit luajnë një rol thel-
bësor në një policim që mbështetet 
në partneritete. Aksesi në të dhëna të 
sakta ndihmon policinë të informohet 
rreth kushteve dhe nevojave specifike 
të zonave të ndryshme. Teknologjitë 
mbështesin punonjësit e policisë për 
kryerjen e analizave nëpërmjet aksesit 
në baza të dhënash rreth autorëve, vik-
timave, vendeve të krimit etj. Teknolog-
jitë e ndihmojnë, gjithashtu, policinë të 
komunikojë me publikun. Për të komu-
nikuar me publikun, praktikat e policimit 
në komunitet inkurajojnë, përveç komu-
nikimit tradicional (numrat e shërbimit 
të policisë), pjesëmarrjen në forumet 
e ndryshme sociale (Facebook. Twit-
ter etj.), si dhe aplikimet interaktive, që 
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ndihmojnë në zhvillimin e sistemeve të 
përgjegjshmërisë të vetë organizatës.

1.5. MBI KONCEPTIN “KOMUNITET”

Komuniteti është një bashkësi indi-
vidësh, grupesh, organizatash dhe siste-
mesh të gjera shoqërore, të rregulluara 
sipas një gjeografie dhe një rendi social 
e normativ të paracaktuar (me një sfond 
kulturor, me një sistem të caktuar vlerash 
dhe simbolesh, me një sistem të kodifikuar 
normash e ligjesh dhe me një hierarki të 
rregulluar statusesh sociale), që garan-
ton plotësimin e nevojave sociale dhe 
siguron kryerjen e një numri të domos-
doshëm funksionesh të përbashkëta 
të jetës vendore, si: 1. funksioni i sho-
qërizimit; 2. funksioni i kontrollit social; 
3. funksioni prodhim-shpërndarje-kon-
sum; 4. funksioni i pjesëmarrjes sociale; 
5. funksioni i përkrahjes reciproke. 

 “Komuniteti”, në lidhje me konceptin e 
kontrollit të territorit nga policia, nënk-
upton një zonë të vogël të banuar dhe 
me kufij të qartë gjeografikë. Tradiciona-
lisht, policia organizohet në mënyrë që, 
me punonjësit e saj me uniformë (dhe pa 
uniformë), të përshtatet sa të jetë e mun-
dur me veçoritë specifike gjeografike e 
sociale të lagjeve dhe zonave të banimit, 
për të kryer shërbime sa më efikase në 
ndihmë të banorëve. 

Një kusht i rëndësishëm i policimit në 
komunitet është caktimi dhe mbajtja e 
qëndrueshmërisë së grupeve policore 

të kontrollit të territorit. Duke shërbyer 
për një kohë të gjatë me turne dhe 
grupe patrullimi, punonjësit e policisë, 
nga njëra anë do të jenë figura familjare 
dhe të afërta për banorët dhe, nga ana 
tjetër, do të fitojnë një sens më të fortë 
të vetëdijes dhe përgjegjësisë për prob-
lemet që ka komuniteti dhe që duhet të 
kujdesen ditë për ditë. Kjo rritje e pranisë 
së policisë në mjediset e banuara përbën 
hapin dhe lëvizjen fillestare të stabilizim-
it të mirëbesimit publik dhe shërben 
për të zvogëluar ndjenjën e frikës dhe 
pasigurisë nga krimi dhe çrregullimet 
te pjesëtarët e komunitetit. Për pasojë, 
krijimi i një klime të tillë bashkëpunimi 
dhe gatishmërie rrit ndjeshëm sigurinë 
dhe qetësinë e banorëve. Frika nga krimi 
duhet të reduktohet qysh më parë, nëse 
duam që pjesëtarët e komunitetit të jenë 
pjesëmarrës aktivë në policim. Njerëzit 
nuk reagojnë nëse ndiejnë se nga këto 
veprime do të vihej në rrezik siguria dhe 
jeta e tyre. 

Megjithëse shërbimet që policia i ofron 
shoqërisë në përgjithësi dhe komu-
niteteve në veçanti janë të organizuara 
sipas kritereve gjeografike, komunite-
ti mund të përfshijë brenda vetes një 
diversitet të gjerë kulturash, vlerash 
dhe problemesh, veçanërisht në zo-
nat urbane (qytetëse). Komuniteti për-
bëhet nga më shumë elementë sesa një 
qeverisje e vetme lokale. Institucionet e 
kultit, shkollat, spitalet, grupet sociale, 
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agjencitë private dhe publike përbëjnë 
komunitetet; të gjithë ata qytetarë që 
punojnë në një zonë të caktuar admin-
istrative janë anëtarë vitalë të komunite-
tit. Më tej akoma, edhe ata qytetarë që 
vizitojnë zonën e banuar për qëllime kul-
turore (vizita te të afërmit, për festa dhe 
ngjarje), për qëllime argëtimi (vizita në 
vende turistike, plazhe, kinema, diskote-
ka, koncerte etj.), që kryejnë shërbimet 
e tyre sociale ose private në hapësirat 
urbane, janë gjithashtu të interesuar për 
çështjet e sigurisë dhe të qetësisë në ato 
zona. Përfshirja e këtyre “komuniteteve 
të interesit” në përpjekjet e policisë për 
të përballuar problemet e krimit dhe të 
çrregullimit i zgjeron mjaft burimet bazë 
të saj në komunitet. 

Ashtu si komunitetet gjeografike, edhe 
komunitetet e interesit kanë probleme 
dhe prioritete që ndryshojnë.  Disa janë 
mjaft të qëndrueshëm dhe formohen 
rreth linjave racore, etnike, profesionale; 
rreth një historie të përbashkët, mbi baza 
fetare ose politike etj. Të tjerët formohen 
dhe riformohen mbi bazën e proble-
meve të reja, që u lindin ose u drejtohen 
bashkërisht për t’i zgjidhur. Grupet e in-
teresit brenda komunitetit mund të jenë 
në konflikt ose të kenë mosmarrëveshje 
midis tyre, disa herë edhe të dhunshme. 
Grindjet, mosmarrëveshjet dhe konf-
liktet brenda komunitetit janë mjaft të 
shpeshta në qendrat e mëdha urbane 
(qytetëse), sidomos në periudhat e ndry-

shimeve demografike dhe zhvendosjeve 
të popullsisë nga fshatrat drejt qyteteve. 

Këto interesa shumëfishe dhe shpesh 
konfliktuale kërkojnë që punonjësit e 
policisë që veprojnë dhe shërbejnë në 
zona të tilla të kenë jo vetëm aftësitë 
dhe pajisjet e duhura për të mbajtur ren-
din e qetësinë dhe për të zbatuar ligjin, 
por edhe aftësi të mira si mediatorë dhe 
pajtues të konflikteve. Nga ana tjetër, 
kërkesat që i bëhen policisë nga një prej 
komuniteteve të interesit mund të bien 
ndesh dhe të shkelin interesat dhe të 
drejtat e një komuniteti tjetër. Ndonjë 
grup komunitar (p.sh.: komuniteti i gaze-
tarëve) mund t’u kundërvihet disa takti-
kave që përdor policia për të kontrolluar 
me masa energjike sjelljet kolektive të 
protestës publike ngaqë mendon se ato 
mund të çojnë në praktika diskriminuese 
dhe paragjykuese ndalimi e shoqërimi. 

Policia jo vetëm që duhet të mbrojë të 
drejtat e grupeve që protestojnë, por 
ajo gjithashtu duhet të bashkëveprojë 
me të gjithë pjesëtarët e komunitetit, 
për t’i përfshirë në gjetjen e mënyrave 
dhe rrugëve të përshtatshme që ata të 
realizojnë të drejtat e tyre të protestës, 
por gjithashtu të ruhet rendi e qetë-
sia e zonës së banuar nga bashkësia e 
komuniteteve të interesit. Për ta bërë 
të suksesshëm dhe efikas këtë proces, 
pjesëtarët e komunitetit përcjellin te 
strukturat zyrtare të policisë pikëpamjet 
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dhe sugjerimet e tyre dhe mbështesin 
përpjekjet e përfaqësuesve të saj në ven-
dosjen e autoritetit të ligjit në atë zonë. 
Një gjë e tillë garanton një pjesëmarrje 
të gjerë të komunitetit dhe të qytetarëve 
në këtë proces dhe gjithashtu ndihmon 
për të mbajtur një nivel të pranueshëm 
të rendit dhe qetësisë. Nga ana e saj, 
policia inkurajon çdo prirje dhe ofertë 
për bashkëpunim nga kushdo qoftë në 
komunitet që ndihmon në mbajtjen në 
ekuilibër të interesave kolektive të të 
gjithë qytetarëve me të drejtat perso-
nale të çdo individi. 

Konfliktet brenda komuniteteve janë sa 
të rëndësishme, aq edhe të zakonshme; 

sa shkaktojnë probleme të mbarëvajtjes 
së jetës, aq edhe ndodhin për shkaqe nga 
më të rëndomtat. Policia dhe punonjësit 
e saj duhet ta njohin mirë këtë ekuacion, 
për të ndërtuar lidhje të domosdoshme 
bashkëpunuese në mbajtjen e rendit, në 
garantimin e ndjenjës së sigurisë dhe në 
kontrollin e krimit. Kjo marrëdhënie duhet 
të jetë e qëndrueshme, e vazhdueshme 
dhe të përfshijë brenda vetes të gjithë 
komponentët e një komuniteti, duke e 
qendërzuar rreth çështjeve themelore 
të sigurisë publike dhe të përmirësimit 
të cilësisë së jetës së përbashkët. Çelësi 
për të menaxhuar këtë detyrë të vështirë 
është mirëbesimi i ndërsjellë.
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Pas shumë vitesh eksperimentimi dhe 
implementimi, filozofia dhe praktika e 
policimit në komunitet ose filozofia e 
partneritetit duket se po fiton statusin 
e traditës në Shqipëri. Prezantimet 
dhe pilotimet që janë zhvilluar në këtë 
kontekst kanë ndihmuar në përfundi-
min e procesit të institucionalizimit të 
kësaj mënyre moderne dhe të zgjuar të 
policimit. Ky proces po ndikon pozitiv-
isht jo vetëm në rritjen e cilësisë së jetës 
në komunitete dhe në rritjen e perfor-
mancës së Policisë së Shtetit, por edhe 
në arritjen e standardeve europiane të 
fushës. 

Suksesi në progresin e PK-së në realitetin 
shqiptar lidhet sa me aftësitë absorbuese 
të PSH-së ndaj modeleve më të mira të 
policimit, aq edhe me terrenin pjellor 
publik në vendosjen e marrëdhënieve 

POLICIMI NË KOMUNITET 
NË SHQIPËRI

K R E U2

të shëndosha të bashkëpunimit me po-
licinë. 

2.1. RETROSPEKTIVË E 

MARRËDHËNIEVE POLICI-PUBLIK

Periudha e Republikës dhe Monarkisë 

(1925 – 1939). Zhvillimi i policisë shqip-
tare në këtë periudhë është kushtëzuar 
nga zhvillimet dhe ndryshimet e for-
mave të qeverisjeve apo të regjimit poli-
tik. Megjithatë, janë bërë përpjekje për 
të përqasur legjislacionin dhe strukturat 
policore me standardet europiane të 
kohës. Miratimi i ligjit “Për administratën 
civile” në vitin 1928, mes të tjerash, syn-
onte të forconte marrëdhëniet ndërmjet 
policisë dhe komunitetit, duke parashi-
kuar detyra për pleqësitë dhe rojtarët e 
katundeve për sigurimin e qetësisë dhe 
sigurimin e nxënësve. Ligji përcaktonte 
gjithashtu raportet ndërmjet policisë, 
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autoriteteve lokale dhe komunitetit.

Më vonë, sipas përvojave europiane, u 
krijuan disa lloje policish, si: Policia Rura-
le, Roja Mbretërore e Kufirit, Policia Bash-
kiake dhe Policia e Sigurimit Publik. Çdo 
polici kishte ndarje të qarta të përgjegjë-
sive, që kishin lidhje me atributet admin-
istrative dhe gjyqësore. Këto organizime 
u shoqëruan edhe me përmirësime të 
shërbimeve policore në raport me të zg-
jedhurit në komuna, bashki dhe prefek-
tura, si dhe me bashkëpunimin me ko-
munitetin.

Periudha e komunizmit (1945 – 1990). 

Gjatë kësaj periudhe, policia, si pjesë e 
sistemit monist, ishte organ ekzekutiv 
në funksion të mbrojtjes së diktaturës 
dhe rendit juridik socialist. Megjithatë, 
pavarësisht mosnjohjes dhe mosres-
pektimit të të drejtave të njeriut, gjatë 
kësaj periudhe policia ka kryer detyra 
për mbrojtjen e rendit dhe sigurisë pub-
like, jetës dhe pronës së njerëzve, duke 
qenë pranë qytetarëve dhe duke ofruar 
shërbime. Ekzistenca e funksioneve të 
tilla si “i plotfuqishmi i zonës” e më vonë 
“punëtori i policisë së zonës” mundësuan 
prezencën e policisë pranë qytetarëve, 
duke parandaluar krimin dhe duke zba-
tuar disa elemente të policimit në komu-
nitet.

Periudha post-komuniste (1991 - 

1997). Ndryshimet e rëndësishme të 

ndodhura në polici në këtë periudhë 
ishin pjesë e reformave të thella të shte-
tit e shoqërisë shqiptare, të cilat sollën 
ndryshime në mënyrën e konceptimit 
të përgjegjësive e të filozofisë së poli-
cisë si një shërbim publik për mbrojtjen 
e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe në 
shërbim të komunitetit. Reformat sollën 
ndryshime ligjore dhe strukturore, që 
synonin integrimin e policisë në shoqëri 
dhe që u bazuan në standardet e ven-
deve europiane. Në vitin 1993, për herë 
të parë në historinë e policisë shqiptare, 
u bë pranimi i femrave në Akademinë 
e Policisë, gjë që ndikoi në forcimin e 
marrëdhënieve dhe të bashkëpunim-
it ndërmjet policisë dhe komunitetit. 
Megjithatë, për shkak të dinamikës, ku-
fizimeve të kohës, gjatë kësaj periudhe 
nuk mund të flitet për prezantim apo pi-
lotim  të policimit në komunitet. Policia 
vazhdoi të mbante statusin ushtarak.

Objektivi madhor i asaj periudhe ishte 
shndërrimi demokratik i PSH-së dhe, në 
këtë kuadër, organizata vendase dhe 
të huaja, si: Këshilli i Europës, Qendra 
Shqiptare për të Drejtat e Njeriut, fonda-
cioni SOROS, Kryqi i Kuq Ndërkombëtar 
etj., shkruan, përkthyen dhe vunë në 
dispozicion të PSH-së shumë botime të 
policimit modern, si dhe u angazhuan 
në trajnimin dhe specializimin e punon-
jësve të policisë.



37MANUAL PËR POLICIMIN NË KOMUNITET

2.2 FILLIMET E PILOTIMIT TË 

POLICIMIT NË KOMUNITET NË 

SHQIPËRI

Elementet e para, megjithëse fillestare 
dhe të thjeshta, të policimit në komu-
nitet, duket se filluan të zbatohen nga 
policia shqiptare menjëherë pas vitit 
1997, gjatë fushatës për mbledhjen 
e armëve dhe municioneve luftarake 
që kishin rënë në duart e qytetarëve si 
pasojë e trazirave të atij viti. Fushata e 
mbledhjes së armëve u konceptua dhe 
u zbatua në bashkëpunim me program-
in SSSR të PNUD-it, u bazua në bash-
këpunimin e policisë me qytetarët dhe u 
parapri nga një fushatë sensibilizuese e 
gjerë. Në thelb të fushatës ishin takimet 
periodike të policisë me qytetarët, për t’i 
bindur ata të dorëzonin armët dhe mu-
nicionet luftarake. Fushata ishte e suk-
sesshme dhe tregoi për herë të parë, që 
pas ndërrimit të regjimit politik në vitin 
1991, se kjo mënyrë komunikimi dhe 
bashkëpunimi me qytetarët jo vetëm që 
ishte e mundur, por sillte edhe rezultate 
konkrete në fushën e sigurisë publike.

Prezantimi në Shqipëri i modelit të 
policimit në komunitet si filozofi dhe 
mënyrë veprimi që pason policimin 
demokratik, e ka zanafillën në vitet 
1998-1999. RCMP (policia kanadeze), 
nëpërmjet një projekti rajonal, jo vetëm 
që prezantoi policimin në komunitet 
nëpërmjet trajnimeve dhe seminareve, 
por edhe mbështeti krijimin e me-

kanizmave rajonale të partneritetit, siç 
është Shoqata e Shefave të Policive të 
Vendeve të Europës Juglindore, shoqatë 
që është ende funksionale. 

Në vitet që pasuan, organizata dhe pro-
jekte si DANIDA (Programi Danez i Asis-
tencës për Zhvillim); UNDP nëpërmjet pro-
gramit SSSR (Mbështetja e Reformave në 
Sektorin e Sigurisë) dhe IDN (Instituti për 
Demokraci dhe Ndërmjetësim), pilotuan 
respektivisht: gjenerimin e partneriteteve 
polici - shkollë - shërbime sociale; ngritjen 
e grupeve konsultative të qytetarëve në 
10 zona pilot dhe ndërtimin e zyrave për 
punë të përbashkët të specialistit të poli-
cisë së zonës (SPZ-ve) me qytetarët; pro-
movimin e demokracisë lokale ndërmjet 
ndërlidhësve komunitarë etj.

Paralelisht me pilotimet e modelit të 
policimit në komunitet, në këtë periudhë 
hidhen hapa të rëndësishëm në drejtim të 
policimit demokratik. Një ndryshim thel-
bësor në organizatën e policisë solli Ligji 
Nr. 8553, datë 25.11.1999, “Për Policinë e 
Shtetit”, që ndryshoi statusin e policisë 
nga forcë e armatosur në një institucion 
të administratës shtetërore. Ligji, ndër të 
tjera, sanksiononte detyrimin e organeve 
vendore të policisë për të bashkëpunuar 
me njësitë e qeverisjes vendore në fush-
ën e rendit e të sigurisë publike. Një nga 
fushat e bashkëpunimit ishte edhe marrja 
e mendimit paraprak të të zgjedhurve lo-
kalë për emërimin e drejtuesve të policisë 
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së qarkut apo të shefave të komisariateve. 
Katër vjet më pas (2003), në zbatim të Lig-
jit Nr. 8643, datë 20.07.2000, “Për gradat 
në Policinë e Shtetit”, përfundoi procesi i 
konvertimit të gradave ushtarake në gra-
da policore.

Duke vlerësuar si të suksesshme pilo-
timet e ndryshme, viti 2007 solli përf-
shirjen, për herë të parë, të policimit në 
komunitet në dokumentet më të rëndë-
sishme strategjike dhe ligjore. 

Strategjia e Policisë së Shtetit 2007-2013 
njohu për herë të parë dhe adaptoi mod-
elin e policimit në komunitet. Ndërkohë, 
ligji i ri “Për Policinë e Shtetit” (Ligji Nr. 
9749, datë 04.06.2007) parashikoi shpre-
himisht që planifikimi i punës së policisë 
në nivel qarku të bëhej në bazë të strate-
gjisë vjetore të policimit në qark për 
sigurinë në komunitet, si dhe detyrimit 
që hartimi i këtyre strategjive të kryhej 
në bazë të një procesi konsultues, që 
duhej të përfshinte prefektin, kryetarët 
e bashkive/komunave, përfaqësuesit e 
institucioneve të tjera shtetërore, grupet 
e interesit dhe komunitetin. 

Një hap tjetër përpara në zbatim të 
strategjisë së sipërpërmendur ishte im-
plementimi (duke filluar nga viti 2007) 
për herë të parë në vend i shërbimit të 
Patrullës së Përgjithshme. Ky shërbim 
u organizua si shërbim i ri, aktiv, i dre-
jtpërdrejtë në kontrollin e territorit, me 
kompetenca në fushën e rendit, qarkul-

limit rrugor, duke kaluar nga modeli i 
policimit reaktiv në atë proaktiv, pra nga 
shërbimi i grupeve të gatshme, të cilat 
qëndronin në ambientet e brendshme 
të komisariatit dhe angazhoheshin me 
shërbim pasi ndodhte vepra penale, në 
një shërbim sa më pranë qytetarëve dhe 
me përgjegjësi kryesore parandalimin e 
krimit (Mikujan, 2007)48.

Në periudhën në vazhdim, shumë ele-
mente të policimit në komunitet janë 
kthyer në praktika rutinë të punës së 
policisë. Statusin e traditës e kanë fituar 
tashmë aktivitete, si:

dita/java e dyerve të hapura të pol-
icisë, kohë kur drejtoritë/komisari-
atet e policisë hapen për publikun 
dhe qytetarët kryejnë vizita për t’u 
njohur me punën e policisë dhe 
procedurat e saj;

takimet periodike të specialistëve 
të policisë në institucionet e ar-
simit parauniversitar, me qëllimin 
ndërgjegjësimin, kryesisht për re-
duktimin dhe parandalimin e për-
dorimit të drogës, si edhe për trafi-
kun rrugor, dhunën në familje etj.;

takimet e rregullta me banorë të 
zonave të ndryshme për sensibi-
lizimin e tyre për parandalimin e 
kultivimit të bimëve narkotike;

48  Marija Mikujan, “Policimi në komunitet - manual 
për punonjësit e policisë”, fq.5.
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partneriteti dhe bashkëpunimi 
me institucionet e tjera shtetërore 
dhe OJF të ndryshme në fushën e 
respektimit dhe garantimit të të 
drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut nga punonjësit e policisë 
gjatë përmbushjes së detyrave in-
stitucionale;

patrullimi me biçikleta dhe me 
uniforma të përshtatshme në 
qytetet bregdetare gjatë sezon-
it veror është një praktikë që i ka 
fillesat në vitin 2014; gjatë sezonit 
veror 2015, DPSH angazhoi 31 sta-
cione policore, nga të cilat 4 staci-
one provizore; nga 3150 punonjës 
policie të angazhuar, 100 patrullu-
an me biçikleta.

Prej marsit të vitit 2012, praktikat e 
policimit në komunitet, të aplikuara nga 
PSH, si dhe shumë praktika të tjera që 
do të shtjellohen progresivisht në këtë 
manual, janë mbështetur nga Programi 
Suedezo-Shqiptar për Policimin në Ko-
munitet (SACP).

2.3. VIZIONI PËR TË ARDHMEN

Eksperienca botërore tregon se policimi 
në komunitet nuk mundet të zbatohet me 
anë të një modifikimi të thjeshtë të poli-
tikave dhe strukturave ekzistuese. Ndry-
shime të thella duhet të mishërohen në të 
gjitha aspektet e një organizate policore, 
që nga misioni i saj, te politikat dhe prak-

tikat e policimit, te procedurat e zbatimit, 
struktura dhe organizimi i forcave pol-
icore, proceset e menaxhimit strategjik, 
financiar, të burimeve njerëzore dhe së 
fundmi te kultura e përgjithshme e punës 
në organizatë. Eksperienca botërore tre-
gon, gjithashtu, se futja e qëndrueshme 
e filozofisë së policimit në komunitet në 
një organizatë policore është një proces 
i gjatë dhe kompleks. Ai ka nevojë për 
një proces të mirëmenduar, që duhet të 
ndjekë disa faza: faza përgatitore e plan-
ifikimit; faza e zbatimit; faza e vlerësimit 
dhe faza e kolaudimit dhe zgjerimit. Seci-
la nga fazat ka nevojë për kohën e vet dhe 
angazhimin serioz në nivel politik dhe 
teknik. 

Vitet e fundit konstatohet me kënaqësi 
se pas pilotimit të suksesshëm të disa 
elementeve kyçe të policimit në komu-
nitet, PSH ka përfunduar fazën përgat-
itore dhe po hyn në mënyrë graduale 
në fazën e zbatimit, duke vepruar në 
mënyrë të matur, por të qëndrueshme 
dhe me objektiva të qarta. Në këtë fazë, 
rëndësi thelbësore merr kuadri ligjor 
dhe strategjik i nevojshëm për sanksion-
imin e një koncepti të mirëmenduar dhe 
mirartikuluar të policimit në komunitet. 
Dy vitet e fundit shënojnë një shndërrim 
tërësor të kuadrit ligjor dhe strategjik të 
Policisë së Shtetit Shqiptar, që krijojnë 
bindjen dhe sigurinë se rruga drejt një 
policimi të bazuar në policimin në ko-
munitet është e pakthyeshme.
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2.3.1. KUADRI I PËRGJITHSHËM    

             LIGJOR DHE STRATEGJIK 

Ligji “Për Policinë e Shtetit” (Ligji Nr. 
108/2014), ka hedhur tashmë hapa të 
qartë dhe të sigurt në drejtim të ar-
dhmërisë së policimit në komunitet. Ky 
ligj e vendos atë (policimin në komu-
nitet) në themel të veprimtarisë së Pol-
icisë së Shtetit, duke përcaktuar qartazi 
komponentët bazë të tij. Neni 80 i ligjit 
përcakton filozofinë e policimit në ko-
munitet si bazë për menaxhimin strate-
gjik dhe planifikimin e punës së Policisë 
së Shtetit, duke përcaktuar detyrimin 
për hartimin e strategjive vjetore për 
policimin në komunitet në nivel ven-
dor. Po ky nen përcakton detyrimin për 
hartimin e këtyre strategjive në bash-
këpunim edhe me institucione të tjera 
shtetërore, shoqërinë civile, përfaqësues 
të komuniteteve fetare dhe në një pro-
ces konsultimi të institucionalizuar me 
komunitetin, duke e vënë theksin në 
parandalimin e veprave penale si objek-
tiv themelor i punës së Policisë të Shtetit.

Disa nene të tjera të këtij ligji (neni 76, 
neni 78, neni 79) sanksionojnë në nivel 
ligjor komponentin e dytë të policimit në 
komunitet, atë të partneritetit me komu-
nitetin, shoqërinë civile dhe institucionet 
e tjera shtetërore dhe pushtetin vendor, 
me qëllim rritjen e sigurisë publike. Neni 
5 dhe neni 77 përcaktojnë parimet e 
transparencës dhe informimit të publikut 
si parime të punës së Policisë të Shtetit. 

Në zbatim të këtij ligji është hartuar edhe 
strategjia (programi i PSH-së).

Strategjia e Rendit Publik (Programi i Po-
licinë së Shtetit) 2015 – 2020, gjithash-
tu, ka vënë në qendër të organizimit 
dhe funksionimit të policisë filozofinë e 
policimit në komunitet, duke sanksionu-
ar zhvillimin e mëtejshëm të filozofisë së 
policimit në komunitet, duke përforcuar 
vlerat e organizatës, duke përshtatur 
më mirë shërbimin me nevojat e komu-
nitetit, duke aplikuar policimin proak-
tiv, duke përdorur forma e instrumente 
efikase bashkëpunimi me organet e 
qeverisjes vendore, shërbimet publike e 
subjekte të ndryshme të shoqërisë. 

Kjo strategji për herë të parë ka përcak-
tuar si moto të Policisë së Shtetit pikër-
isht atë që është në qendër të filozofisë 
së policimit në komunitet: “Së bashku 
për një mjedis të sigurt dhe jetë cilësore 
në komunitet”; e ka përcaktuar atë si 
filozofinë e organizatës, duke njohur: 
“Përmbushja e vizionit shtron nevojën 
e zbatimit të filozofisë së policimit në 
komunitet, duke vendosur standarde 
për komunikimin, transparencën e llog-
aridhënien me punonjësit e policisë dhe 
qytetarët, duke krijuar partneritete dhe 
sinergji midis grupeve të ndryshme për 
zgjidhjen e problemeve dhe forcimin e 
sigurisë publike”.

Nën këtë filozofi, kjo strategji ka hedhur 
bazat për një ndryshim thelbësor, orga-
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nizativ, funksional dhe kulturor të poli-
cisë shqiptare në vitet në vazhdim, duke 
paraqitur drejtimet kryesore dhe konk-
rete të integrimit të filozofisë së policim-
it në komunitet dhe duke parashikuar 
shprehimisht ndryshime të rëndësishme 
në të gjitha aspektet thelbësore të orga-
nizimit dhe funksionimit të PSH-së.

2.3.2. DOKUMENTI I POLITIKAVE TË   

             POLICIMIT NË KOMUNITET

Në zbatim të kuadrit të sipërpërmendur 
strategjik dhe ligjor, Policia e Shtetit ka har-
tuar Dokumentin e Politikave të Policimit 
në Komunitet dhe planin përkatës të vep-
rimit, që pasqyron, në nivelin organizativ e 
procedural disa nga masat për zbatimin e 
kuadrit strategjik. Dokumenti i Politikave 
të Policimit në Komunitet 2015-2020 për-
cakton modelin e policimit në komunitet 
që do të zbatohet në policinë shqiptare 
dhe rrugën 5-vjeçare që do të ndiqet në 
zbatimin e këtij modeli49.

Në mënyrë të përmbledhur (për më 
shumë, teksti i dokumentit bashkëlidhur 
versionit elektronik me CD të këtij manu-
ali), Dokumenti i Politikave të Policimit në 
Komunitet përcakton tre prioritete strate-
gjike: 1) integrimi i filozofisë së policimit 
në komunitet në të gjithë komponentët 
e punës së Policisë së Shtetit; 2) konso-
lidimi i partneritetit me komunitetin; 
3) përmirësimi i cilësisë së shërbimeve 

49 Dokument ende i pamiratuar në kohën e hartimit të 
manualit

administrative për qytetarin dhe bizne-
sin. Ndër këto tre prioritete, dokumenti 
përcakton 10 objektiva dhe rrugën/ndë-
rhyrjet konkrete për arritjen e tyre, duke 
prekur të gjitha elementet e nevojshme 
për thellimin e zbatimit të policimit në 
komunitet në policinë shqiptare.

Në aspektin organizativ dhe funksional 
parashikohet:

a) Riorganizimi i mënyrës së mbulimit 
të territorit në funksion të “zonës pol-
icore funksionale” - ndarje (një apo 
disa lagje) të territorit të çdo komisar-
iati/stacioni policor. Çdo zonë policore 
do të mbulohet me një bërthamë të 
integruar të të gjitha shërbimeve të 
policisë përgjegjëse (oficeri i policimit 
në komunitet, patrulla e përgjithshme, 
policia rrugore dhe punonjësit e struk-
turës të krimeve) për atë zonë, me një 
përbërje lehtësisht të ndryshme sipas 
karakterit urban apo rural të zonës. 
Veprimtaria e kësaj bërthame, që do 
të ankohet në mënyrë permanente 
dhe të dukshme në çdo zonë, do të 
plotësohet dhe asistohet me struktura 
të lëvizshme që veprojnë në funksion 
të problematikës.

b) Riformatimi i funksionit të specialis-
tit të policisë së zonës në funksionin 
e policit të komunitetit, me detyra 
specifike për përmbushjen e dy funk-
sioneve kryesore bazë: 1) vendosjen 
dhe mbajtjen e marrëdhënieve të 
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drejtpërdrejta me qytetarët dhe për-
faqësuesit e institucioneve shtetërore 
dhe joshtetërore në zonën që mb-
ulon, me qëllim që të njohë dhe të 
njihet nga të gjithë, të evidentojë 
shqetësimet e tyre dhe problema-
tikat e tjera që lidhen me sigurinë 
në komunitet dhe t’i adresojë këto 
shqetësime/problematika për zgjidh-
je, si dhe të japë ndihmë dhe shërbim 
të drejtpërdrejtë për qytetarët në 
nevojë; 2) ngritjen e një strukture të 
inteligjencës, që siguron informacion, 
me qëllim parandalimin e sjelljeve 
antishoqërore dhe veprave penale, 
dhe adresimin e tij  pranë strukturave 
përgjegjëse policore. Ky riformatim 
konceptual do të shoqërohet edhe 
me shtim të numrit të punonjësve të 
policimit në komunitet.

c) Krijimi i strukturave të vogla, përg-
jegjëse për zhvillimin, nxitjen dhe 
monitorimin e zbatimit të praktikave 
të policimit në komunitet në dre-
jtorinë e përgjithshme dhe drejtoritë 
vendore të policisë.

1. Në aspektin strategjik/vendimmar-
rës, parashikohet:

d) Rritja e rolit të komisariateve/sta-
cioneve të policisë dhe një rikoncep-
tim thelbësor të mënyrës së plan-
ifikimit të punës të tyre bazuar në 
përqasjen e orientimit nga qytetari, 
si dhe zgjidhja e shkaqeve që çojnë 

në problemet e sigurisë në zonat pol-
icore, me qëllim thellimin e veprim-
tarisë parandaluese dhe implemen-
timin e vizionit proaktiv në veprim-
tarinë e Policisë të Shtetit. Planifikimi 
i punës, në nivel komisariati, do të 
bëhet në bazë të planeve periodike të 
sigurisë (një deri dy herë në vit) që do 
të hartohen bazuar në analizën me 
metoda specifike policore të proble-
meve të identifikuara të sigurisë në 
komunitet për çdo zonë policore.

e) Problemet e sigurisë në komunitet 
do të identifikohen në mënyrë shken-
core dhe periodike (një deri dy herë 
në vit) në bazë të një sistemi të matjes 
së sigurisë në komunitet, që bazohet 
në dëgjimin e zërit të qytetarëve të 
zonës mbi problemet që ajo ka dhe 
prioritetet për qytetarët në zonën 
përkatëse (sistemi do të bazohet në 
anketimin e banorëve apo në teknika 
të tjera të shkencave sociale).

2. Në aspektin e filozofisë të punës, 
pikërisht partneritetit me komunite-
tin, dokumenti parashikon:

f ) Përfshirjen e komunitetit në të gjitha 
fazat e veprimtarisë dhe punës të 
policisë, duke filluar me planifikimin 
dhe monitorimin e punës së policisë. 
Më konkretisht parashikohet krijimi 
i forumeve të qytetarëve për çdo 
zonë policore dhe komisariat policie, 
si dhe pranë çdo DPQ-je, që do të 
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marrin pjesë në hartimin e planeve 
vendore të punës së komisariateve 
dhe të strategjive vjetore të policimit 
në komunitet dhe në monitorimin e 
zbatimit të tyre.

g) Përfshirjen e komunitetit në adres-
imin e problemeve të sigurisë, 
duke nxitur bashkëpunimin apo 
kryerjen e shërbimeve qytetare të 
mbështetjes së policisë në kontrollin 
e territorit. Dokumenti parashikon 
fillimisht studimin, pilotimin dhe më 
pas zbatimin e praktikave më të mira 
në këtë fushë nga eksperienca e ven-
deve europiane dhe atyre të rajonit.

h) Përfshirjen e partnerëve instituciona-
lë (institucionet shtetërore, njësitë e 
qeverisjes vendore etj.) në adresimin 
e problemeve të sigurisë, duke insti-
tucionalizuar instrumentet konkrete 
të shkëmbimit të informacionit dhe 
dialogun e përhershëm me këta part-
nerë për të nxitur marrjen përsipër të 
detyrimeve dhe realizimin e punëve 
konkrete për adresimin e shkaqeve të 
problemeve të sigurisë (infrastruktu-
ra publike, sinjalistika, ndriçimi etj).

Në aspektin procedural, dokumenti para-
shikon rishikimin dhe përmirësimin grad-
ual të metodave të policimit, duke iden-
tifikuar dhe zhvilluar metoda konkrete 
policimi, të përshtatshme dhe të mendu-
ara për secilin nga problemet e sigurisë 

që paraqitet në komunitetet tona.

Në aspektin e menaxhimit të buri-
meve njerëzore, dokumenti parashikon 
përmirësimin e praktikave të rekrutimit 
dhe rregullave të shpërblimit financiar 
për të mundësuar thithjen dhe mbajtjen 
si specialistë të policimit në komunitet të 
individëve më të aftë në PSH, duke për-
caktuar paraprakisht standarde të larta 
për rekrutimin e tyre dhe sigurim të tra-
jnimit të vazhdueshëm për këtë strukturë.

Së fundi, dokumenti i politikave i ka 
vënë një theks të veçantë përmirësimit 
të shërbimeve administrative për qytet-
arin dhe biznesin, duke parashikuar 
thjeshtësimin e mëtejshëm të proce-
durave administrative, përdorimin e 
teknologjive moderne të informacionit 
dhe ngritjen e zyrave të shërbimit të 
qytetarëve të krijuara me modelin e 
“pikës së vetme të kontaktit” në të gjitha 
komisariatet e vendit, duke shkurtuar 
kështu kostot, kohën dhe duke rritur 
aksesin në shërbimet administrative të 
Policisë të Shtetit.

Pjesa më e madhe e elementeve të 
policimit në komunitet të përmendura 
më sipër janë pasqyruar dhe rregulluar 
në detaje në draft-rregulloren e PSH-së, 
që siguron bazën nënligjore kryesore të 
nevojshme për zbatimin rigoroz të do-
kumentit të politikave gjatë gjithë peri-
udhës në vazhdim.
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Planifikimi strategjik është një përp-
jekje e organizuar dhe e disiplinuar 
për të prodhuar vendime dhe veprime 
themelore, të cilat i japin formë dhe 
përcaktojnë se çfarë është një organi-
zatë, çfarë bën ajo dhe pse e bën. Har-
timi i dokumenteve strategjike është 
i lidhur ngushtësisht me analizën dhe 
planifikimin strategjik, si procese mjaft 
të rëndësishme, nëpërmjet të cilave u 
jepet drejtimi i nevojshëm aktiviteteve 
të organizatës. 

Një dokument strategjik përcakton:

1. ndryshimin që organizata dëshiron 
të shohë te grupi përfitues ose në 
fushën e saj të interesit (vizioni ose 
synimi);

2. detyrimin që ka organizata për t’i 
kontribuar arritjes së ndryshimit 
(misioni ose qëllimi); 

3. rezultatet specifike që tregojnë 
rrugën drejt përmbushjes së mis-
ionit (objektivat strategjikë); 

4. veprimtaritë që çojnë në arritjen e 
objektivave strategjike (masat apo 
aktivitetet). 

Planifikimi strategjik në çdo organiza-
të përshin disa përbërës thelbësorë: 
mbledhjen dhe përpunimin e një sasie 
të konsiderueshme informacioni mbi 
gjendjen aktuale, zbulimin dhe kraha-
simin e alternativave strategjike, si dhe 
parashikimin e rezultateve që do të 
kenë vendimet e marra në të ardhmen. 
I gjithë procesi i planifikimit strategjik 
ka disa funksione, si:

PLANIFIKIMI STRATEGJIK 

K R E U3



46 MANUAL PËR POLICIMIN NË KOMUNITET

përmirësimi në cilësinë e vendim-
marrjes;

vendosja e objektivave;

analiza e kurseve të veprimit;

shpërndarja e burimeve në mënyrë 
ekonomike dhe efektive; 

rritja e përfitimeve;

ulja e rrezikut.

Planifikimi strategjik është i domos-
doshëm për një organizatë publike 
apo private. Përfitimi i parë i planifi-
kimit strategjik në një organizatë është 
përmirësimi i vendimmarrjes. Planifi-
kimi strategjik e përqendron vëmend-
jen në problemet dhe sfidat kritike me 
të cilat ndeshet organizata dhe i ndih-
mon vendimmarrësit të përcaktojnë se 
çfarë duhet të bëjnë. Kështu, planifikimi 
strategjik e ndihmon organizatën të 
formulojë dhe komunikojë qartë objek-
tivat strategjike të saj. Ai i ndihmon dre-
jtuesit e lartë të ndërmarrin vendimet 
e të sotmes nën dritën e pasojave të së 
ardhmes. 

Nga planifikimi strategjik përfitojnë, në 
mënyrë të drejtpërdrejtë, punonjësit e 
organizatës. Planifikimi i bashkon përp-
jekjet e anëtarëve të organizatës rreth 
një qëllimi të përcaktuar. Planifikimi 
strategjik siguron një përdorim efek-
tiv të burimeve të organizatës, duke i 

shpërndarë ato sipas prioriteteve/qël-
limeve. Planifikimi strategjik mund të 
ndihmojë, gjithashtu, në lehtësimin e 
komunikimit dhe pjesëmarrjes në ven-
dime, në harmonizimin e vlerave dhe 
interesave, në zhvillimin e një procesi 
analitik dhe logjik të marrjes së vendi-
meve dhe në nxitjen e një zbatimi të 
suksesshëm. 

Nga ana tjetër, të menaxhosh në 
mënyrë strategjike është një detyrë 
mjaft komplekse. Ajo kërkon integrim-
in e njohurive nga fusha të ndryshme; 
kërkon menaxherë/drejtues që të bëjnë 
zgjedhje të sakta në drejtim të sigurisë 
sociale dhe ekonomisë së organizatës 
dhe ta integrojnë vazhdimisht organi-
zatën me mjedisin kompleks që e rre-
thon. Por planifikimi strategjik paraqet 
disa “gracka”, që nga literatura e special-
itetit renditen më poshtë: 

1.  mendimi i menaxherëve/drejtuesve 
të lartë se mund ta delegojnë funk-
sionin e planifikimit, duke mos u an-
gazhuar direkt në të;

2.  angazhimi i menaxhimit të lartë 
në punët rutinë që çon në pam-
jaftueshmërinë e kohës për planifi-
kimin;

3.  dështimi në përcaktimin e qartë të 
qëllimeve të organizatës, si bazë 
për formulimin e planeve afatgjata;

4.  dështimi në përfshirjen e drejtuesve 
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të nivelit të mesëm në hartimin e 
planeve;

5.  dështimi në përdorimin e planeve 
si standarde të vlerësimit të perfor-
mancës menaxheriale;

6. dështimi në krijimin e një klime 
mbështetëse për planifikimin;

7.  supozimi që planifikimi është një 
proces i shkëputur nga elementet e 
tjera të menaxhimit;

8.  krijimi i një plani që i mungon 
fleksibiliteti, thjeshtësia për t’u për-
dorur dhe krijueshmëria;

9.  menaxhimi i lartë nuk mbështetet 
në planet afatgjata të hartuara nga 
drejtuesit e nivelit të mesëm;

10.  marrja e vendimeve intuitive 
nga menaxhimi i lartë që nuk 
mbështeten në planet afatgjata.

3.1. KUADRI I PËRGJITHSHËM PËR 

PLANIFIKIMIN STRATEGJIK

Planifikimi strategjik në Policinë e Shte-
tit nuk është një proces i veçuar, ai është 
pjesë e një kuadri të përgjithshëm për 
planifikimin strategjik të shtetit shqip-
tar. Në këtë kuadër ekzistojnë disa in-
strumente strategjike që ndikojnë në 
planifikimin strategjik në organizatën e 
Policisë së Shtetit. 

Sistemi i Planifikimit të Integruar (SPI) 
është sistemi kyç kombëtar i vendim-

marrjes për përcaktimin e drejtimeve 
strategjike dhe shpërndarjen e buri-
meve në Qeverinë Shqiptare; është 
një proces dhe një numër produktesh 
që përbëjnë një kuadër të gjerë plani-
fikimi dhe monitorimi, i projektuar për 
të siguruar funksionimin në mënyrë ko-
herente, të efektshme dhe të integruar 
të proceseve kryesore financiare dhe të 
politikave të qeverisë. 

SPI-ja ka si synim të sigurojë një kuadër 
të gjerë planifikimi, brenda të cilit të 
gjitha politikat dhe proceset kryesore 
planifikuese financiare të funksionojnë 
në mënyrë koherente, efikase dhe të in-
tegruar. Këto procese kryesore në plani-
fikimin strategjik në nivel kombëtar për 
Policinë e Shtetit paraqiten si më posh-
të (figura 1):

a) Programi i qeverisë për Policinë e 
Shtetit. 

b) Strategjia e Policisë së Shtetit 2015-
2020, e cila vendos prioritetet dhe 
qëllimet strategjike në një hark ko-
hor 2015 - 2020, si dhe Plani i Vep-
rimit 2015 – 2017. 

c) Programi Buxhetor Afatmesëm 
(PBA), i cili është një plan trevjeçar 
për realizimin e objektivave dhe 
synimeve të programeve buxheto-
re, në përputhje me Strategjinë e 
Policisë së Shtetit. 
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Lidhja e prioriteteve kombëtare me 

programin e qeverisë 

Prioritetet e qeverisë janë të lidhura me 
gjashtë fusha, kryesisht ndërsektoriale, të 
cilat përfshijnë politika prioritare të disa 
strategjive sektoriale. Sigurimi i rendit 
publik është një nga fushat kryesore, që 

paraqitet si një element ndërsektorial, që 
ndikon drejtpërdrejt në përmirësimin e pri-
oriteteve kombëtare. Në figurën 2 paraqitet 
lidhja e prioriteteve me dokumentet strate-
gjike. Për çdo prioritet janë paraqitur lidhjet 
kryesore, në kuadër të strategjive, me në 
qendër shërbimet ndaj qytetarit. 

Skema e Planifikimit Strategjik në Policinë e Shtetit  

Qasja metodike për politikat publike 2014-2020: Vizioni
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Strategjia “Policia e Shtetit 2015-

2020”. Kjo strategji përfaqëson instru-
mentin kryesor për udhëheqjen e zh-
villimit të Policisë së Shtetit dhe, në të 
njëjtën kohë, pasqyron lidhjen logjike 
midis politikave të Policisë së Shtetit, 
Programit të Qeverisë dhe Programit 
Buxhetor Afatmesëm për periudhën 
kohore 2015-2020. 

Strategjia “Policia e Shtetit 2015-2020” 
paraqet vizionin, prioritetet dhe ob-
jektivat e politikës për Policinë e Shte-
tit për periudhën 2015-2020. Ky është 
një dokument themelor strategjik, që 
mbështet zhvillimin e organizatës së 
policisë (sigurisë kombëtare), duke sig-
uruar njëherësh përmbushjen e stan-
dardeve dhe detyrimeve në procesin e 
integrimit europian.

Ky dokument është një shtyllë e 
Sistemit të Planifikimit të Integruar, që 
ka siguruar lidhjen e politikave priori-
tare të sektorit të Policisë së Shtetit për 
këtë periudhë me Programin Buxhetor 
Afatmesëm. 

Buxhetimi dhe kostot financiare. Për-
caktimi i buxhetit dhe kostove financia-

re për Policinë e Shtetit mbështetet në 
Programin e Buxhetit Afatmesëm (PBA), 
si instrument financiar për planifikimin 
e politikave. Drejtoria e Policisë së Shte-
tit bashkëpunon, në këtë kuadër, me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Min-
istrinë e Financave dhe me Ministrinë e 
Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë, Sipërmar-
rjes dhe Turizmit, si dhe koordinon me 
drejtoritë e policisë në qarqe bazuar në 
nevojat e tyre për financime. Drejtoritë 
e policisë në qarqe i referojnë nevojat 
e tyre për buxhet bazuar në strategjitë 
njëvjeçare të policimit në komunitet.

Politikat e Policisë së Shtetit jenë të ori-
entuara për të siguruar një ndikim të 
drejtpërdrejtë te qytetarët, që të kenë 
rezultate konkrete dhe tregues të mat-
shëm, duke u fokusuar në forcimin dhe 
zbatimin e ligjit dhe jo vetëm në plani-
fikim. Për këtë arsye, përcaktimi i treg-
uesve të monitorimit është konsideru-
ar të jetë një fazë vendimtare, që do të 
garantojë monitorimin dhe vlerësimin e 
progresit të performancës së Policisë së 
Shtetit. Në figurën më poshtë paraqitet 
skematikisht lidhja midis strategjisë 
dhe PBA-së. 
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3.2. INSTRUMENTET E PLANIFIKIMIT 

STRATEGJIK

Strategjia “Policia e Shtetit 2015-2020” 
është, sigurisht, instrumenti bazë për 
planifikimin strategjik në Policinë e 
Shtetit. Ajo përcakton kuadrin strateg-
jik të zhvillimit të organizatës (Policisë 
së Shtetit) në pesë vitet në zhvillim, por 
zbatimi i saj shoqërohet dhe detajohet 
me një sërë instrumentesh të tjera të 
planifikimit të nivelit të ndryshëm. Ato 
mund të jenë strategji, programe, plane; 
mund të jenë të përgjithshme, sektoriale 
apo ndërsektoriale (për të gjithë policinë 
apo për sektorë të veçantë të saj); mund 
të jenë kombëtare apo territoriale (për të 
gjithë vendin, për drejtoritë vendore apo 
edhe për komisariatet/stacionet e poli-

cisë); mund të jenë afatgjata, afatmesme 
apo afatshkurtra etj. Një klasifikim i 
këtyre instrumenteve të planifikimit të 
veprimtarisë në Policinë e Shtetit është 
si më poshtë:

a) strategjitë afatshkurtra, afatmesme 
dhe afatgjata; 

b)  programet vjetore të punës; 

c)  planet e veprimit dhe ato opera-
cionale;

 ç)  planet e masave; 

d)  planet mujore të punës; 

dh)  planet ditore;

e)  planet e kontrollit; 

ë)  planet e inspektimit etj. 
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Përgjegjësitë për hartimin e këtyre 
strategjive, programeve dhe planeve, 
është e ndryshme. Strategjitë hartohen 
në bazë të juridiksionit dhe nevojave të 
sigurisë. Drejtoria e Policisë së Shtetit 
harton strategji sektoriale dhe ndërsek-
toriale të Policisë së Shtetit për zhvil-
limin e institucionit dhe për drejtime të 
veçanta të shkeljes së ligjit, ndërsa dre-
jtoria vendore e policisë harton strateg-
ji vjetore për territorin e juridiksionit të 
saj.

Strategjitë sektoriale dhe ndërsekto-

riale afatshkurtra, afatmesme e afatgja-
ta hartohen nga: a) Drejtoria e Policisë 
së Shtetit për zhvillimin e institucionit 
dhe për drejtime të veçanta të përg-
jegjësisë së saj; b) drejtoritë vendore të 
policisë (Strategji Vjetore të Policimit 
dhe Sigurisë Publike); c) strukturat ven-
dore të Policisë Kufitare dhe Migracionit 
(Strategji Vjetore të Policimit). 

Programet e punës hartohen nga: a) 
Drejtoria e Policisë së Shtetit; b) struk-
turat qendrore në Drejtorinë e Policisë 
së Shtetit (drejtoritë e përgjithshme, 
strukturat e veçanta, drejtoritë); c) 
strukturat në varësi të drejtorive ven-
dore të policisë; ç) strukturat vendore 
të Policisë Kufitare dhe Migracionit (për 
zbatimin e strategjive vjetore), si dhe 
organet e repartet autonome. 

Planet e masave hartohen nga të 
gjitha strukturat e policisë, në këto ras-

te: a) për kalimin në shkallë të ndryshme 
gatishmërie; b) për situata apo ngjarje 
të veçanta.

Planet e veprimit ose operacionale 
hartohen nga çdo strukturë policie, sip-
as objektit të punës, me qëllim zbatimin 
e një strategjie ose programi, si dhe për 
zgjidhjen e problemeve të caktuara, të 
çështjeve apo të situatave të veçanta. 

Planet mujore të punës hartohen nga: 
a) Drejtoria e Policisë së Shtetit; b) struk-
turat qendrore në Drejtorinë e Policisë 
së Shtetit (drejtoritë e përgjithshme, 
strukturat e veçanta, drejtoritë dhe sek-
torët); c) strukturat e veçanta që ushtro-
jnë veprimtarinë e tyre në të gjithë ter-
ritorin ose pjesë të veçanta të tij; ç) dre-
jtoritë vendore dhe strukturat vartëse 
të tyre (sektorë, komisariate, seksione, 
stacione dhe posta policie); d) drejtoritë 
vendore të Policisë Kufitare dhe Migra-
cionit dhe strukturat vartëse të tyre; dh) 
organet dhe repartet autonome; e) të 
gjitha strukturat e tjera të policisë në 
nivel qendror dhe vendor, si sektorë, 
seksione, nënseksione, zyra apo staci-
one e posta të policisë. 

Të gjitha këto instrumente planifikimi, 
nga ato me karakter strategjik deri tek 
ato më të thjeshtat të planifikimit op-
eracional të punës së përditshme të 
Policisë së Shtetit, krijojnë kuadrin e 
përgjithshëm në të cilin operon organi-
zata. 
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3.3. TEKNIKA DHE MODELE PËR 

HARTIMIN E STRATEGJIVE 

VJETORE TË POLICIMIT NË 

KOMUNITET 

Strategjitë vjetore të policimit në komu-
nitet, që hartohen nga çdo drejtori ven-
dore (në nivel qarku), përveçse detyrim 
ligjor, janë ndër instrumentet thelbësore 
strategjike, që shënojnë punën e struk-
turave vendore të policisë shqiptare për 
rritjen e sigurisë publike. Ato, në njëfarë 
mënyre, përcaktojnë rrugën që do të nd-
jekin drejtoritë vendore dhe strukturat 
në vartësi të tyre (komisariatet dhe sta-
cionet e policisë) për realizimin e mision-
it të Policisë të Shtetit dhe për arritjen e 
objektivave strategjike në nivel vendor. 
Për këto arsye, procesi i hartimit, zbati-
mit dhe monitorimit të tyre merr një 
rëndësi të jashtëzakonshme, pasi është 
një nga proceset më thelbësore të plan-
ifikimit strategjik në policinë shqiptare. 
Më poshtë janë renditur disa këshilla, 
teknika dhe modele, që ndihmojnë për 
ta bërë këtë proces sa më cilësor. 

Hartimi i strategjive vjetore të policimit 
në komunitet duhet të udhëhiqet nga 
disa parime bazë. Këto parime janë:

Pronësia. Dokumentet e policimit në 
komunitet i japin shprehje një grupi 
qëllimesh kombëtare në funksion të 
policimit në komunitet, të cilat janë në 
përputhje me vizionin afatgjatë të Poli-
cisë së Shtetit. Në nivel strategjie qarku, 

drejtorët e policisë sipas secilit qark 
marrin përgjegjësinë për të propozuar 
politika që janë të arritshme dhe në in-
teresin kolektiv të qytetarëve.

Angazhimi. Hartimi i dokumenteve 
të policimit në komunitet do të ketë 
një ndikim të dukshëm në procesin e 
akordimit të burimeve me synim që 
të përmbushen qëllimet kombëtare 
në sektorin e Policisë së Shtetit. 

Gjithëpërfshirja. Duke pranuar 
karakterin e ndërlidhur të sfidave me 
të cilat përballet policia, strategjia e 
policimit në komunitet kërkon inte-
grimin e institucioneve, shoqërisë 
civile dhe komunitetit në arritjen e 
kompromiseve në funksion të zbati-
mit real të këtyre dokumenteve. 

Koherenca. Strategjitë e policimit në 
komunitet vijojnë si sintezë e strate-
gjisë sektoriale të Policisë së Shtetit. 
Strategjitë e policimit në komunitet 
duhet të jenë tërësisht në përputh-
je me qëllimet e identifikuara në 
strategjinë e Policisë së Shtetit dhe 
me programin e qeverisë për sek-
torin e policisë.

Përdorimi i informacionit. Strategjitë 
mbështeten në një analizë trans-
parente të rrugëve alternative dre-
jt arritjes së qëllimeve kombëtare 
sipas informacionit, përvojës në të 
shkuarën dhe përdorimit efikas të 
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shikohen dhe shqyrtohen rregullisht 
tregues të ecurisë në lidhje me qëlli-
met e përcaktuara.

3.3.1. PROCESI I HARTIMIT TË 

             STRATEGJIVE VJETORE TË 

             POLICIMIT NË KOMUNITET

Për të qenë sa më efektiv në hartimin e 
strategjive vjetore të policimit në komu-
nitet është e nevojshme që procesi për 
hartimin e tyre të jetë i plotë dhe përf-
shirës. Në këtë proces duhet të kemi 
parasysh disa elemente kryesore. 

a) Përgjegjësia dhe pjesëmarrja e 

brendshme. Çdo drejtori policie në 
nivel vendor/rajonal harton Strateg-
jinë Vjetore të Policimit në Komunitet 
(në vijim “Strategjia Vjetore”) dhe 
planin e veprimit në zbatim, që mb-
ulon periudhën njëvjeçare. Për har-
timin e Strategjisë Vjetore të Policimit 
në Komunitet është e nevojshme të 
krijohet një grup pune nga drejtori i 
DPQ-së brenda muajit dhjetor të vi-
tit pararendës. Ky grup pune duhet 
të përfshijë përfaqësues të drejtorisë 
vendore dhe përfaqësues nga çdo 
komisariat apo stacion policie, në 
varësi të drejtpërdrejtë të drejtorisë 
vendore përkatëse. Strategjia vjeto-
re për çdo drejtori vendore paraqitet 
nga drejtori i drejtorisë vendore dhe 
miratohet nga drejtori i Policisë së 
Shtetit, pas shqyrtimit dhe marrjes 

informacionit të saktë. Ato bëjnë një 
analizë të kushteve aktuale, sidomos 
të efektivitetit të forcave të policisë.

Realizmi. Objektivat e shënjestru-
ara duhet të jenë ambicioze, por 
edhe realiste për sa u përket ku-
fizimeve ekzistuese. Strategjitë janë 
lista të ndërhyrjeve që do të duhen 
të bëhen për secilën drejtori qarku. 
Ato evidentojnë burimet që mund të 
përdoren prej çdo qarku. Nivelet dhe 
afatet e objektivave rregullohen sip-
as burimeve që janë në dispozicion 
përmes një procesi në vazhdimësi. 

Integrimi me procesin e buxhetit. 
Edhe pse përgatitja e dokumenteve 
të policimit në komunitet në nivel 
drejtorie qarku duhet të jetë një akti-
vitet në vazhdimësi, koha e produk-
teve të tij duhet të jetë në përputhje 
me kalendarin e përgatitur nga Dre-
jtoria e Policisë së Shtetit. 

Pjesëmarrja. Ekziston një kuadër për 
këshillime efektive me palët e intere-
suara joqeveritare për të hapur de-
batin dhe për të arritur konsensusin 
për strategjitë.

Llogaridhënia. Llogaritja dhe ven-
dosja e prioriteteve bëhet me trans-
parencë, çka përputhet me qëllimet 
kombëtare të Policisë së Shtetit. 

Orientimi nga rezultatet. Në strate-
gjinë e policimit në komunitet para-
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së mendimit nga Këshilli i Politikave 
pranë Drejtorisë së Policisë.

b)  Pjesëmarrja dhe bashkëpunimi 

me komunitetin dhe partnerët in-

stitucionalë në hartimin e strateg-

jisë. Një nga elementet thelbësore 
të policimit në komunitet është 
pjesëmarrja e komunitetit dhe part-
nerëve vendorë në planifikimin dhe 
prioritizimin e punës së policisë. 
Për këtë qëllim, procesi i hartimit të 
strategjive vendore të policimit në 
komunitet duhet të përfshijë të dy 
këta aktorë (Neni 80 i ligjit “Për Po-
licinë e Shtetit” parashikon që strate-
gjitë të hartohen në bashkëpunim 
me institucionet e tjera shtetërore, 
shoqërinë civile, përfaqësues të ko-
muniteteve fetare dhe në konsultim 
me komunitetin). Procesi i hartimit 
të këtyre strategjive duhet ta siguro-
jë këtë përfshirje në mënyrë të in-
stitucionalizuar. Ky institucionalizim 
duhet të përfshijë tri hallka kryesore:- Bashkëpunimi me Bordin Konsul-

tativ të Qytetarëve në procesin e 
hartimit të strategjisë. Bordi krijohet 
në rang vendor dhe duhet të përf-
shijë qytetarë dhe personalitete në 
zë të zonës, si dhe përfaqësues të 
organizatave të shoqërisë civile të 
përfshirë në mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut, shërbimet për komunite-
tin etj.

- Bashkëpunimi me partnerët insti-

tucionalë (të zgjedhurit vendorë, 
njësitë e qeverisjes vendore dhe de-
gët rajonale të institucioneve qen-
drore, puna e të cilëve lidhet me atë 
të policisë). Gjatë hartimit të strate-
gjisë duhet të sigurohet pjesëmarrja 
e tyre, qoftë nëpërmjet një forumi 
institucional (i përbërë nga përfaqë-
suesit e këtyre institucioneve - shiko 
eksperiencën me takimet e përbash-
këta rajonale në kuadër të SMSK-së, 
qoftë nëpërmjet praktikës formale 
apo gjysmëformale të shkëmbimit 
të mendimeve dhe rekomandimeve.- Konsultimi formal me komu-

nitetin. Në një fazë të avancuar të 
hartimit të saj, dokumenti i pro-
jekt- strategjisë duhet të konsulto-
het me komunitetin në përgjithësi. 
Në këtë proces konsultimi është e 
rëndësishme thithja e mendimit të 
pjesëtarëve të komunitetit në do-
kumentin e strategjisë, duke sigu-
ruar informimin e tyre, mbledhjen 
e mendimeve të tyre në mënyrë të 
strukturuar dhe transparente.

c)  Procesi i identifikimit dhe anal-

izës së situatës. Siç kemi theksuar 
shumë herë në këtë manual, procesi 
i planifikimit strategjik mund të jetë 
i suksesshëm vetëm nëse fillon dhe 
bazohet mbi një vlerësim dhe anal-
izë të saktë të realitetit që planifikimi 
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synon ta ndikojë, që do të thotë një 
njohje e situatës, përfshirë problemet 
e sigurisë në territorin përkatës, gjend-
jen dhe rolin e partnerëve me të cilët 
mund të bashkëpunohet etj. Për këtë 
është e nevojshme që përpara fillim-
it të hartimit të një strategjie, madje 
edhe gjatë gjithë kohës që punohet 
për hartimin e saj, grupi i punës, përg-
jegjës për hartimin e strategjisë, të 
mbledhë, të përpunojë dhe të analizo-
jë një sasi të konsiderueshme informa-
cioni për problematikën e sigurisë dhe 
bashkëpunimet e mundshme.

Për realizimin e kësaj faze mund të për-
doren dhe analizohen në mënyrë të 
kombinuar statistikat policore, studimet 
kombëtare apo rajonale për çështje të 
ndryshme të sigurisë, rezultatet e anke-
timeve kombëtare apo atyre lokale të 
sigurisë në komunitet (shiko më poshtë 
anketimin për matjen e sigurisë në komu-
nitet) apo çdo formë tjetër për vlerësimin e 
perceptimit të qytetarëve për problemet e 
sigurisë. Një burim i vlefshëm për njohjen e 
gjendjes është edhe input-i nga Bordi Kon-
sultativ i Qytetarëve, që mund dhe duhet 
të shërbejë për dhënien e një pamjeje më 
të qartë për problemet e sigurisë në rajo-
nin përkatës. Bashkëpunimi me partnerët 
institucionalë, si njësitë vendore, drejtoritë 
rajonale të arsimit, të mjedisit apo shërbi-
meve sociale, japin, gjithashtu, informa-
cion shtesë apo ndihmojnë në analizën 
dhe kuptimin e problemeve të sigurisë. 

3.3.2. PËRMBAJTJA DHE STRUKTURA 

E STRATEGJISË VJETORE TË 

POLICIMIT NË KOMUNITET

Dokumenti i Strategjisë së Policimit në 
Komunitet kërkohet të jetë konciz, jo më 
shumë se 20 faqe (pa planin e veprimit) 
në mënyrë që të mund të lexohet dhe të 
përkthehet në detyra nga institucionet e 
përfshira, por edhe të kuptohet nga sho-
qëria civile dhe nga sa më shumë qytet-
arë. Ky dokument këshillohet të ketë 
strukturën e mëposhtme, sipas kapitujve 
përkatës:

Kapitulli mbi situatën aktuale anali-
zon nivelin aktual të zhvillimit të sek-
torit, përmes treguesve domethënës 
për sektorin. Në këtë pjesë, analiza 
paraqet zhvillimin e sektorit në kraha-
sim me standardet e kërkuara, si edhe 
sfidat për progres të mëtejshëm. 

Kapitulli mbi vizionin dhe prioritetet 

/ qëllimet strategjike (duke përcaktu-
ar edhe nënfushat e fokusit). Paraqitet 
se: Ku synojmë të shkojmë? Cili është 
vizioni ynë?

Kapitulli i politikave, objektivave të 

politikave dhe masave kryesore. 
Kjo pjesë konsiston në çështjen: Si do 
të arrijmë në situatën e synuar? Çfarë 
opsioni politik do të përdorim dhe 
pse? Cilat janë objektivat afatmesme 
dhe afatshkurtra për opsionin e 
zgjedhur? Cilat janë produktet e 
pritshme nga zbatimi i kësaj politike?
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Kapitulli i paraqitjes së financimit 

të strategjisë. Ky kapitull konsiston 
në paraqitjen e programeve të para-
shikuara për financimin e strategjisë 
(në zbatim ose që do të aplikohen 
për zbatim), me kostot përkatëse 
financiare. Për programet që planifi-
kohet ta zbatojnë strategjinë mund 
të paraqiten kosto të përafërta. 

Kapitulli i llogaridhënies dhe mon-

itorimit. Ky kapitull paraqet me-
kanizmin kryesor që realizon mon-
itorimin dhe llogaridhënien. Cilat 
instrumente përdoren për këto pro-
cese? Cilat janë institucionet që mon-
itorojnë dhe mbledhin të dhënat? 
Cilët janë treguesit më domethënës 
për sektorin dhe cilat janë synimet 
përkatëse për këta tregues në periu-
dhën afatmesme dhe afatgjatë?

Plani i veprimit është instrumenti 
kryesor që paraqet hapat e nevo-
jshme institucionale për realizimin e 
objektivave dhe synimeve të strate-
gjisë, si edhe zbërthimin e kostove 
sipas masave që ndërmerren.

Kapitulli 1. 

Pamje e përgjithshme/situata aktuale

Ky kapitull do të ndahet në dy pjesë. 
Pjesa e parë bën  një përmbledhje të 
situatës aktuale, si një përpjekje për t’iu 
përgjigjur pyetjes: “Cila është ecuria e 

treguesve për drejtorinë e policisë së qa-
rkut për një periudhë njëvjeçare?”. Dre-
jtoria e Studimeve Strategjike në përbër-
je të Drejtorisë së Policisë së Shtetit do 
të udhëheqë vlerësimin e këtyre doku-
menteve, duke u mbështetur kryesisht 
në raportin e ecurisë të vitit të mëpar-
shëm, si dhe në strategjitë e policimit në 
komunitet të një viti më parë. Në pjesën 
e dytë do të jepet një analizë teknike për 
burimet e rritjes. Njësia e analizës (statis-
tikave) në varësi të çdo strukture ven-
dore (DPQ-je) do të jetë përgjegjëse për 
përgatitjen e kësaj pjese. Do të hartohet 
një raport me informacion të dhënash 
duke u mbështetur në modelin e strate-
gjisë së policimit në komunitet, viti 2015, 
si dhe mendimet e ekspertëve.

 

Kapitulli 2. 

Vizioni, prioritetet/qëllimet strateg-

jike dhe objektivat 

Ky kapitull do të shprehë më qartë kuadrin 
e përgjithshëm të procesit të policimit në 
komunitet dhe do të përpiqet t’i përgjig-
jet pyetjes: Ku dëshirojmë të jetë SV-ja 
në fund të periudhës njëvjeçare? Pritet 
që ky vizion të përcaktohet kryesisht nga 
angazhimi për integrimin europian. Në 
të do t’u jepet përgjigje edhe pyetjeve 
themelore, si p.sh. për rolin e parashikuar 
të policisë. Gjithashtu do të ndiqen për-
caktimet e mëposhtme:

vizioni - një pasqyrë e shkurtër në të cilën 
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përshkruhet gjendja e dëshirueshme e 
SV-së në të ardhmen, e cila do të shër-
bejë si themel për procesin e planifikimit 
strategjik në polici;

prioritetet/qëllimet strategjike - fush-
at kryesore në të cilat SV-ja do të përqen-
drojë aktivitetet e veta, me synim arrit-
jen e gjendjes në vend në shkallën që 
përcaktohet në vizion; 

objektivat - çdo prioritet strategjik 
mund të ketë një ose më shumë objekti-
va. Këto duhet të jenë rezultate që mund 
të jenë të matshme me numra, përqind-
je, vlera qartësisht të përcaktuara, në një 
pikë të caktuar kohore dhe që ndikohen, 
të paktën pjesërisht, nga aktivitetet e 
Drejtorisë së Policisë së Shtetit. Objektivi 
pasqyron atë që duam të arrijmë në kup-
timin e ndikimit të dëshiruar në nivelin 
makro, përgjithësisht një arritje në nivel 
kombëtar ose sektorial. Tiparet e objek-
tivave strategjike:

- të jenë të detajuara dhe të qarta 
për t’u kuptuar; 

- të jenë të matshme;

- të jenë ambicioze, por jo të paar-
ritshme;

- të jenë të fokusuara drejt një re-
zultati;

- të kenë një kohë të përkufizuar.

Kapitulli 3. 

Analiza e brendshme dhe e jashtme 

Ky kapitull thelbësor i dokumentit për 
policimin në komunitet do të paraqesë 
pikat kryesore të strategjisë sektoriale 
Policia e Shtetit 2015-2020, që janë të 
paraqitura si pjesë e procesit të plani-
fikimit kombëtar strategjik. Theksi nuk 
do të jetë vetëm në renditjen e thjeshtë 
të këtyre pikave, por do të nënvizohen 
lidhjet midis politikave kryesore, si edhe 
mënyra se si lidhen këto politika krye-
sore me prioritetet strategjike që ka DPQ 
për arritjen e qëllimeve strategjike.

ANALIZA E BRENDSHME 

Vlerësimi i performancës së kaluar. 

Në këtë kapitull do të renditet një grup 
kompakt treguesish të nivelit të lartë, në 
përpjekje për t’i dhënë përgjigje pyetjes: 
“Si do ta masim ecurinë?”. Theksi do të 
jetë te treguesit e rezultateve, të cilët 
lidhen drejtpërdrejt me qëllimet që ka 
Drejtoria e Policisë së Qarkut apo Drejto-
ria Rajonale për Kufirin dhe Migracionin. 
Këta tregues do të miratohen në mënyrë 
të përbashkët nga Drejtoria e Policisë së 
Shtetit dhe do të jenë pjesë e planeve të 
tyre të monitorimit. 

Shembull: 

Kriminaliteti i ndarë sipas sektorëve dhe 
komisariateve të policisë në qark/rajon ka 
qenë si më poshtë:
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1. Krimet e rënda. Janë evidentuar 
x vepra penale, zbuluar x ose x %, 
me x autorë, arrestuar e ndaluar 
x, proceduar në gjendje të lirë x, 
shpallur në kërkim x.

2. Krimi kundër trafiqeve dhe nar-
kotikëve. Janë evidentuar x vepra 
penale, zbuluar x ose x%, me x 

autorë, arrestuar e ndaluar x, pro-
ceduar në gjendje të lirë x, shpallur 
në kërkim x.

3. Krimi ekonomiko-financiar. Janë 
evidentuar x vepra penale, zbuluar 
x ose x%, me x autorë, arrestuar e 
ndaluar x, proceduar në gjendje të 
lirë x, shpallur në kërkim x.

4. Siguria rrugore. Janë evidentuar x 

aksidente rrugore me x të vrarë, x 
të plagosur rëndë dhe x të plagosur 
lehtë. Janë vendosur x masa ad-
ministrative me një vlerë prej x lekë.

5. Sektori i rendit publik. Janë kapur 
në flagrancë x autorë, nga të cilët x 
nga patrulla e përgjithshme. Janë 
kapur x autorë në kërkim, nga të 
cilët x nga patrulla e përgjithshme. 

Për drejtoritë rajonale të kufirit të përdoren 
treguesit kryesorë për përgjegjësitë që mb-
ulojnë.

Partneriteti institucional:

 X takime të organizuara me or-
ganet e qeverisjes vendore, me të 
cilat veprimtaria e policimit lidhet 
ngushtësisht, sidomos në marrjen 
e masave të natyrës parandaluese, 
sociale dhe administrative; 

X takime/aktivitete të zhvilluara me 
institucionet që realizojnë shërbime 
në fushën e arsimit, shëndetësisë; 

X numër takimesh, shërbimesh të 
kryera në bashkëpunim me shërbi-
met private të sigurisë etj.

Struktura administrative dhe per-

soneli. Në këtë pjesë do të kemi një 
paraqitje të organigramës së SV-së. 
Specifikisht do të përfshihen drejtoritë 
sipas nivelit të hierarkisë, si dhe komis-
ariatet/sektorët, specifikisht për secilën 
do të jetë edhe numri i punonjësve civilë 
dhe policëve. 

ANALIZA E JASHTME

Analiza e jashtme duhet të përmbajë 
disa elemente, si vijojnë:

Problemet shqetësuese në shkallë qa-

rku. Kjo pjesë e dokumentit do të për-
bëhet nga:

Paraqitja e problemeve specifike në nivel 
qarku, të cilat duhet të pasqyrohen sip-
as shembullit të mëposhtëm, por gjith-
monë duke vendosur ato problematika 
të cilat janë evidentuar nga kontaktet me 
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banorët, shoqërinë civile apo institucio-
net lokale/qendrore për qarkun përkatës.

Shembull: 

prezencë e vogël e policisë në 
shkolla;

rritje e numrit të përdoruesve të 
lëndëve narkotike; 

njerëz të dehur në ambiente pub-
like, si rrugë e sheshe; 

zhurma në lokale, sidomos ato të 
natës; 

lëvizja e makinave e motorëve 
me shpejtësi tej normës së lejuar, 
shkelja e rregullave të qarkullimit, 
mosrespektimi i semaforit, mos-
respektimi i kalimtarëve, si dhe 
parkimi i gabuar etj. 

Paraqitja e problemeve të rëndësishme 
kombëtare dhe ndërkombëtare, që 
mund të ndikojnë në aktivitetin e orga-
nizatës tonë.

Shembull: 

Mjedisi social-ekonomik është 
mjaft i pazhvilluar si pasojë e krizës 
së një tranzicioni të gjatë 24-vjeçar. 

 Lëvizjet demografike brenda qa-
rkut kanë krijuar zona informale, 
popullsi heterogjene të paregjistru-
ar dhe, natyrisht, e vështirë për t’u 
kontrolluar.

Papunësia e lartë dhe edukimi i 
mangët janë premisa për veprime 
antiligjore (terrorizmi, drogat, 
ndërtimet pa leje, lojërat e fatit, 
ndotja e mjedisit, vjedhja e energ-
jisë elektrike etj.).

Vendi ynë është pjesë e Ballkanit, 
ku kriza ekonomike, konfliktet etni-
ke, përbëjnë problem në zhvillimin 
ekonomik të vendit e për pasojë 
edhe në mbarëvajtjen e punës së 
organizatës policore;

Grupet e krimit të organizuar vazh-
dojnë të përfitojnë nga pozicioni 
gjeografik i Shqipërisë, e cila preket 
nga rrugët e trafikimit të drogës 
dhe emigrantëve nga Azia në Ball-
kan dhe më pas drejt vendeve të 
Europës Perëndimore etj.

Paraqitja e pritshmërive që kanë komu-
nitetet dhe grupet e interesit po në sh-
kallë qarku. 

Shembull:  

përdorimi efikas i burimeve, sido-
mos atyre njerëzore, duke bërë një 
ristrukturim të komisariateve të 
policisë nga x komisariate në x1; 

standardizimi i matjes së perfor-
mancës nëpërmjet përshtatjes së 
shërbimit me teknologjinë;
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ndarja dhe menaxhimi i buxhetit, 
sidomos në drejtim të shërbimeve 
në komisariate;

krijimi i ambienteve dhe plotësimi 
i tyre me teknologji, për të bërë të 
mundur implementimin e projek-
tit të menaxhimit të çështjes, in-
tegrimin e sistemeve dhe pritjen e 
qytetarëve.

Kapitulli 4. 

Burimet financiare

Ky kapitull do të ndahet në dy pjesë. Në 
pjesën e parë do të paraqitet kuadri i 
buxhetit aktual sipas zërave në buxhet 

dhe në pjesën e dytë planifikimi për vitin 
e ri fiskal. Përgatitja e kësaj pjese do të 
udhëhiqet nga strukturat e financës për 
çdo SV. I gjithë informacioni i përfshirë 
në këtë seksion duhet të përshtatet me 
kërkesat e kryera nga SV-ja në kuadër të 
Programit të Buxhetit Afatmesëm (PBA, 
2015-2017). 

Megjithatë, puna e tyre do të varet 
në mënyrë ekskluzive nga llogaritja e 
kostove të planifikuara nga SV-ja, sipas 
kërkesave të paraqitura pranë DPSH-së. 
Kjo presupozon që duhet të jetë kryer 
puna intensive nga strukturat vendore 
gjatë përgatitjes së kërkesave buxhetore 
për Programin Buxhetor Afatmesëm. 

Shembull: 

Nr. Artikuj E m ë r t i m i

Buxheti për 

vitin aktual 

(sa është 

shpenzuar)

Projekt-buxheti 

për vitin 

pasardhës (sa 

planifikohet 

sipas 

kërkesave) 

1 600 Paga, shpërblime dhe të tjera shpenzime 
personeli X x

2 601 Kontribute për sigurime shoqërore dhe 
shëndetësore X x

3 602 Materiale dhe shërbime të tjera X x

4 606 Transferime për buxhetet familjare dhe 
individët X x

    TOTALI X x
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Mjetet teknike dhe asetet e policisë

Në këtë pjesë të dokumentit do të 
paraqiten të gjitha asetet që disponon 

aktualisht DPQ-ja dhe ato që paraqiten 
si nevojë për t’u plotësuar në vitin aktual 
të Dokumentit të Strategjisë së Policimit 
në Komunitet.

Shembull: 

Nr.

Baza teknike

për

vitin aktual 

Kërkesat

për

vitin pasardhës

1 Automjete

Drejtoria e Policisë, x mjete x mjete
Komisariati x, x mjete x mjete
Komisariati x, x mjete x mjete

2 Radio

Drejtoria + komisariati, x copë x copë
Komisariati x, x copë x copë
Komisariati x1, x copë X copë

3 Kompjutera

Drejtoria + komisariati, x kompjutera

Komisariate x printera

 X fotokopje

X copë kompjutera

X copë printera

 X copë fotokopje
5 Godina

Drejtoria +Komisariati, x godina Kërkohet rikonstruksion i x godinave / 
ndërtim i x godinave me një kosto prej x 
lekësh. 

Komisariati x, x godina
Komisariati, x godina

Projektet e mundshme me donacione. 

Në këtë pjesë do të përfshihen të gjitha 
projektet që janë financuar për SV-në 
tuaj nga donatorë të huaj, projekte të 
cilat janë duke u zbatuar apo priten të 
zbatohen.

Shembull: 

Aktualisht është filluar dhe po 
punohet për ndërtimin e zyrës 
së “Pritjes së qytetarëve” në Dre-
jtorinë e Policisë së Qarkut Elbasan, 
financim i qeverisë Suedeze për 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Policinë e Shtetit, për policimin në 
komunitet, me fondin limit x mln.
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Po bëhet rikonstruksioni i x zyrave 
nga x donatorë vendas apo të huaj 
me fond limit x mln.

X numër pajisjesh me një kosto prej 
x mln janë dhuruar nga x donatorë. 

X projekte priten të zhvillohen në 
vazhdim me x donatorë, sipas x 
marrëveshjeje të nënshkruar me ta.

Kapitulli 5. 

Prioritetet/qëllimet strategjike dhe 

objektivat 

Në këtë kapitull, që është edhe thelbi i 
strategjisë së policimit në komunitet, do 
të paraqiten karakteristikat kryesore të 
politikave, prioriteteve/qëllimeve në niv-
el qarku/rajoni, të cilat do të ndihmojnë 
për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në 
kapitullin e 2-të, duke përfshirë një kalen-
dar zbatimi në vija të përgjithshme. Do të 
ketë një analizë se si do të zgjidhen këto 
prioritete. Do të përmenden posaçërisht 
ato prioritete e objektiva konkrete, të cilat 
u japin zgjidhje çështjeve që lidhen e ka-
pitullin e mësipërm, siç janë problemati-
kat. Secili prioritet do të jetë i lidhur edhe 
me tregues specifikë të matshëm dhe të 
monitorueshëm për vetë SV–në, si dhe 
për Drejtorinë e Policisë së Shtetit. 

Shembull: 

Prioriteti/qëllimi nr. 1: Rritja e efika-

sitetit të strukturave në luftën kundër 

krimit të organizuar dhe terrorizmit.

Objektivat: 

reduktimi i trafiqeve të paligjshme 
me x %, veçanërisht i trafikut të qe-
nieve njerëzore;

rritja e treguesve në luftën kundër 
krimit ekonomiko - financiar, pas-
trimit të parave dhe aseteve krim-
inale, x% asete të sekuestruara më 
shumë se vitin e kaluar; 

X krime të parandaluara. 

Prioriteti/qëllimi nr. 2: Garantimi i një 

mjedisi të sigurt dhe jete cilësore për 

komunitetin.

Objektivat: 

reduktimi me x% i sjelljeve ant-
ishoqërore dhe krimit të rrugës, 
kryesisht për veprat penale kundër 
pronës;

rritja e sigurisë rrugore nëpërmjet 
masave parandaluese dhe ndësh-
kuese për parandalimin e aksi-
denteve rrugore;

rritja e standardeve të menaxhimit 
të burimeve njerëzore nëpërmjet x 
trajnimeve të zhvilluara për asetet 
e policisë, shërbimeve logjistike dhe 
sistemit të buxhetimit e monitorim-
it etj. 

Prioriteti/qëllimi nr. 3: Lufta kundër 

trafikimit të personave.
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Objektivat: 

rritja me x% nga viti i kaluar i çësht-
jeve të suksesshme, nëpërmjet heti-
meve të drejta e të ndjeshme ndaj 
viktimave dhe që garantojnë të 
drejtat e viktimave të trafikut.

Kapitulli 6. 

Llogaridhënia, monitorimi dhe anali-

za vlerësuese

Në këtë kapitull do të paraqiten treguesit 
e monitorimit (kryesisht të rezultateve), 
që do të vlerësojnë ecurinë drejt arritjes së 
qëllimeve të strategjisë së policimit në ko-
munitet. Duhet të jenë një nëngrup treg-
uesish të identifikuar në kuadër të Planit 
Monitorues të Drejtorisë së Përgjithshme 
të Policisë së Shtetit. Në të do të jepet edhe 
një përshkrim i procesit të konsultimeve 
për përgatitjen e strategjisë.

Shembull: 

rritja e numrit të procedimeve 
proaktive në fushën e narkotikëve 
në masën x%;

rritja e numrit të procedimeve 
proaktive në fushën e trafiqeve të 
paligjshme në masën x%;

rritja e numrit të procedimeve 
proaktive në fushën e aseteve krimi-
nale në masën x%;

rritja e numrit të procedimeve 
proaktive në fushën e korrupsionit 
në masën në x%;

rritja e evidentimit të veprave pe-
nale në fushën e pastrimit të parave 
dhe krimit ekonomiko-financiar në 
masën në x%;

rritja e forcës zbuluese ndaj krimeve 
të rënda në masën x%.

Kapitulli 7. 

Plani i veprimit 

Plani i veprimit është kapitulli më i 
rëndësishëm i Dokumentit të Strategjisë 
së Policimit në Komunitet. Në planin e 
veprimit duhet të përkthehen në shifra, 
numra, përqindje dhe vlera të gjitha pri-
oritetet e vendosura në pjesën narrative 
të dokumentit. Plani i veprimit përbëhet 
nga:

- përcaktimi i aktiviteteve (projekteve) 
për realizimin e synimeve dhe objek-
tivave strategjike;

- përcaktimi i përparësive; 

- përcaktimi i përgjegjësive; 

- buxheti.

Projektet dhe aktivitetet duhet të rendit-
en sipas përparësive për të bërë shpërn-
darjen e duhur të burimeve dhe shpen-
zimeve. Parimet kryesore në përcaktimin 
e përparësive janë:
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- vazhdueshmëria; 

- efektiviteti;

- niveli i ndikimit; 

- përshtatshmëria.

Plani i veprimit duhet të përmbajë qël-
limet strategjike, objektivat, produktet 
dhe aktivitetet.

Objektivi - në një fjali të vetme tregon 
efektet e dëshiruara, duke saktësuar 
sa, kur dhe ku do të ndodhë. Objektivi 
duhet të jetë i formuluar sipas metodës 
SMART: (specific/specifike; measurable/e 
matshme; achievable/e arritshme; real-
istic/realiste; time bound/e kufizuar në 
kohë.).  Fjalë kyçe për formulimin e 

fjalisë - të rrisim 10%; të përmirësojmë 
etj. 

Produkti konkret apo shërbimi që rezul-
ton direkt nga zhvillimi i aktiviteteve, i cili 
është konkret dhe i prekshëm. Realizimi 
i produktit varet tërësisht nga aktivitetet 
e kryera nga zbatuesit e projektit. Fjalë 

kyçe për formulimin e fjalisë: produkti 
fillon me një emër. 

Aktivitetet - veprime të ndërmarra për 
të realizuar produktet. Fjalë kyçe për 

formulimin e fjalisë - aktiviteti fillon 
me një folje, e cila tregon veprim, si për 
shembull: do të përgatisim; do të harto-
jmë; do të kërkojmë; do të prokurojmë 
etj. 

Shembull:

PËRSHKRIMI AFATI
STRUKTURA 

PËRGJEGJËSE
BUXHETI

Qëllimi: Krijimi i 
pengesave ndaj 
drogave për përdorim të 
paligjshëm

Mars-tetor, 
viti x

Sektori për 
narkotikët dhe 
trafiqet

X mln lekë

Objektivi I. 1.

Heqja nga harta e 
kultivimit të bimëve
narkotike

Janar
gjatë vitit x

Sektori për 
narkotikët dhe 
trafiqet X mln lekë

Produkti I. 1.1. Evidentimi 
i x grupeve të lidhura me 
kriminalitetin në fushën 
e shpërndarjes dhe të 
trafikut të drogave. 

Mars-tetor, 
viti x

Komisariatet e
policisë në qarqe

Kosto administrative
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Aktiviteti I. 1.1.1. Rritja e 
numrit të informacioneve 
në masën 2% në drejtim 
të krimit të organizuar, 
në mënyrë të veçantë 
shpërndarjes dhe trafikimit 
të lëndëve të forta 
narkotike (heroinë, kokainë 
etj).

Mars-tetor, 
viti x

Sektori për 
narkotikët dhe 
trafiqet X mln lekë

Produkti I.1.2....

Aktiviteti I.1.2.1....

Gjatë gjithë procesit të hartimit të strate-
gjive vjetore të policimit në komunitet 
duhet të kihet kujdes për respektimin e 
këshillave të mësipërme dhe të bëhet një 
vlerësim i drafteve për të parë përputhjen 
me standardet e vlerësimit të strategjisë 
së policimit në komunitet, të cilat po i 
paraqesim shkurtimisht më poshtë:

Lidhja me strategjinë e policisë, struk-

tura dhe qartësia

Struktura: A e ndjek strategjia struk-
turën e kërkuar sipas urdhrit të Dre-
jtorit të Policisë së Shtetit?

Lidhja me vizionin, prioritetet 

strategjike kombëtare: A për-
puthen prioritetet dhe qëllimet e 
strategjisë me vizionin, prioritetet 
strategjike dhe qëllimet kombëtare? 

Roli i qeverisë: A e trajton strategjia 
rolin e qeverisë në atë sektor dhe a i 
njeh rolet që mund të luajnë organi-
zatat joqeveritare dhe ato të sektorit 
privat? 

Koherenca dhe përputhshmëria 

me strategjinë e Policisë së Shte-

tit: A i pasqyron strategjia të gjitha 
qëllimet dhe politikat e përmendura 
në strategjinë e Policisë së Shtetit?

Lidhjet me rezultatet: A e shpjegon 
strategjia mekanizmin përmes të cilit 
pritet që prioritetet/objektivat e re-
komanduara të arrijnë qëllimet dhe 
a janë këto shpjegime të mbështe-
tura në informacione nga përvoja 
kombëtare dhe ndërkombëtare?

Lidhja me kuadrin buxhetor

Lidhja e politikave me programet 

buxhetore: A i lidh strategjia pri-
oritetet me programet ekzistuese 
buxhetore sipas DPQ-ve dhe si do të 
harmonizohen ato në të ardhmen? 

Supozimet për llogaritjen e 

kostove: A përdor strategjia 
supozime transparente dhe të be-
sueshme për të llogaritur kostot e 
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qëllimeve kryesore për arritjen e pri-
oriteteve?

Përputhja me kuadrin gjithëpërf-

shirës të burimeve: A jep informa-
cion strategjia për ndonjë përpjekje 
për të llogaritur kostot e prioriteteve 
dhe të qëllimeve të veta dhe a ven-
dos objektiva realiste (për sa i takon 
nivelit dhe kohës) të lidhura me 
burimet që mund të ketë në dispozi-
cion sektori?

Vendosja e prioriteteve: A paraqet 
strategjia situata të paramenduara 
se si do të mund të rishikoheshin e 
të ndryshoheshin objektivat apo se 
ku do të akordoheshin burimet nëse 
do të gjendeshin? 

Llogaridhënia

Caktimi i përgjegjësisë: A bën 
strategjia një shpërndarje të qartë 
të përgjegjësive midis drejtorive të 
komisariateve (apo midis pushtetit 
qendror dhe atij vendor)?

Monitorimi: A përputhen treguesit 
e matshëm të rezultateve me pri-
oritetet dhe qëllimet strategjike?

Pjesëmarrja: A tregon strategjia 
nëse është zhvilluar ndonjë këshil-
lim i hapur dhe domethënës me or-
ganizata, komunitete, institucione 
gjatë përgatitjes së strategjisë për 
policimin në komunitet? 

Monitorimi i zbatimit të planifikimit 

strategjik 

Krijimi i një sistemi të monitorimit dhe 
të analizës vlerësuese është një kom-
ponent kryesor i reformave në Policinë 
e Shtetit, që përmirëson efektshmërinë 
e punës të saj. Monitorimi dhe analiza 
vlerësuese ofrojnë informacion në lidh-
je me zbatimin e politikave dhe të pro-
grameve, gjë që i jep mundësi PSH-së të 
mbështetet te pikat e veta të forta dhe të 
mësojë nga përvoja e fituar gjatë zbati-
mit.

Procesi i monitorimit të zbatimit të plan-
ifikimit strategjik në Policinë e Shtetit 
bazohet te monitorimi i strategjive sek-
toriale/ndërsektoriale50. Instrumentet 
aktuale të monitorimit të kuadrit strate-
gjik në Policinë e Shtetit janë:

raporti vjetor i hartuar nga Drejtoria e 
Studimeve Strategjike, Policia e Shte-
tit; 

raporti i rezultateve (bazuar në ind-
ikatorët e strategjive të policimit në 
komunitet të hartuar nga drejtoritë e 
policisë në qarqe dhe nga drejtoritë ra-
jonale të kufirit dhe migracionit. 

Raporti vjetor i hartuar nga Drejtoria e 
Studimeve Strategjike është një instru-
ment monitorimi e vlerësimi për per-
formancën e zbatuar nga SV-të. Rapor-
ti paraqet ecurinë e indikatorëve në 

50  Pjesë e Sistemit të Planifikimit të Integruar (SPI).
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kuadër të strategjisë së policisë përmes 
analizës mbi treguesit e nivelit të lartë, 
tregues të ndikimit dhe të rezultateve, 
të parashikuar në kapitullin për treguesit 
në dokumentet e strategjive të policimit 
në komunitet, si edhe ecurinë e zbatimit 
të strategjisë së Policisë së Shtetit 2015-
2020. Informacioni për raportin grum-
bullohet nëpërmjet zyrave të analizës 
sipas secilës strukturë vendore. 

Në kuadër të finalizimit të strategjisë së 
Policisë së Shtetit 2015-2020 është dis-
kutuar edhe grupi i indikatorëve për t’u 
përzgjedhur si pjesë e SKZHI 2015-2020. 
Ky grup indikatorësh do të jetë në për-
puthje me treguesit dhe synimet edhe 
të Country Strategy Paper të BE-së për 
Shqipërinë për 2014-2020.

Monitorimi në Policinë e Shtetit përbëhet 
prej hapave si më poshtë:

- mbledhja të dhënave dhe dokumen-
timi i tyre;

- analiza dhe nxjerrja e përfundimeve;

- rekomandimet dhe ndërmarrja e ak-
tiviteteve korrigjuese.

Llojet kryesore të monitorimit në Po-
licinë e Shtetit janë: a) monitorimi i ak-
tiviteteve; b) monitorimi i rezultateve; c) 
monitorimi i supozimeve dhe d) moni-
torimi i ndikimit.

Qëllimi i ekzistencës së mekanizmit të 
monitorimit në Policinë e Shtetit janë:

të përmirësojë sistemin aktual të 
monitorimit, duke realizuar një 
raportim realist, që identifikon 
dobësitë dhe problematikat;

të ndihmojë Policinë e Shtetit për 
analiza në lidhje me programet e 
ndjekura; të përmirësojë zbatimin e 
strategjive të policimit në komunitet; 
të përfshijë gjetjet nga monitorimi 
në ciklin pasues të rishikimit të poli-
tikave dhe të përmirësojë procesin e 
Programit Buxhetor Afatmesëm; 

të nxisë përgjegjshmërinë/transpar-
encën dhe të analizojë nivelin në të 
cilin drejtoritë e policisë në qarqe 
kanë arritur të përmbushin objekti-
vat e politikave të deklaruara, si dhe 
të kërkojë masat e duhura për të 
përmirësuar këto objektiva. 

Raportimi i zbatimit të planifikimit 

strategjik

Raportimi është një komponent i rëndë-
sishëm i sistemit të monitorimit të zbati-
mit të strategjisë së Policisë së Shtetit, që 
bazohet mbi zhvillimet politike, ekono-
mike dhe sociale të vendit dhe vlerëson 
zbatimin e politikave dhe reformave 
thelbësore për arritjen e objektivave 
afatgjata të përcaktuara në këtë doku-
ment. Raporti vjetor i bazuar në tregues 
përmbledh progresin dhe performancën 
e PSH-së dhe rrjedhimisht të çdo struk-
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ture vendore, për periudhën njëvjeçare. 
Raporti tregon, gjithashtu, progresin e 
bërë kundrejt përmbushjes së objek-
tivave kombëtare, siç është edhe integ-
rimi në BE.

Drejtoria e Studimeve Strategjike dhe 
drejtoritë e tjera në Drejtorinë e Policisë 
së Shtetit, sipas juridiksionit dhe përg-
jegjësive që mbulojnë, janë përgjegjëse 
për monitorimin e ecurisë në lidhje me 
zbatimin e strategjive të policimit në ko-
munitet. Drejtoria e Studimeve Strateg-
jike harton një raport vjetor ecurie për 
dy qëllime: 

për të raportuar rezultatet e nxjer-
ra nga zbatimi i strategjisë kundrejt 
treguesve të monitorimit në doku-
mentet e strategjive të policimit në 
lomunitet; 

për të pasur një dokument të cilit 
mund t’i referohesh për një diskutim 
më të gjerë të politikave për secilën SV. 

Hartimi i raportit të performancës është 
dokument kryesor i veprimtarisë së 
organizatës së Policisë së Shtetit, i cili 
përmban informacionin analitik për pro-
gresin dhe performancën e arritur bren-
da periudhës së caktuar, mbështetur në 
objektivat mbi bazë rezultatesh dhe ar-
ritjesh kryesore. 

Raporti i performancës duhet të jetë 
kryesisht dokument llogaridhënës, kon-
ciz, i lehtë për t’u lexuar dhe shkruar në 

gjuhën e qartë e të kuptueshme. Në këtë 
dokument duhet të raportohet jo vetëm 
për atë që është bërë, por edhe për atë 
që është arritur dhe suksesin lidhur me 
rezultatet e kërkuara ose të planifikuara 
më parë. Raporti, gjithashtu, duhet të 
paraqesë edhe objektiva dhe tregues 
të opinionit për të ardhmen, të përcjellë 
mesazhe për punën dhe veprimtarinë e 
organizatës/ strukturës, si dhe të infor-
mojë autoritetet e ndryshme, grupet e 
interesit dhe komunitetin për eficiencën 
dhe koston e burimeve materiale e bux-
hetore në shërbimin policor.

Për të maksimizuar efektivitetin e komu-
nikimit me audiencën, raportet duhet të 
jenë të përgatitura në mënyrë që:

a. të tërheqin vëmendjen dhe të nxi-
sin lexuesit apo pjesëmarrësit, duke 
përdorur prezantime të shkurtra, me 
grafikë ose harta sipas llojit të infor-
macionit;

b.  të rrisin të kuptuarit e audiencës për 
përgjegjësitë dhe aktivitetet krye-
sore të organizatës/strukturës të kry-
era në periudhën e dhënë; 

c. të përcjellin mesazhe të rëndë-
sishme dhe të promovojnë një iden-
titet të fortë të organizatës dhe të 
kulturës së saj; 

d. të frymëzojnë besimin e grupeve të 
interesit dhe komunitetit për orga-
nizatën/strukturën për përkushtimin 
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e saj në përmbushjen e misionit dhe 
objektivave të saj.

Raportet në Policinë e Shtetit përmbajnë 
këto elemente kryesore:

a. përmbledhje shumë të shkurtër 
mbi arritjet ose mosarritjet e orga-
nizatës/strukturës për periudhën në 
shqyrtim;

b. raportimin mbi performancën e 
organizatës/strukturës sipas objek-
tivave mbi bazë rezultatesh të kraha-
sueshme me periudhën e kaluar;

c. analizën e objektivave sipas për-
parësisë së prioriteteve të përcaktu-
ara në strategjitë vjetore dhe planet 
e veprimit;

d. performancën e shërbimeve krye-
sore të kombinuara me objektivat 
kryesore;

e. performancën e buxhetit dhe shër-
bimeve mbështetëse;

f. sfidat e policimit; 

g. prioritetet për vitin e ardhshëm bux-
hetor.

3.4. ANKETIMI I KOMUNITETIT

Përhapja e policimit në komunitet në 
gjithnjë e më shumë organizata pol-
icore në mbarë botën ka rritur interes-
in për përdorimin nga këto organizata 
të mjeteve të kërkimit shkencor, krye-
sisht të anketimeve (anketave) apo të 

grupeve të fokusit me komunitetin/
qytetarët. Organizatat e policisë gjithn-
jë e më shumë kanë nevojë të dinë “se 
si po shkojnë” në këndvështrimin e ko-
munitetit apo qytetarëve të cilëve ato u 
shërbejnë. Eksperiencat e mira tregojnë 
se këto instrumente sigurojnë të dhëna 
apo informacion përshkrues shumë të 
vlefshëm për policinë, që shkon përtej 
statistikave tradicionale të punës së 
policisë.

Përveç kësaj, duke qenë se policimi në 
komunitet ka në themel të tij orientimin 
nga zgjidhja e problemeve të sigurisë, 
pra të qenit rezultativ në përpjekje për 
sigurinë në komunitet, një strategji e 
plotë dhe e suksesshme reagimi do të 
kërkonte, domosdoshmërisht, përf-
shirjen e vetë anëtarëve të komunitetit 
dhe dëgjimin e mendimit të tyre. 

Anketimet e komunitetit mund të zh-
villohen në nivelin e një zone të vogël 
policore, në nivel qyteti apo në nivel 
mbarëkombëtar. Anketat mund të zh-
villohen për të marrë informacione nga 
qytetarët rreth çështjeve të ndryshme 
për të cilat policia ka interes dhe nevo-
jë. Ato mund të iniciohen për të matur 
perceptimin e komunitetit rreth perfor-
mancës së policisë, mund të përdoren 
për të mbledhur informacion rreth 
viktimizimit nga krimi (veprat penale), 
rreth pikëpamjes së banorëve mbi krim-
in apo nivelit të gatishmërisë së tyre për 



70 MANUAL PËR POLICIMIN NË KOMUNITET

të raportuar te policia për veprat penale 
për të cilat marrin dijeni etj. Çfarë është 
më e rëndësishme, anketimet mund 
të dizenjohen për të mbledhur infor-
macion të detajuar rreth problemeve 
specifike të sigurisë që prekin një zonë 
të caktuar, por edhe mbi efektivitetin 
dhe pranueshmërinë (nga qytetarët) të 
metodave që përdor policia në luftën 
ndaj veprave penale. 

Për më shumë, anketimet, por edhe 
grupet e fokusit, mund të përdoren jo 
vetëm me qytetarët, por edhe brenda 
policisë, për të mbledhur informacion 
për çështje të brendshme të organizim-
it, të funksionimit apo motivimit në 
punë të punonjësve të policisë.

Në pjesën e parë të këtij kreu është 
folur për planifikimin strategjik në or-
ganizatat policore. Baza e një planifi-
kimi strategjik të suksesshëm është, 
sigurisht, njohja e mirë e situatës fak-
tike, pra një “fotografim” real i situatës 
dhe një analizë “inteligjente” e kësaj 
fotografie. Pikërisht ky fotografim real 
mund të bëhet nëpërmjet anketimeve. 
Anketimet janë burime të vlefshme, që 
organizata të kuptojë gjendjen e saj 
dhe pritshmërinë e qytetarëve; të kup-
tojë problemet specifike apo gjendjen e 
përgjithshme të sigurisë në një zonë të 
caktuar; të testojë dhe të kuptojë efek-
tivitetin e metodave të policimit që ka 
përdorur dhe pranueshmërinë e tyre 

nga komuniteti në përgjithësi. Gjetjet e 
anketimeve bëhen, kështu, “ingredient” 
kryesor për një planifikimin strategjik të 
suksesshëm dhe për një vendimmarr-
je më të mirë, që bazohet në realitetin 
lokal të gjendjes së sigurisë, që njeh 
mirë organizatën dhe, për pasojë, për-
dor strategji reagimi efektive dhe që 
alokon burimet sipas prioriteteve të 
vendosura. Pra, në një analizë të fun-
dit, anketat e ndihmojnë policinë të 
përmirësojë shërbimin, të rrisë sigurinë 
në komunitete dhe, për pasojë, edhe 
gatishmërinë e qytetarëve për të bash-
këpunuar me të. Anketat po bëhen sot, 
gjithnjë e më shumë, një mjet i domos-
doshëm për punën e përditshme.

Nga ana tjetër, kryerja e anketimeve 
është shkencë më vete, që kërkon një 
përqasje shkencore në përgatitjen e 
pyetësorëve të duhur që masin atë që 
kërkohet, për përcaktimin dhe zgjed-
hjen e kampionit që do të anketohet, 
për analizën statistikore të të dhënave 
etj. Pra, zhvillimi i anketimeve kërkon 
kohë, burime financiare, si dhe njohuri 
dhe aftësi specifike. Por kjo nuk duhet 
të na trembë në përdorimin e tyre, pasi 
janë ndër mjetet më të vlefshme për të 
matur disa elemente që me metoda të 
tjera tradicionale mund të maten me 
vështirësi dhe që i shërbejnë policimit 
në komunitet dhe punës së policisë në 
përgjithësi. Eksperiencat tregojnë se 
në bërjen e anketimeve, sigurisht edhe 
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në varësi nga shkalla e tyre, organiza-
tat e policisë kontraktojnë kompani të 
specializuara apo bashkëpunojnë duke 
krijuar partneritete me universitetet, 
qendrat kërkimore në nivel lokal apo 
kombëtar.

E rëndësishme është që konceptimi 
dhe administrimi i anketimeve të bëhet 
nga apo me ndihmën e profesionistëve 
dhe të bëhet në mënyrë periodike, pasi 
problemet e sigurisë në një zonë të 
caktuar apo edhe në të gjithë vendin 
ndryshojnë shpejt dhe këto ndryshime 
duhen njohur në dinamikën e tyre, në 
mënyrë që edhe strategjia e ndërhyrjes/
reagimit nga ana e policisë të ndryshojë 
dhe t’i përshtatet realitetit që ndryshon 
si e vetmja mënyrë për të siguruar efek-
tivitetin e nevojshëm.

Policia shqiptare tashmë ka filluar, në 
mënyrë të sigurt, përdorimin e anke-
timeve. Gjatë tre viteve të fundit janë 
kryer disa anketime, një pjesë e të cilave 
paraqiten shkurtimisht në vijim.

3.4.1. ANKETIMI MBI VLERËSIMET E 

QYTETARËVE NDAJ SHËRBIMEVE 

POLICORE

Ky anketimi është kryer dy herë radhazi: 
i parë në periudhën gusht – shtator 
2013, ndërsa i dyti në periudhën shta-
tor–tetor 2014. 

Objektivi i këtij lloj anketimi është: 1)
njohja me vlerësimet e qytetarëve ndaj 
shërbimeve policore; 2) matja e impa-
ktit të aktivitetit të policisë në jetën e 
përditshme të qytetarëve. 

Anketimi është bërë për secilin qark me 
një kampion prej 2500 të intervistu-
arish, nga të cilët 200 për secilin qark, 
përveç atij të Tiranës, me përkatësisht 
300 intervistues. Përzgjedhja e pikave 
të kampionimit është bërë në bazë të 
shtresëzimit sipas qarkut dhe dimen-
sionit rural/urban. Përzgjedhja e famil-
jeve ku kryhet anketimi është bërë sip-
as metodës së “rrugës rastësore”, ndërsa 
individët që u anketuan u përzgjodhën 
sipas metodës së “datëlindjes të fundit”.

Ky anketim është nga më kompleksit e 
bërë në Shqipëri dhe, pa dyshim, anke-
timi më kompleks lidhur me punën e 
Policisë së Shtetit. Anketimi është kryer 
mbi bazën e gjashtë blloqe pyetjesh, të 
cilat sigurojnë një vlerësim të plotë sip-
as objektivave të anketimit. 
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I. VIKTIMIZIMI DHE NDJESIA E SIGURISË

Qëllimi është njohja e:

nivelit të viktimizimit të të intervistuarve apo personave të tyre të 
afërm nga një vjedhje apo sulm fizik gjatë 5 viteve të fundit;
ndjesisë së sigurisë që kanë ndërsa ecin në lagjen e tyre pasi është 
errësuar; 
nivelit të shqetësimit të të intervistuarve rreth mundësisë së 
vjedhjes në banesën e tyre;
nivelit të shqetësimit të të intervistuarve rreth mundësisë për të 
qenë viktimë e ndonjë krimi të dhunshëm. 

II. NDËRGJEGJËSIMI (QYTETAR) RRETH SHKELJEVE TË NDRYSHME

Thelbi i pyetjeve të këtij blloku është: 

nëse konsiderohet e gabuar ose jo kryerja e veprimeve të ndrys-
hme (si bërja e një kërkese të ekzagjeruar apo të rreme për dëm-
shpërblim nga siguracioni; blerja e një sendi të vjedhur; shkelja e 
rregullave të qarkullimit rrugor dhe shkelja e semaforit);
vlerësimi i aftësisë së institucioneve në përmbushjen e detyrave 
të tyre për zbatimin e ligjit në situatat e sipërpërmendura. 

III. KOMPETENCAT DHE PËRGJEGJËSITË E POLICISË SË SHTETIT

Perceptimi rreth detyrave të policisë (nëse policia ka ose jo kom-
petenca për të ndërmarrë veprime (aksione) të ndryshme në ras-
tet e zënies së trotuareve në mënyrë të paligjshme; të ndërtimeve 
pa leje të shtëpive apo godinave; të mospagimit të tatimeve nga 
ana e bizneseve; të shqetësimit të qytetarëve për shkak të zhur-
mës nga klubet e natës).

IV. VLERËSIMI I PUNËS SË POLICISË SË SHTETIT DHE TRAJTIMI I GRUPEVE TË 

NDRYSHME SHOQËRORE

Në fokus të pyetjeve është: 

performanca e punës të policisë;
numri i të intervistuarve që kanë pasur kontakt me Policinë e 
Shtetit në 2 vitet e fundit;
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vlerësimi i punonjësve të këtij institucioni për mënyrën e trajtimit 
gjatë kontaktit të fundit me ta; 
barazia në mënyrën se si Policia e Shtetit trajton shtresa (grupe) të 
ndryshme shoqërore (të varfrit në krahasim me personat e pasur);
barazia dhe paanshmëria në mënyrën se si Policia e Shtetit trajton 
shtresa (grupe) të ndryshme shoqërore (grupet e racave apo et-
nive të ndryshme);
vlerësimi për suksesin e Policisë së Shtetit në parandalimin e kri-
meve ku është përdorur dhunë ose ka kërcënim për dhunë; 
vlerësimi për suksesin e Policisë së Shtetit në arrestimin e per-
sonave të akuzuar për vjedhje; 
vlerësimi për shpejtësinë e mbërritjes në vendngjarje të Policisë 
së Shtetit nëse do të ndodhte një vjedhje apo një krim i dhun-
shëm pranë shtëpisë së tyre; 
vlerësimi nëse policia i shpjegon vendimet ose veprimet e saj kur 
i kërkohen;
vlerësimi nëse policia i trajton njerëzit me respekt; 
vlerësimi nëse policia merr vendime të drejta dhe të paanshme në 
rastet apo ngjarjet me të cilat merret.

V. SJELLJA KUNDREJT VEPRIMEVE TË POLICISË SË SHTETIT

Në fokus të pyetjeve është:

mbështetja e qytetarëve ndaj vendimeve të Policisë së Shtetit 
edhe kur nuk pajtohen me to; 
gatishmëria e qytetarëve për të bërë atë që thonë përfaqësues të 
Policisë së Shtetit edhe kur nuk i kuptojnë ose nuk pajtohen me 
arsyet e dhëna nga ata; 
gatishmëria e qytetarëve për të bërë atë që u thonë përfaqësues 
të Policisë së Shtetit edhe në qoftë se nuk e pëlqejnë mënyrën se 
si ata trajtohen; 
nëse Policia e Shtetit ndan të njëjtin mendim me të intervistuarit 
mbi atë se çfarë është e gabuar dhe e drejtë; 
nëse Policia e Shtetit mbështet parimet dhe vlerat që janë të 
rëndësishme për qytetarët; 
mbështetja e mënyrës se si policia vepron zakonisht;
ndikimi i padrejtë nga presionet politike në vendimet/veprimet 
të policisë.
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VI. POLICIMI NË KOMUNITET

Synohet marrja e përgjigjeve për:

njohjen me termin “policimi në komunitet”;
vlerësimin nëse policimi në komunitet ndikon në përmirësimin e 
jetës së qytetarëve në zonën e tyre;
faktin nëse policia pranon ose kërkon ryshfet;
gatishmërinë për të thërritur policinë nëse do të jenë dëshmitarë 
të një vjedhjeje apo një akti dhune në rrugë; 
gatishmërinë për të identifikuar personin i cili ka bërë shkeljet e 
mësipërme; 
gatishmërinë për të dhënë dëshminë në gjykatë kundër të 
akuzuarve.

Indikatorët e vlerësimit të përdorur në këtë 
anketim janë: ndjesia e sigurisë; sa e dre-
jtë/e paanshme/e barabartë është policia 
në trajtimin e qytetarëve; performanca në 
parandalimin e krimit; transparenca dhe 
përgjegjshmëria dhe gatishmëria e qytet-
arëve për të bashkëpunuar me policinë. 
Anketimi jep një informacion të plotë lid-
hur me shumë elemente të nevojshme të 
njihen nga Policia e Shtetit. Përveç vlerë-
simit të punës së policisë, ky anketim jep 
informacion mbi viktimizimin dhe ndjesinë 
e sigurisë; ndërgjegjësimin dhe qëndrimin 
e qytetarëve rreth shkeljeve të ndryshme; 
nivelin e mbështetjes së qytetarëve ndaj 
policisë, përfshirë edhe gatishmërinë për 
të bashkëpunuar me të dhe në fund edhe 
mbi perceptimin e qytetarëve për detyrat 
e Policisë të Shtetit.

Rezultatet e anketimit jepen për secilin 
nga qarqet e vendit dhe në rang kom-
bëtar. Informacioni është përpunuar 

sipas të dhënave demografike femra/
meshkuj dhe qytet/fshat. Të dhënat e 
tij mundësojnë krahasimin e çdo qarku 
me veten (nga një periudhë në tjetrën) 
dhe me nivelin kombëtar, por edhe kra-
hasimin e qarqeve me njëra-tjetrën. Për 
t’u theksuar është fakti që, për shkak të 
metodologjisë së përdoruar, ky anketim 
lejon krahasimin e rezultateve në nivel 
kombëtar me gjetjet e Sondazhit Social 
Europian 51, duke bërë gjetjet e tij të kra-
hasueshme me vendet e tjera europiane.

51 European Social Survey, i njohur ndryshe si 
ESS është një përpjekje studimore e shkencave 
sociale  për të listuar  dhe me pas krahasuar 
qëndrimet, besimet dhe modelet e sjelljes së 
popullatave të ndryshme në Europë. ESS u iniciua 
nga Fondacioni Europian i Shkencës. Një nga 
arsyet për të filluar këtë përpunim të të dhënave 
social-shkencore të kohëve të reja ishte se 
sondazhet ekzistuese të qëndrimeve të shteteve 
të ndryshme janë konsideruar metodologjikisht si 
jo të mjaftueshme në rigorozitet për t’iu referuar si 
burime të besueshme për analizat mbi ndryshimet 
gjatë periudhave kohore në Europë. Duke filluar 
nga viti 2002, anketimi mbahet çdo dy vjet në 
shumë vende europiane  dhe ka arritur në raundin 
e 6-të (2012) i cili ka përfshirë 30 shteteve.
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Informacioni që jep ky anketim përbën 
një burim të vlefshëm jo vetëm për 
njohjen e situatës, por mbi të gjitha për 
një përqasje strategjike në përmirësimin 
e punës së Policisë së Shtetit në nivel 
qarku por edhe për përmirësimin e poli-
tikave dhe legjislacionit në nivel kom-
bëtar. 

3.4.2. ANKETIMI I MATJES SË SIGURISË 

             LOKALE

Këshilltari i Lartë Policor i Sekretarit të 
Përgjithshëm të OSBE-së, në librin “Prak-
tika të mira për ndërtimin e partneritetit 
polici-publik”, sugjeron se duhet të zhvil-
lohen sondazhe të pavarura në mënyrë 
që të kuptohen saktë kushtet lokale52.

Po sipas këtij burimi, ky sondazh duhet 
të përqendrohet te:

gjendja e policimit;

perceptimi që publiku ka për po-
licinë;

çështje të viktimizimit;

nevojat dhe kërkesat e komunitetit; 

strukturat sociale dhe administra-
tive.

Anketat e matjes së sigurisë lokale 
bëhen në përputhje të plotë me këtë 
sugjerim, duke pasur parasysh faktin se 
kushtet sociale, politike dhe ekonomike 

52 “Praktika të mira për ndërtimin e partneritetit 
polici-publik”, -këshilltari i lartë policor i Sekretarit të 
Përgjithshëm të OSBE-së”, Vjenë 2008, fq. 31.

në shoqëri duhen vlerësuar në pikëpam-
jen e potencialit për të shkaktuar konflikt 
midis apo brenda komuniteteve. Infor-
macioni sasior dhe cilësor i mbledhur në 
sondazh duhet përdorur për zhvillimin e 
piketave dhe kritereve në planin opera-
tiv, për të vlerësuar suksesin dhe/ose nd-
ikimin e implementimit të policimit në 
komunitet. 

Ky anketim synon të matë nivelin dhe 
problemet e sigurisë të lidhura me ve-
prat e lehta penale dhe sjelljet e tjera 
antishoqërore (që mund të jenë kundër-
vajtje administrative) në një zonë/ko-
muniteti të vogël lokal. Filozofia pas 
kësaj ankete është që komuniteti i gjerë 
cenohet dhe ndikohet drejtpërsëdrejti 
më shumë nga veprat penale dhe sjelljet 
antishoqërore që ndodhin në lagje sesa 
nga krimet e rënda, si: vrasjet, trafikimi i 
lëndëve narkotike, krimi i organizuar etj. 
Këto krime të rënda sigurisht që kanë nd-
ikim në perceptimin e përgjithshëm në 
lidhje me policinë, qeverinë dhe sigurinë 
në kuptimin e saj të gjerë, por shkelje si 
vjedhja e banesave, dëmtimet ndaj per-
sonit, shkelja e rregullave të qarkullimit 
rrugor, prishja e rendit dhe e qetësisë 
publike, siguria në zonën e banimit etj., 
kanë ndikim të drejtpërdrejtë në percep-
timin e komunitetit në lidhje me sigurinë 
në lagje dhe rrjedhimisht në lidhje me 
cilësinë e punës së policisë. Një organi-
zatë e mirë policore gjithmonë duhet 
të kombinojë informacionin e saj në 
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lidhje me këtë kategori veprash penale 
dhe sjelljesh antishoqërore në lagje me 
perceptimin që ka komuniteti për këto 
krime dhe për punën e kryer nga poli-
cia për trajtimin e këtyre çështjeve. Jo 
gjithmonë veprat penale të regjistruara, 
veçanërisht veprat e lehta penale, për-
faqësojnë gjendjen reale të sigurisë. 

Policia në nivel qendror dhe lokal ka nev-
ojë për njohuri sistematike në lidhje me 
shtrirjen e veprave penale dhe çrregulli-
meve më të lehta, si ato të regjistruara, 
edhe ato të paregjistruara; prishjen e 
qetësisë publike, sjelljen antisociale dhe 
sigurinë e perceptuar në zonat e banim-
it, me qëllim për të përcaktuar prioritetet 
dhe për të marrë vendimet se si duhet të 
shpërndahen burimet. 

Ky anketim, në thelbin e tij, tenton dy 
shtylla kryesore: 1) si perceptohet nga 
komuniteti niveli i sigurisë në zonën ku 
banon dhe 2) si e vlerëson komuniteti 
punën e policisë në zonë. 

Anketimi ka për qëllim që strukturave të 
policisë në komisariate t’u japë informa-
cion mbi pesë çështje:

a)  problemet e sigurisë në zonën për-
katëse, përfshirë gravitetin e tyre 
(pra si renditen problemet e sigurisë 
për nga shqetësimi që ato paraqesin 
për banorët); 

b)  niveli i ekspozimit ndaj veprave pe-
nale;

c)  shqetësimet në lidhje me sigurinë 
në komunitetin e tyre në zonën e 
banimit (perceptimet abstrakte);

c)  ndjesia më konkrete e frikës dhe 
pasigurisë (shqetësimet që banorët 
mund të kenë pasur në lidhje me 
çështje të sigurisë);

d)  vlerësimi i punës së policisë në zonë.

3.4.3. ANKETIMI MBI OPINIONET E 

             PUNONJËSVE TË POLICISË NË 

             LIDHJE ME KUSHTET E PUNËS

Ky anketim u realizua në nëntor 2013 
nga (ICLA) - Instituti për Ndryshim dhe 
Lidership në Shqipëri dhe (QBTL) Qen-
dra për Biznes Teknologji dhe Lidership, 
në bashkëpunimin me Sektorin e Studi-
meve Strategjike në DPPSH. 

Anketimi u krye në 12 qarqet e Policisë së 
Shtetit, me pjesëmarrjen e 473 punon-
jësve të policisë: përfaqësues të 43 ko-
misariateve, stacioneve të policisë dhe 8 

MATJA E SIGURISË NË KOMUNITET

Ekspozimi ndaj krimit

Problemet e 
rendit/sigurisë 
në komunitet

Ndjenja dhe 
perceptimi i sigurisë

Veprimet 
e policisë
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Drejtorive Rajonale të Kufirit dhe Migra-
cionit. Për nga pozicioni i punës u përf-
shinë: punonjës policie të nivelit zbatues 
të patrullave të përgjithshme; punonjës 
të seksionit të krimeve, rendit dhe sig-
urisë publike, ruajtjes të objekteve, poli-
cisë rrugore, kufi- emigracionit etj. Emrat 
konkretë të pjesëmarrësve në anketim 
u përzgjodhën rastësisht nga ICLA dhe 
QBTL nga lista ekzistuese e punonjësve 
të PSH-së (8125 punonjës policie). Numri 
për çdo rreth dhe njësi është përzgjed-
hur në mënyrë proporcionale nga totali i 
punonjësve në çdo rreth dhe njësi.

Anketimi kishte si objekt dy aspekte krye-
sore organizative që lidhen me kushtet e 
punës së punonjësve të policisë: motiv-
imin dhe kënaqësinë në punë. Anketimi 
mblodhi edhe mendimet e vetë punon-
jësve të policisë për përmirësime në 
kushtet e punës. Rezultatet e përgjithshme 
të ilustruara në shifra janë përfshirë në 
raportin përfundimtar (mund të gjendet 
në CD-në që shoqëron këtë manual). 

Qëllimi i këtij anketimi dhe i studimit që 
e pasoi ishte të identifikojë, për të kup-
tuar më mirë, faktorët e rëndësishëm 
që lidhen me motivimin e punonjësve 
të PSH-së dhe me të qenit të kënaqur 
me kushtet e punës, si faktorë të rëndë-
sishëm në angazhimin dhe perfor-
mancën e tyre në punë. 

Informacioni i marrë shërbeu që të 
ndihmojë drejtorinë e policisë dhe struk-

turat e saj për të kuptuar më mirë gjend-
jen aktuale dhe problematikat, si dhe të 
vlerësojë preferencat e punonjësve për të 
identifikuar zgjidhjet e mundshme dhe për 
të kapërcyer vështirësitë aktuale. Studimi 
u përdor nga grupet e punës për reformat, 
riorganizimin e Policisë së Shtetit, si dhe 
hartimin e kuadrit të ri ligjor. Ky studim 
mund t’u shërbejë edhe hulumtuesve e 
studiuesve të tjerë si një material reference 
në kryerjen e studimeve të ngjashme në të 
ardhmen. Gjithashtu, metodologjia e për-
dorur mund të përdoret çdo vit si një nga 
metodat kërkimore krahasuese për të ma-
tur vit pas viti ndryshimet në motivimin në 
punë të punonjësve të policisë si rezultat i 
politikave dhe reformave të reja kur ato të 
hyjnë në fuqi.

3.5. SISTEMI I MATJES SË SIGURISË 

NË KOMUNITET

Policia shqiptare, prej dy vitesh tashmë, 
po zbaton si projekt-pilot një përqasje 
moderne të planifikimit dhe menaxhim-
it strategjik në nivel lokal (në nivel ko-
misariati) të quajtur Sistemi i Matjes së 
Sigurisë në Komunitet (në vijim, SMSK). 
SMSK mbështetet në filozofinë e policim-
it në komunitet me tre komponentët e tij 
kryesorë: 1) zgjidhja e problemit; 2) part-
neriteti me komunitetin dhe 3) trans-
formimi organizativ dhe kulturor. 

Modeli i SMSK-së frymëzohet nga mod-
eli SARA për zgjidhjen e problemit (i shp-
jeguar më sipër) dhe vjen në Shqipëri 
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bazuar në eksperiencën suedeze të 
policimit në komunitet. SMKS është 
një instrument i rëndësishëm për plan-
ifikimin dhe menaxhimin strategjik të 
punës së strukturave bazë të policisë, me 
qëllim parandalimin e sjelljeve antisho-
qërore dhe veprave penale që cenojnë 
cilësinë e jetës në komunitet dhe rritjen 
e sigurisë të përgjithshme. 

SMSK mbështetet në dhjetë shtylla 
kryesore konceptuale, që po i japim më 
poshtë:

Së pari, në thelb të menaxhimit të 
punës të policisë duhet të jetë ori-
entimi nga zgjidhja e problemeve 
të sigurisë, si teknikë bazë e uljes së 
numrit të veprave penale dhe paran-
dalimit të tyre. 

Së dyti, për zgjidhjen e problemeve 
të sigurisë është e nevojshme fillim-
isht t’i njohim problemet e sigurisë 
për zonë (çdo zonë ka probleme 
të ndryshme sigurie nga një zonë 
tjetër) veçmas dhe t’i analizojmë ato 
për t’i kuptuar. 

Së treti, mënyra më e mirë për iden-
tifikimin e problemeve të sigurisë 
dhe prioritizimin e tyre është ajo që 
kombinon informacionin policor me 
informacionin qytetar (perceptimin e 
drejtpërdrejtë të banorëve të zonës).

Së katërti, menaxhimi strategjik në 
koncept kërkon planifikimin dhe re-

agimin veçmas për secilën zonë, duke 
reaguar me metoda policimi efektive 
për secilin problem të identifikuar dhe 
duke bashkëpunuar me partnerët. 

Së pesti, jo të gjitha metodat e 
policimit janë njësoj efektive për t’u 
përballuar me problemet e sigurisë; 
ato duhet të perfeksionohen dhe 
adaptohen për adresimin e secilit 
problem veçmas.

Së gjashti, për adresimin e një pjese 
të shkaqeve që favorizojnë shfaqjen 
e problemeve të sigurisë në komu-
nitet, policia nuk mund të veprojë 
vetëm me metoda policore. Duhet 
nxitur krijimi i partneriteteve me in-
stitucionet publike dhe private, që 
mund dhe duhet të kontribuojnë 
(brenda fushës të tyre të përgjeg-
jësisë) në eliminimin apo zbutjen e 
këtyre shkaqeve që çojnë në proble-
met e sigurisë.

Së shtati, sistemi lidhet me vep-
rimtarinë e komisariateve dhe, në 
mënyrë më të posaçme, me patrul-
lën e përgjithshme/specialistët e 
policisë të zonave dhe strukturat e 
qarkullimit rrugor.

Së teti, sistemi fokusohet në veprat 
penale apo sjelljet shoqërore që lid-
hen drejtpërdrejt me sigurinë dhe 
cilësinë e jetës në lagje.

Së nënti, zgjidhja e problemeve të 
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sigurisë në çdo zonë ndikon në rrit-
jen e besimit të banorëve te shteti 
në përgjithësi dhe Policia e Shtetit 
në veçanti, si dhe shton nivelin e 
gatishmërisë së qytetarëve për të 
bashkëpunuar me policinë. 

Së dhjeti, sa më shumë bash-
këpunon qytetari me policinë, aq më 
shume informacion në kohë reale ka 
në dispozicion policia, duke ndikuar 
ndjeshëm në mundësinë paran-
dalimit të veprave penale, por edhe 
në zbardhjen e krimeve të rënda. 

Në përputhje me këto shtylla, planifi-
kimi dhe menaxhimi strategjik i punës së 
strukturave bazë të policisë realizohet si-
pas SMSK-në në një cikël që përfshin këta 
gjashtë hapa - faza logjike dhe kronologjike:

Matja e sigurisë është lokale, kryhet 
për zona të vogla territoriale (lagje) të 
mirëpërcaktuara, brenda juridiksion-
it të një komisariati policie, në mënyrë 
të atillë që të përfaqësojnë karakteris-
tika të ndryshme të sigurisë, të vend-
ndodhjes (qendër qyteti apo periferi), 
të destinacionit (zonë banimi, argëtimi 
apo banimi etj.), të përbërjes sociale 
(banorë autoktonë, banorë të rinj, mi-
noritete, shtresa të disavantazhuara 
etj.).

Deri tani janë realizuar tre anketime të 
tilla. Anketimi i parë u krye në tetor 2013 
në 10 zona të përcaktuara sipas komisar-
iateve në 5 rrethe (1 komisariat, 2 zona të 
ndryshme sipas mbulimit), përkatësisht 
në Tiranë, Lezhë, Elbasan, Durrës dhe 
Vlorë. Anketimi i dytë u realizua në maj 
2014, ndërsa i treti në periudhën prill - 
maj 2015. Dy anketimet e fundit janë re-
alizuar në 10 qarqe të vendit, në 30 zona 
(që janë zonat-pilot të SMSK-së), për-
katësisht: Tiranë (8 zona), Lezhë (2 zona), 
Elbasan (3 zona), Durrës (3 zona), Vlorë (2 
zona), Korçë (2 zona), Shkodër (2 zona), 
Fier (2 zona), Gjirokastër (2 zona), Berat 
(2 zona), Kavajë (1 zonë) dhe Fushë-Kru-
jë (1 zonë). Zonat mbulojnë 10.000 – 
12.000 banorë secila. 

Anketimi në të tria periudhat e sipërpër-
mendura është kryer me të njëjtën met-
odologji, për të mundësuar krahasimin e 
rezultateve vit pas viti. Ato janë realizuar 

Matja e sigurisë lokale 

Matja e sigurisë kryhet nëpërmjet anke-
timit periodik të banorëve: anketimit të 
sigurisë lokale.
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nga kompani të specializuara për anke-
time/sondazhe.

Anketimi për matjen e sigurisë lokale syn-
on popullatën e banorëve (rezidentëve) 
të zonës përkatëse. Kampioni i banorëve 
që anketohen përcaktohet në mënyrë 
që të jetë përfaqësues dhe të shprehë 
kështu opinionin e të gjithë banorëve të 
zonës përkatëse. Në secilin nga dy an-
ketimet e fundit janë realizuar 6000 in-
tervista të vlefshme në të gjithë vendin, 
me një numër prej 200 intervistash për 
secilën zonë. Përzgjedhja e personave 
në këtë anketim u mbështet në metodën 
e “anketimit personal në banesë”. 

Ky anketim është në bazë të Sistemit të 
Matjes të Sigurisë në Komunitet (pjesë 
e planifikimit strategjik të punës së poli-
cisë në nivel lokal) dhe u jep strukturave 
lokale të policisë në komisariate një 
pamje të qartë të situatës, në mënyrë që 
pas analizës së nevojshme të mundësojë 
një planifikim të mirë të veprimtarisë për 
përmirësimin e sigurisë në zonën për-
katëse, duke prioritizuar reagimin dhe 
ndërhyrjen e tyre në adresimin e proble-
meve të identifikuara si më shqetësuese 
nga banorët e zonës përkatëse. E rëndë-
sishme është që anketimi të kryhet në 
mënyrë periodike (të paktën një herë në 

vit) për të vlerësuar në kohë reale ndry-
shimet në problemet e sigurisë në zonën 
përkatëse.

Në kuadrin e aktiviteteve për zhvillim 
partneritetesh, Policia e Shtetit, pasi 
mori në dorë rezultatet e anketimeve të 
SMSK-së, orientoi Skemën e Granteve të 
Vogla sipas problematikës dhe shqetë-
simeve që paraqisnin qytetarët e anket-
uar. Orientimi i SGV-ve drejt kësaj prob-
lematike u bë paralelisht në tre drejtime:

o Gjatë fushatës së ndërgjegjësimit, 
aplikuesit u orientuan të studionin 
rezultatet e anketimeve të SMSK-së 
për zonat respektive dhe të përshtat-
nin projektet me këtë problematikë.

o KVP u udhëzuan që kjo optikë të 
ishte parësore në përzgjedhjen e 
fituesve.

o Aplikantët fitues u udhëzuan dhe u 
trajnuan që të adresojnë këtë prob-
lematikë në projektet e tyre. 

Ky anketim, gjithashtu, jep informacion 
të vlefshëm, që së bashku me gjetjet e 
anketimeve të tjera dhe krahas statisti-
kave zyrtare të policisë, mund dhe duhet 
të përdoren në procesin e hartimit të 
Strategjive Vjetore të Policimit në Komu-
nitet. 



81MANUAL PËR POLICIMIN NË KOMUNITET

Për t’i bërë gjetjet e këtij anketimi sa më 
lehtësisht të përdorshme në vazhdimë-
si, në kuadër të SMSK-së është krijuar 
gjithashtu një aplikacion i quajtur “Sistemi 
i Menaxhimit të Informacionit për SMSK-
në” (të dhëna me bazë web-i). Sistemi 
përfshin të gjitha rezultatet e anketimeve 
të matjes së sigurisë lokale të zhvilluara 
deri tani (tre anketime) dhe mundëson 
popullimin me rezultatet e anketimeve 
të njëjta që do të kryhen në vazhdimësi. 
Aplikacioni, gjithashtu, mundëson që në 
të ardhmen, në anketimet që do të kry-
hen për matjen e sigurisë në komunitet, 
pyetësorët të plotësohen dhe hidhen në 
sistem edhe duke përdorur teknologji 

moderne (p.sh. tabletë) dhe të përpuno-
hen automatikisht nga sistemi për të nx-
jerrë rezultatet e matjes sipas raporteve 
që sistemi është dizenjuar të prodhojë, 
duke shmangur përpunimin manual të të 
dhënave dhe duke zvogëluar kostot për 
kryerjen në vazhdimësi të këtij anketimi. 

Momentalisht, faqja elektronike e 
Sistemit të Menaxhimit të Informacionit 
për SMSK-në mund të konsultohet në 
adresën: http://lsms.dmcs-online.com 
dhe është e aksesueshme vetëm në bazë 
të një fjalëkalimi.

Synimi është që kjo faqe elektronike të 
sigurojë informacione të detajuara për 
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problemet e sigurisë dhe zhvillimet në 
vite sipas sistemit të SMSK-së. Synimi 
është që ky informacion, së pari, të jetë në 
dispozicion të të gjitha strukturave ven-
dimmarrëse në Ministrinë e Brendshme 
dhe Policinë e Shtetit dhe t’i shërbejë 
forcimit të mundësisë së bërjes së anali-
zave objektive; të kontribuojë në vendim-
marrje dhe në planifikimin më të mirë të 
punës dhe burimeve në bazë të gjendjes 
së sigurisë të matur nëpërmjet këtij anke-
timi. Faqja është konceptuar si një instru-
ment i thjeshtë dhe miqësor informacioni, 
duke ofruar mënyra të ndryshme kërkimi 
(raporte për çdo qytet, zonë apo për çdo 
problem sigurie) dhe shfaqjen e informa-
cionit në mënyrë grafike apo statistikore. 
Në një fazë të dytë ai mund të përdoret 
edhe nga studiuesit dhe kërkuesit e in-
teresuar në çështjet e sigurisë lokale.

Analiza e gjetjeve

Në këtë fazë, gjetjet e anketës për secilën 
zonë analizohen nga punonjësit e policisë 
në strukturat përgjegjëse. Qëllimi i kësaj 
faze është të krijojë një njohje apo kuptim 
të problemit të identifikuar, gravitetit të tij, 
të dinamikës të tij, të lidhjeve shkak-pa-
sojë (të shkaqeve të tij dhe pasojave të 
mundshme). Për të bërë këtë analizë, pra 
për të kuptuar shkaqet, është e nevo-
jshme që gjetjet e anketës të pasurohen 
me të dhënat nga statistikat policore për 
zonën përkatëse (ngjarjet/incidentet e 

regjistruara, numri i telefonatave etj). Më e 
rëndësishme në këtë fazë është përfshirja 
dhe kontributi i punonjësve përgjegjës të 
terrenit, që kanë njohuri dhe informacion 
të dorës së parë (që shkon edhe përtej 
statistikave të ngurta policore): patrullës 
së përgjithshme të punonjësve të qarkul-
limit rrugor që mbulojnë zonën përkatëse; 
specialistit të policisë së zonës (në të ardh-
men punonjësi i policimit në komunitet), si 
personi që njeh më mirë zonën përkatëse, 
dinamikën e ngjarjeve, përbërjen dhe tip-
in e veprimtarive tregtare në zonë, si dhe 
shtratin (përbërjen) shoqëror të komunite-
tit në zonën përkatëse. Në këtë fazë, grupi i 
punonjësve përgjegjës të policisë përpiqet 
t’u përgjigjet pyetjeve të mëposhtme: 

Cilat burime duhet të përdorë për 
të analizuar problemet e zonës?

Cilat janë problemet në këtë 
zonë? 

Cilat janë problemet më serioze 
në këtë zonë që duhet t’i trajto-
jmë me prioritet? 

Cilat janë shkaqet dhe faktorët nx-
itës që çojnë në këto probleme?

Si mund të eliminohen ose re-
duktohen këta faktorë, si dhe të 
reduktohen problemet? 

Kjo fazë jep, tashmë, informacion të 
domosdoshëm për të kaluar në fazën e 
dytë.
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FORMAT I PV

PLANI I VEPRIMIT

Periudha _____________________

1 Pasqyra e problemeve ...

2. Objektivat ...

3. Masat...

4. Afatet kohore të punës ...

5. Burimet: 

Stafi ...

Pajisjet ...

Partneritetet e jashtme ...

6. Përgjegjësia:

Personi përgjegjës i përgjithshëm ...

Përgjegjësi për zonën në fjale ...

Përgjegjësi për Raportimin, (Raporti për tu dërguar çdo date 1 të muajit në DPP)

FORMATI I RAPORTIMIT

Për tu Dërguar në DPP me date 01 të çdo muaji 

Zona Pilot...
Muaji... 
Personi përgjegjës i Raportimit... 

Ngjarje të rëndësishme që lidhen me Pilotimin e SMSK gjatë muajit ... 
1...
2 ...
3 ...
etj 

Orë pune gjithsej për punën në zonën pilot të SMSK...
Orë pune për të gjithë punonjësit e policisë në ketë zonë...
Komente, nëse ka...
Personi përgjegjës ...
Personi përgjegjës i Raportimit ...
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Zhvillimi i kësaj faze është pilotuar për të 
paktën tri herë në 30 zonat pilot të SMSK-
së. Veprimtaria e analizës është shoqëru-
ar me trajnimin gjatë punës të punon-
jësve përgjegjës të policisë me teknikat 
e analizës. Në raundin e dytë të zbatimit 
të SMSK-së për secilën nga zonat pilot, 
SPZ, në bashkëpunim me strukturat e 
tjera (patrulla e përgjithshme dhe struk-
tura e policisë rrugore), kanë hartuar për 
çdo zonë lista të sakta dhe të detajuara 
të këtyre shkaqeve që favorizojnë prob-
lemet e sigurisë (p.sh.: grumbullimi i gru-
peve të të rinjve përdorues të lëndëve 
narkotike në një shtëpi të braktisur në 
një zonë të caktuar; mungesa e ndriçimit 
në një rrugë të caktuar; mungesa e sin-
jalistikës pranë një shkolle të caktuar; një 
vendqëndrim taksish i vendosur në ven-
din e gabuar, duke penguar fushëpam-
jen e mjeteve që futen në kryqëzim etj.), 
duke hedhur bazat për krijimin e një 
sistemi të dhënash dhe krijimin e një 
partneriteti me njësitë e qeverisjes ven-
dore dhe institucioneve shtetërore që të 
adresohet konkretisht në eliminimin apo 
reduktimin e këtyre shkaqeve.

Planifikimi i veprimtarisë

Në bazë të rezultateve të analizës së sig-
urisë, komisariatet hartojnë planet afatsh-
kurtra të veprimit të tyre (tre – gjashtëmu-
jore) për secilën nga zonat/lagjet e përf-
shira. Hartimi i planeve fokusohet në 
adresimin e problemeve të identifikuara 

të sigurisë, duke u marrë me eliminimin e 
shkaqeve të identifikuara dhe duke plan-
ifikuar jo vetëm veprime konkrete me 
metoda të policimit që do të përdoren 
për adresimin e problemit, por edhe me 
krijimin e partneritetit me partnerët pri-
vatë dhe institucionalë që do të përdoren 
për adresimin e shkaqeve/faktorëve që 
çojnë në problemet e identifikuara të sig-
urisë. P.sh., identifikimi i një zone si zonë e 
nxehtë për zhurmat dhe zënkat e shkak-
tuara nga të rinj që konsumojnë alkool në 
një periudhë kohore piku (ditë dhe orar 
të caktuar) mund të çojë në planifikim-
in e prezencës së shtuar policore në atë 
vend dhe në oraret e pikut. Mungesa e 
ndriçimit në një zonë të caktuar, që është 
bërë shkak për shtimin e ngacmimeve 
apo grabitjen ndaj zonjave që punojnë 
në një fabrikë, mund të adresohet qoftë 
me shtimin e prezencës të patrullës në 
kohën kur ndërrohet turni i natës në fab-
rikë, qoftë duke kërkuar partneritetin e 
subjektit tregtar që të ndriçojë pjesën e 
rrugës para fabrikës ose edhe vetëm ta 
përcjellë shqetësimin në njësinë vendore 
përkatëse, duke kërkuar ndriçimin e seg-
mentit të rrugës publike deri në rrugën 
kryesore.

Në këtë fazë është e rëndësishme që ve-
primet të ndahen bazuar në prioritete, 
në varësi të burimeve të disponueshme. 
Plani i punës duhet të synojë zgjidhjen 
e problemeve, duke filluar nga ato më 
emergjente për shkak të shqetësimit që 
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u shkaktojnë banorëve (të identifikuara 
sipas analizës së gjetjeve të anketës) dhe 
potencialit të tyre për të përkeqësuar më 
tej gjendjen e sigurisë. 

Në këtë fazë, grupi i punonjësve përg-
jegjës të policisë përpiqet t’u përgjigjet 
pyetjeve të mëposhtme: 

Cilin problem sigurie do 
të trajtojmë me prioritet? 
Çfarë burimesh kemi në dispozi-
cion? 

Cilën metodë policimi efektive 
mund të përdorim për secilin nga 
problemet? 

Çfarë bashkëpunimi dhe për çfarë 
problemi do të vendosim me 
partnerët? 

Komisariatet e policisë në zonat pilote prej 
dy vjetësh po punojnë me këtë sistem, 
duke hartuar plane të detajuara pune për 
çdo 3 muaj. Eksperienca e deritanishme 
për këtë fazë ka qenë e suksesshme edhe 
në përmirësim nga një plan në tjetrin. 
Kjo periudhë i ka shërbyer edhe rritjes së 
kapaciteteve në komisariate nëpërmjet 
trajnimeve gjatë punës lidhur me procesin 
e planifikimit, metodat efektive të policimit 
sipas problemeve të sigurisë dhe partner-
itetet e mundshme. Planet e punës tentojnë 
të jenë të thjeshta e konkrete, duke parashi-
kuar edhe burimet financiare njerëzore dhe 
logjistike në dispozicion dhe për këtë arsye 
kanë qenë edhe të zbatueshme në terren. 

Zbatimi dhe monitorimi. Planet afatsh-
kurtra të veprimit zbatohen gjatë periud-
hës tremujore në vazhdim. Komisariatet e 
policisë raportojnë çdo muaj për zbatimin 
e tyre dhe ky zbatim monitorohet nga 
vetë komisariati dhe drejtoritë vendore e 
policisë. Në eksperiencën e deritanishme, 
faza e zbatimit ka qenë më intensive dhe 
më shumë eksperimentale. Përpjekjet janë 
fokusuar në përmirësimin/adaptimin e 
metodave të policimit për të adresuar prob-
lemet e ndryshme të sigurisë, duke shkëm-
byer eksperiencat më të mira në rang vendi 
dhe me ekspertët e policisë suedeze. Për 
këtë qëllim janë zhvilluar dy veprimtari tra-
jnimi me fokus në këto metoda. Një ekspe-
riencë që ka filluar të pilotohet pas anketi-
mit të dytë është ajo e krijimit të një forumi 
partneriteti të përhershëm me njësitë ven-
dore dhe degët rajonale të ministrive dhe 
institucioneve qendrore, me qëllim elimin-
imin apo shkaqet që çojnë në problemet 
e sigurisë, që kërkojnë domosdoshmërisht 
përfshirjen e këtyre partnerëve. Rezultatet, 
megjithëse për një periudhë të kufizuar 
dhe sidoqoftë paraprake (përgatitore), janë 
pozitive; për herë të parë në këto lloj part-
neritetesh, komisariatet e policisë shkojnë 
me një listë të saktë të shkaqeve që çojnë 
në shfaqjen e problemeve të sigurisë të mir-
identifikuara dhe paraqiten si partnerë me 
kontribute të drejtpërdrejta dhe reale.

Rivlerësimi i gjendjes së sigurisë në ko-

munitet. Në përfundim të zbatimit të planit 
të veprimit, kryhet një matje pasardhëse e 
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sigurisë lokale në komunitet nëpërmjet 
anketimit me të njëjtën metodologji të nd-
jekur në matjen bazë/të mëparshme, për të 
parë ndryshimet në secilin nga problemet 
e sigurisë.

Analiza/vlerësimi. Në këtë fazë, komisar-
iati i policisë bën një analizë dhe vetëvlerë-
sim të punës të tij, pra të suksesit/dështim-
it për të adresuar probleme të ndryshme 
të sigurisë në komunitet nëpërmjet planit 
të veprimit të zbatuar më parë. Kjo fazë i 
shërben në mënyrë të veçantë vlerësimit 
të metodave të policimit të përdorur për 
adresimin e secilit problem dhe partner-
iteteve të krijuara, me qëllim përshtatjen 
dhe perfeksionimin e tyre në të ardhmen, 
si dhe vlerësimit të nevojave lidhur me 
burimet në dispozicion për përballimin e 
problemeve (stafin, logjistikën dhe infra-
strukturën). Kjo fazë u jep komisariateve 
të policisë informacione mbi suksesin 
e punës, indikacione për mënyrën se si 
duhet të ndryshojë në të ardhmen dhe 
një pamje më të qartë të burimeve të 
nevojshme për veprimtarinë e saj.

Rezultatet e deritanishme në pilotimin 
SMSK-së kanë demonstruar përmirësim 
gradual të gjendjes së sigurisë në zonat pi-
lot nga një matje (anketë) në tjetrën, duke 
dhënë, në këtë mënyrë, prova për dobinë 
dhe efikasitetin e sistemit dhe duke na 
bërë neve dhe stafet e komisariateve me 
të cilat po punojmë optimistë për të ar-
dhmen. Sidoqoftë, duhet thënë se duke 

qenë vetëm në fazën e pilotimit, sistemi ka 
treguar vetëm një pjesë të avantazheve që 
një implementim i plotë i këtij sistemi para-
shikohet të sjellë. 

Ndërkohë, ekspertët e drejtorisë të pol-
icisë po bëjnë një vlerësim të thellë të 
SMSK-së dhe po kryejnë përmirësimet 
e nevojshme në çdo fazë të saj, për të 
pasur një sistem të vlefshëm për t’u për-
doruar në të ardhmen e shpejtë. Plotësi-
mi i elementeve të sipërpërmendura të 
sistemit (dimensioni organizativo-funk-
sional dhe dimensioni procedural), së 
bashku me veprimtaritë e vazhdueshme 
për trajnimin dhe forcimin e kapac-
iteteve që Programi SACP po organizon 
në mbështetje të Policisë të Shtetit, do të 
bëjnë që koncepti i përshkruar më sipër 
për menaxhimin strategjik të policimit 
në komunitet të shfaqë të gjitha avan-
tazhet e tij dhe implementimi i qëndrue-
shëm të çojë në rritje të sigurisë në ko-
munitetet tona dhe rritjen e besimit dhe 
bashkëpunimit të publikut me Policinë e 
Shtetit.

Për më tepër, implementimi i një sistemi 
të tillë, të bazuar në matjen e sigurisë, do 
të mund të lidhet në të ardhmen edhe me 
komponentin e vlerësimit të performancës 
së strukturave të rendit në komisariatet/sta-
cionet e policisë (sipas parashikimit të nenit 
25 të Ligjit për PSH-në) dhe me planifikimin 
e përgjithshëm të burimeve në organizatën 
e policisë.
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Komunikimi publik është shkëmbimi i me-
sazheve dhe informacionit ndërmjet orga-
nizatës së Policisë së Shtetit dhe shoqërisë 
civile, medies e publikut në tërësi. Informimi 
dhe komunikimi polici-publik luajnë një rol 
të rëndësishëm në klimën e sigurisë në vend 
dhe janë tregues të drejtpërdrejtë të dy ele-
menteve thelbësore të policimit demokra-
tik: transparencës dhe llogaridhënies.

Vendosja e një procesi komunikimi të 
vazhdueshëm ndërmjet organizatës së 
policisë dhe publikut vlerësohet sot si një 
faktor thelbësor në punën e policisë, nga 
i cili varet edhe vetë suksesi i organizatës 
në përpjekjet për përmbushjen e mision-
it dhe detyrave që i ngarkon ligji për ga-
rantimin e sigurisë publike. Komunikimi 
publik është pjesë e pandarë e punës 
së policisë, pasi përmes një komunikimi 
efektiv me publikun policia mund të iden-

tifikojë ato mekanizma që nevojiten për 
përmirësimin e cilësisë dhe performancës 
së shërbimit të ofruar për komunitetin; të 
përmirësojë imazhin e saj në publik; të 
kontribuojë në ndërgjegjësimin e publi-
kut; të rrisë klimën e sigurisë dhe të nxisë 
bashkëpunimin me qytetarët.

Në kuadër të policimit në komunitet, 
komunikimi i policisë me publikun luan 
një rol veçanërisht të rëndësishëm, pasi 
çelësi i zgjidhjes së problemeve të sig-
urisë qëndron pikërisht te nxitja dhe 
forcimi i bashkëpunimit mes publikut 
dhe policisë. Është ky komunikim që i le-
jon qytetarët që të bëhen pjesëmarrës në 
përcaktimin e problematikave në zonën 
e tyre dhe njëherazi krijon mundësinë të 
jenë vetë qytetarët që në bashkëpunim 
me policinë të përcaktojnë mënyrën e 
zgjidhjes së problemit dhe të kontribuo-

KOMUNIKIMI ME PUBLIKUN

K R E U4
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jnë në zgjidhjen e tij, duke u bërë kështu 
pjesë e rëndësishme në garantimin e një 
mjedisi të sigurt.

Komunikimi polici-publik mund të kate-
gorizohet në: komunikim strategjik, ko-
munikim rutinë apo të përditshëm dhe 
komunikim në raste krize. 

Komunikimi i jashtëm strategjik lidhet 
ngushtësisht me vetë objektivat strate-
gjikë të organizatës dhe pjesë e tij janë 
fushatat ndërgjegjësuese, sensibilizuese, 
publiciteti, marrëdhëniet me medien, me 
synim nxitjen e bashkëpunimit dhe sig-
urimin e mbështetjes së publikut. Organi-
zatat e policisë, në të gjithë botën, harto-
jnë dhe zbatojnë strategji të komunikimit 
dhe marrëdhënieve me publikun. Zakon-
isht, planifikimi strategjik në këtë fushë 
bëhet në një afat kohor njëvjeçar, por 
mund të jetë edhe deri në trevjeçar, duke 
lënë mundësinë e rishikimit në afate ko-
hore më të shkurtra. Ndërkohë, për situata 
specifike, strategjia e komunikimit mund 
të jetë në një afat më të shkurtër kohor, si 
pjesë e një fushate të caktuar. 

Komunikimi i jashtëm i përditshëm apo 
rutinë konsiston në komunikimin e vazh-
dueshëm ndërmjet punonjësve të policisë 
dhe individëve të ndryshëm të komunite-
tit gjatë përmbushjes së detyrave, patrulli-
meve të përditshme, ofrimit të shërbimeve 
etj. Ky komunikim është i një rëndësie të 
veçantë për ndërtimin e marrëdhënieve të 
mira me publikun.

Komunikimi i jashtëm në raste krize 
është i lidhur ngushtësisht me një situ-
atë të veçantë, jo të zakontë, ku komu-
nikimi është i nevojshëm për realizimin 
e një bashkëpunimi efikas, me synim ga-
rantimin e mbështetjes nga publiku për 
zgjidhjen e një situate që rrezikon atë 
dhe mjedisin përreth tij.

Nga ana tjetër, komunikimi me publikun 
është një fushë e gjerë, që përfshin mar-
rëdhëniet me publikun, fushatat ndërg-
jegjësuese e të parandalimit të krimit, 
marrëdhëniet me medien, marketingun 
dhe reklamën, takime të përbashkëta me 
komunitetin, vendosjen e kontakteve të 
drejtpërdrejta, ofrimin e një shërbimi 
cilësor dhe etik përmes procedurave të 
mirëpërcaktuara dhe sa më të lehta për 
t’u arrirë nga publiku etj. 

Më poshtë në këtë manual do të ndalemi 
në dy elemente të komunikimit me pub-
likun, pikërisht komunikimi me medien 
dhe fushatat ndërgjegjësuese, elemente 
të një rëndësie të veçantë në komuni-
kimin me publikun.

4.1. KOMUNIKIMI ME PUBLIKUN 

NËPËRMJET MEDIAS 

Policia e Shtetit ka përgjegjësinë e saj 
për informimin e publikut, përgjegjësi 
që e përmbush, krahas të tjerash, edhe 
përmes bashkëpunimit me medien. Me-
dia, gjithashtu, ka një rol të rëndësishëm 
në sensibilizimin e opinionit publik për 
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çështje që kanë të bëjnë me parandalim-
in e krimit apo transmetimin e informa-
cioneve me interes për policinë, duke 
ndihmuar kështu në zbulimin e ngjar-
jeve të ndryshme. Njëherazi përmes ko-
munikimit me medien, policia informon 
opinionin publik mbi angazhimin e saj 
për garantimin e rendit e të sigurisë pub-
like, në mbrojtje të interesave të qytet-
arëve, si dhe mbi punën dhe kompeten-
cat ligjore të policisë. 

Për më shumë, informimi i publikut dhe 
medies është edhe një detyrim ligjor i 
Policisë së Shtetit (neni 77 i ligjit “Për Po-
licinë e Shtetit”). Liria apo e drejta e mar-
rjes së informacionit si për medien, ash-
tu edhe për publikun e gjerë, zbatohet 
për të gjithë informacionin zyrtar të Pol-
icisë së Shtetit, duke përfshirë të dhënat 
statistikore apo çështje të tjera lidhur 
me një situatë të caktuar, që ka lidhje 
me rendin e sigurinë publike, përjashto 
ato raste kur dhënia e informacionit ku-
fizohet me ligj, pasi mund të cenojë sig-
urinë kombëtare, privatësinë, të dhënat 
personale apo të dëmtojë procesin heti-
mor etj. Në të gjitha rastet, mosdhënia e 
informacionit apo kufizimi i tij duhet të 
jetë i parashikuar në ligj. 

Gjatë prononcimit në media, punonjësit 
e policisë duhet të tregojnë kujdesin e 
duhur, pasi përfaqësojnë qëndrimin zyrtar 
të institucionit të Policisë së Shtetit, ndaj 
çdo koment duhet të jetë i bazuar në ligj, 

të jetë profesional, brenda kërkesave të 
etikës dhe të mos cenojë dinjitetin e shtet-
asve.

Për çdo prononcim zyrtar, punonjësi i 
policisë duhet të respektojë rregullat e 
vendosura nga institucioni lidhur me 
miratimin për dhënien e prononcimit, 
paraqitjes (me uniformë për ato struk-
tura që mbajnë uniformë), kufizimeve 
në respekt të mbrojtjes së të drejtave të 
individëve të përfshirë etj. 

Njëkohësisht, drejtuesi i punonjësit të 
policisë që do të realizojë komunikimin 
me medien dhe specialisti përkatës për 
marrëdhëniet me publikun e medien 
duhet të diskutojnë paraprakisht dhe të 
sigurohen që ky punonjës ka të gjithë in-
formacionin e nevojshëm mbi çështjen 
në fjalë dhe se do të bëjë një prezantim 
profesional të saj në publik.

Të gjithë punonjësit e policisë duhet 
të sillen me mirësjellje dhe t’i ofrojnë 
bashkëpunim medies gjatë gjithë kohës, 
brenda udhëzimeve të caktuara në ligj 
apo rregullores përkatëse. Po ashtu, 
punonjësit e policisë duhet të bash-
këpunojnë me përfaqësuesit e medies 
në vendngjarje duke u garantuar atyre 
akses sa më afër vendngjarjes, por jashtë 
zonës së sigurisë. 

Gjatë çdo komunikimi me median duhet 
pasur parasysh që informacioni që do të 
bëhet publik duhet: 
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të jetë konfirmuar nga strukturat përkatëse policore;

të jepet në kohën e duhur;

të jetë korrekt, sa më konciz dhe i bazuar në fakte;

të përqendrohet rreth problemit konkret, duke mos bërë komente mbi mo-
tivet e kryerjes së krimit;

të mos cenojë jetën private dhe dinjitetin e personave;

të respektojë prezumimin e pafajësisë;

të realizohet në përputhje me normat e vendosura për ruajtjen e sekretit pro-
fesional, të hetimeve dhe mbrojtjen e të dhënave personale;

të përmbajë të dhëna që u përgjigjen pyetjeve: Kur? Kush? Ku? Si? Pse? Çfarë? 

Në media nuk mund të publikohen:

të dhënat për përdorimin e mjeteve, formave dhe teknikave speciale të heti-
mit apo të dhënat për operacione që janë në proces;

gjeneralitetet e të miturve (nën 18 vjeç), qofshin këta autorë apo të dëmtuar 
nga veprat penale;

gjeneralitetet e të dëmtuarve nga veprat penale (në veprat penale me pasojë 
humbjen e jetës së njerëzve gjeneralitetet mund të jepen në një moment të 
dytë, pas njoftimit të familjarëve); 

fotografitë apo filmimet për të gjithë personat e ndaluar/arrestuar; 

identiteti i viktimës së një dhunimi seksual apo sulmi seksual;

çdo lloj informacioni që mund të rrezikojë përfundimin me sukses të hetimit 
në vijim;

deklarata në lidhje me karakterin, reputacionin e një personi të arrestuar apo 
të një dëshmitari të mundshëm apo çdo opinion mbi fajësinë ose pafajësinë 
e të akuzuarit;

identiteti apo dëshmia e një dëshmitari;

opinione ose referenca për vlerat e dëshmisë;
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informacion që zbulon identitetin e çdo personi të dyshuar për një krim ose 
të proceduar, por jo të arrestuar, përveç rasteve kur titullari vendos që pub-
likimi i këtij informacioni do të ndihmojë në arrestimin e autorit ose për të 
paralajmëruar publikun për rrezikshmërinë e këtij personi;

përmbajtja e çdo letre vetëvrasjeje ose emrat apo informacione që mund të 
çojnë tek identifikimi i personave, të cilët kanë tentuar të vetëvriten.

Për çështje që janë në fazën e heti-
meve, çdo komunikim me shtypin do 
të bëhet vetëm me miratimin paraprak 
të prokurorit të çështjes. Për të gjitha 
hetimet e një rëndësie të veçantë, njof-
timet për medien do të bëhen në koor-
dinim të plotë me prokurorinë. 

Mjetet dhe teknikat e komunikimit me 
publikun nëpërmjet medies janë të 
ndryshme, më poshtë po paraqesim ato 
më kryesorët dhe disa udhëzime për real-
izimin me sukses të tyre.

Konferenca për shtyp. Konferenca për 
shtyp është një nga teknikat bazë të komu-
nikimit me publikun. Ajo është një mundë-
si për organizatën për të informuar publi-
kun mbi një çështje të caktuar, eveniment 
apo rrethana të një ngjarjeje, që mund të 
jenë të një rëndësie të veçantë për publi-
kun, por edhe për vetë organizatën.

Ambienti: Konferenca për shtyp zhvil-
lohet në një ambient të përcaktuar për 
komunikimin me medien dhe të pajisur 
me infrastrukturën e duhur për këtë qël-
lim, si dhe me logon përkatëse. Logoja e 
Policisë së Shtetit, vizioni apo misioni i 

saj, apo një slogan i fushatës, eventit etj., 
sipas rastit, duhet të jenë të dukshme në 
sfondin pas personit që do të mbajë kon-
ferencën për shtyp. Po ashtu, ato duhet 
të jenë të printuara dhe të vendosura te 
seti i materialeve që do t’u shpërndahen 
përfaqësuesve të medies.

Njoftimi paraprak: Specialistët e mar-
rëdhënieve me publikun duhet të in-
formojnë paraprakisht medien mbi 
zhvillimin e konferencës për shtyp za-
konisht përmes një njoftimi për shtyp 
të dërguar me email. I njëjti rregull zba-
tohet për të gjitha aktivitetet, në mënyrë 
që vetë përfaqësuesit e organizatës, 
ashtu si edhe media, të kenë kohën e 
mjaftueshme që të planifikojnë para-
prakisht detyrat që do të mbulojnë dhe 
masat që duhet të marrin.

Personi përgjegjës: Përzgjedhja e person-
it që do të mbajë konferencën për shtyp 
është e një rëndësie të veçantë, me qël-
lim që mesazhi që synohet të përcillet të 
transmetohet në mënyrën e duhur, sa më 
i plotë dhe i kapshëm për publikun. Per-
soni i përzgjedhur duhet të jetë njohës i 



92 MANUAL PËR POLICIMIN NË KOMUNITET

mirë i çështjes për të cilën po jepet kon-
ferenca për shtyp, duhet të flasë qartë, jo 
shumë shpejt dhe me fjali të shkurtra.

Drejtimi dhe menaxhimi i konferencës: 
Konferenca e shtypit duhet të drejto-
het nga ekspertët e marrëdhënieve me 
publikun, të cilët bëjnë edhe balancimin 
e kohës për seksionin e pyetjeve dhe 
përgjigjeve, si dhe vlerësojnë se kur 
duhet mbyllur konferenca për shtyp.

Koha e zhvillimit: Koha më e përshtatshme 
për organizimin e konferencës për shtyp 
është 10.00-11.00 nga e hëna në të prem-
te, por gjithmonë para orës 14:00, në 
mënyrë që mediet (veçanërisht ato vizive) 
të kenë mundësi ta përpunojnë siç duhet 
lajmin për edicionet informative. Nëse 
konferenca zhvillohet në orët e vona, 
mund të lihet hapësirë për transmetimin 
jo të plotë të lajmit nga ana e gazetarëve, 
për gabime gjatë transmetimit apo që 
lajmi të publikohet jo në favor të organi-
zatës. Në këtë rast, edhe përgënjeshtrimet 
nuk do të kishin shumë vlerë.

Kohëzgjatja: Kohëzgjatja e konferencës 
duhet të përcaktohet paraprakisht dhe 
kjo u bëhet e ditur gazetarëve. Drejtuesi 
i konferencës për shtyp duhet të menax-
hojë respektimin e kohëzgjatjes së për-
caktuar, p.sh. duke lajmëruar gazetarët 
që pyetja e ardhshme do të jetë pyetja 
e fundit.

Të tjera: Po ashtu, konferenca për shtyp 

është një mundësi e mirë për gazetarët 
për t’i drejtuar pyetje përfaqësuesit të 
përzgjedhur nga organizata për të zhvil-
luar konferencën për shtyp. Mbani gjith-
monë parasysh, që është në interesin 
e organizatës dhe të punonjësit që do 
të mbajë konferencën për shtyp që t’u 
përgjigjet pyetjeve të gazetarëve gjatë 
konferencës, jo vetëm për pasqyrimin sa 
më të plotë dhe të saktë të çështjes për të 
cilën mbahet konferenca për shtyp, por 
edhe për faktin që të mos krijohet për-
shtypja sikur organizata po mundohet të 
fshehë ngjarjen apo detaje rreth saj.

Deklarata për shtyp. Shërben për t’i 
prezantuar medies dhe publikut një 
çështje apo ngjarje të caktuar, ku për-
faqësuesi i organizatës i transmeton 
medies çështjen që i referohet deklara-
ta për shtyp. Në deklaratën për shtyp 
nuk ka pyetje nga gazetarët.

Ndërkohë, sa u përket aspekteve të 
tjera, ajo është e ngjashme me konfer-
encën për shtyp.

Njoftimi për shtyp. Është një komuni-
kim i shkruar ose i regjistruar, që i drej-
tohet medies, me qëllim transmetimin 
e një informacioni, i cili ka vlerën e një 
lajmi. Po ashtu, njoftimi për shtyp mund 
të dërgohet edhe për lajmërimin e me-
dies mbi zhvillimin e një konference apo 
deklarate për shtyp.

Njoftimi për shtyp i dërgohet medies 
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(televizioneve, radiove, gazetave, re-
vistave, agjencive etj.) përmes email-it 
apo faksit. 

Teksti i njoftimit për shtyp zakonisht 
shkruhet në formën e një lajmi, gjë që e 
bën më të lehtë publikimin e tij nga me-
dia, njëherazi gazetarët mund të marrin 
paragrafë të plotë nga njoftimi për sht-
yp dhe t’i përfshijnë në shkrimin e tyre. 
Zakonisht, gazetarët marrin nga njoftimi 
edhe citime të drejtuesve, prandaj ato 
janë të rëndësishme për t’u vendosur. 
Gjithsesi, pjesa më e madhe e gazetarëve 
preferon që citimet t’i marrë individual-
isht nga drejtuesi i institucionit apo spe-
cialisti përkatës, me qëllim që të plotëso-
jë shkrimin apo kronikën. Një format 
dhe stil gazetaresk i njoftimit për shtyp, 
i shoqëruar me titull provokativ, si dhe 
citime nga një titullar, mund të ketë një 
përhapje më të gjerë në agjencitë e la-
jmeve në internet apo media që trans-
metojnë 24 orë lajme.

Disa prej elementeve që duhet të përmba-
jë njoftimi për shtyp janë:

koka me logon e institucionit, 
datën dhe vendin nga është dhënë 
njoftimi për shtyp dhe në qendër 
të materialit vendoset: Njoftim për 
shtyp;

titulli, që duhet të përmbledhë 
shkurtimisht lajmin dhe të tërheqë 
vëmendjen e gazetarëve;

hyrja, që është paragrafi i parë i një 
njoftimi për shtyp, që në përgjithë-
si u jep përgjigje pyetjeve: “Kush? 
Çfarë? Kur? Ku? Pse?” dhe duhet 
të ndahet me hapësirë nga para-
grafët e tjerë;

trupi i njoftimit, ku pasqyro-
hen sqarime të mëtejshme rreth 
çështjes që trajton njoftimi për 
shtyp, statistika apo detaje të tjera 
lidhur me lajmin;

paragrafi i fundit, që shpesh për-
bëhet nga një përmbledhje, një 
profil i shkurtër i organizatës dhe 
që përmban informacion që për-
doret nga media dhe publiku dhe, 
ashtu si paragrafi i parë, duhet të 
tregojë se cila është organizata, 
roli dhe misioni i saj etj.; 

mbyllja vendoset pas paragrafit 
të fundit dhe para vendosjes së 
kontakteve, duke i treguar medias 
se ku mbaron njoftimi për shtyp. 
Zakonisht për këtë qëllim përdoret 
simboli “###”. 

Në fund vihen informacionet e kontaktit 
për median - emri, numri i telefonit, adre-
sa e email-it apo kontakte të tjera të përg-
jegjësit për marrëdhëniet me publikun. 

Video-lajme. Video-lajmi është një vid-
eo e përgatitur nga vetë organizata për 



94 MANUAL PËR POLICIMIN NË KOMUNITET

të prezantuar një çështje të caktuar dhe 
që mund të transmetohet nga televizio-
net. Në disa raste, televizionet i përdorin 
video të tilla, veçanërisht kur nuk mund 
të dërgojnë gazetarë dhe operatorë në 
terren, si p.sh. në rastet e operacioneve 
në zona të thella.

Video-lajmet po përdoren së fundmi 
nga Policia e Shtetit për pasqyrimin e 
operacioneve të ndryshme të zhvillu-
ara nga strukturat e policisë në të gjithë 
vendin.

Intervista. Dhënia e intervistave në me-
dia nga punonjësit e policisë është një 
instrument efikas për komunikimin e 
drejtpërdrejtë me publikun dhe mund të 
përdoret qoftë për përçimin e një lajmi, të 
një mesazhi apo edhe për sensibilizimin e 
publikut për një çështje të caktuar. Interv-
istat mund të jenë në shtypin e shkruar 
apo në median vizive.

Përgatitja e intervistës: Koordinimi dhe 
organizimi i intervistave në media 
të specialistëve të Policisë së Shtetit 
duhet të realizohet nga specialistë të 
marrëdhënieve me publikun. Intervista 
përgatitet nga specialisti i policisë që 
do ta japë atë së bashku me specialis-
tin e marrëdhënieve me publikun. Për 
përgatitjen e intervistës, disa prej as-
pekteve rreth të cilave duhet të përqen-
drohet dhe të përgatitet specialisti i pol-
icisë që jep intervistën janë: 

të mendojë cili është mesazhi që 
do të përcillet dhe përshtypja që 
do të krijohet te publiku; 

të përzgjedhë mesazhet kyçe 
që do të përçohen përmes in-
tervistës; i intervistuari duhet të 
tregohet i vendosur në drejtim 
të transmetimit të tyre, pavarë-
sisht nëse pyetjet apo ndërhyr-
jet e gazetarit mund ta bëjnë të 
vështirë;

të grumbullojë sa më shumë in-
formacion për intervistën dhe 
çështjet që do të diskutohen;

të vihet në rolin e gazetarit, 
duke menduar mbi pyetjet e 
mundshme që mund të bëjë ai 
rreth çështjes që do të trajtohet 
dhe të përgatitet për t’iu përg-
jigjur atyre.

Është detyrë e specialistëve të mar-
rëdhënieve me publikun që të pajisin 
të intervistuarin (specialistin e policisë) 
me të gjitha të dhënat e nevojshme, 
faktet, materialet, fotografitë etj.

Dhënia e intervistës: Intervista duhet fil-
luar duke e vënë theksin te mesazhet 
kyçe dhe po në këtë mënyrë duhet për-
funduar. Ndërkohë, gjatë intervistës, 
i intervistuari duhet t’u përgjigjet py-
etjeve në mënyrë të përmbledhur dhe 
të drejtpërdrejtë, duke u përqendruar 
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te faktet dhe pa u zgjatur shumë në 
përgjigje, duke qenë konciz dhe duke 
përdorur një gjuhë të thjeshtë, pa zhar-
gone policore, që të kuptohet nga pub-
liku. Nëse gazetari pyet rreth diçkaje për 
të cilën i intervistuari nuk ka informa-
cion, ia bën të ditur diçka të tillë gaze-
tarit, duke i premtuar se do t’ia sigurojë 
sa më shpejt informacionin e kërkuar.

Gjatë intervistës në studio apo ambien-
tet e jashtme, i intervistuari të bëjë kuj-
des që të mos i kushtojë shumë vëmend-
je mikrofonit, por të përqendrohet tek 
intervistuesi. Kurrë nuk duhet folur “nën 
zë” me gazetarin, gjithmonë flisni sikur 
po regjistroheni. Në rast të intervistave 
për medien e shkruar, kërkojini gaze-
tarit që t’ju dërgojë një draft-intervistë 
para publikimit, në mënyrë që të autor-
izoni publikimin e saj; në këtë mënyrë 
mund të eliminohen keqinterpretimet 
e thënieve tuaja. Gazetarët kanë afatet 
e tyre, prandaj është e rëndësishme që 
të mbahen premtimet dhe përgjigjja 
duhet dërguar në afat.

Paketa e materialeve të shtypit apo 

medias. Përfshin disa materiale komuni-
kimi dhe zakonisht përgatitet për aktivi-
tete të rëndësishme, të cilat janë planifi-
kuar më parë, me qëllim që të ndihmo-
jnë gazetarët që ta kuptojnë sa më mirë 
çështjen që po trajtohet. 

Kjo paketë përbëhet nga njoftimi për shtyp, 
struktura organizative, shërbimet e ofruara, 

foto, CD prezantuese, prezantim i shkurtër i 
folësit, raporte vjetore, broshura, që prezan-
tojnë projekte apo fushata të ndryshme etj. 
Informacioni që përmban kjo paketë duhet 
të jetë sa më objektiv dhe t’u përgjigjet py-
etjeve bazë, që e ndihmojnë gazetarin të 
plotësojë historinë e lajmit.

Paketa e materialeve të shtypit apo me-
dies mund të shpërndahet para konfer-
encës, deklaratës për shtyp apo aktivi-
teteve të tjera mediatike. Po ashtu është 
e rëndësishme të përfshihen: emri, num-
rat e kontaktit, email-i dhe adresa Web e 
organizatës.

Mbani parasysh që reklamimi i tepërt 
nuk pëlqehet shumë nga gazetarët dhe 
as nga publiku, prandaj kurrë mos gën-
jeni dhe as mos u përpiqni t’i rregulloni 
faktet.

Është gjithashtu e rëndësishme që në 
këto materiale të vendosni të dhëna që 
konfirmojnë deklaratën e dhënë gjatë 
aktivitetit apo konferencës për shtyp.

Kontakte me median. Vendosja e kon-
takteve personale sa më të mira me me-
dien është shumë e rëndësishme. Një 
gjë e tillë është e mirëpritur edhe nga 
përfaqësuesit e medies, pasi u shërben 
të dyja palëve. Në këtë kontekst mund të 
organizohen takime informale me gaze-
tarët, gjatë të cilave mund të shkëmbe-
hen opinione. E rëndësishme është që të 
mos shkelet rregulli që me gazetarët nuk 
mund të flasësh “nën zë”.
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Këto lloj takimesh dhe bisedash ndihmo-
jnë në ndërtimin e besimit mes palëve, si 
edhe në shmangien e keqkuptimeve apo 
keqinterpretimeve të fakteve.

Takim-pritje për gazetarët. Organizimi i 
takimeve të tilla krijon mundësinë e taki-
meve informale mes titullarëve të organi-
zatës dhe përfaqësuesve të medies. 

Nga Policia e Shtetit në qendër, por edhe 
drejtori të policisë në qarqe, një praktikë e 
tillë është aplikuar kryesisht gjatë festave 
të fundvitit, por mund të zhvillohet edhe 
në raste të tjera, si: analiza vjetore, lançim 
i fushatave sensibilizuese etj. Gjatë këtyre 
aktiviteteve mund të shpërndahen edhe 
paketa të materialeve të shtypit apo me-
dies.

Mediet sociale. Faqja e internetit, Face-
book-u apo Twitter-it janë elemente të 
rëndësishme të prezantimit të organi-
zatës në publik dhe të komunikimit me 
publikun. Interneti tashmë është përha-
pur gjerësisht dhe luan një rol të rëndë-
sishëm në shpërndarjen e informacionit 
dhe në përcjelljen e mesazheve të caktu-
ara për medien dhe publikun. 

Kur hartohet një njoftim për shtyp 
duhet pasur parasysh që ai duhet pub-
likuar dhe në Web. Materiali i publikuar 
në Web duhet të shkruhet në paragrafë 
të shkurtër, të përfshijë faktet, informa-
cione të vlefshme dhe të rëndësishme, 
shifra kryesore, si dhe fotografi që të 
tërheqin publikun. 

Detyrë kryesore e marrëdhënieve me 
publikun është monitorimi i vazhdue-
shëm dhe përditësimi i faqes në Internet, 
Facebook apo Twitter..

Rrjetet sociale dhe Website-t shërbejnë 
edhe si një urë e drejtpërdrejtë komu-
nikimi mes policisë dhe publikut, pran-
daj është e rëndësishme që materialet 
e publikuara të trajtohen me vëmend-
jen e duhur, si dhe t’u jepet përgjigje 
kërkesave të publikut që mund të vijnë 
në adresën e publikuar në Web apo 
përmes rrjeteve sociale. 

Nëse organizata nuk u përgjigjet këtyre 
kërkesave, nuk mund të ndërtohet 
besimi publik tek organizata dhe një 
përmirësim i imazhit të saj në publik.

Dita e dyerve të hapura. Kjo është një 
mundësi shumë e mirë si për publikun, 
ashtu edhe për shtypin që të shikojnë 
ambientet policore, si dhe të kontakto-
jnë me specialistë dhe drejtues të struk-
turave të policisë. 

Policia e Shtetit prej vitesh organizon 
“Javën e vizitorëve të policisë”, gjatë së 
cilës organizohen vizita të publikut dhe 
përfaqësuesve të medies në ambientet 
policore.

Vizitorët shoqërohen në ambientet e 
brendshme nga një punonjës policie, i 
cili prezanton, në mënyrë të përmbled-
hur, organizatën e policisë, historikun e 
saj, shërbimet që ofron për publikun dhe 
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misionin e saj. Po ashtu, vizitorët kanë 
mundësi të bëjnë pyetje mbi mënyrën e 
funksionimit të shërbimeve të ndryshme 
të policisë, mbi shërbimet që ofron policia 
për publikun, mbi shkollën e policisë etj. E 
rëndësishme është që jo vetëm drejtuesit, 
por çdo punonjës i policisë duhet të jetë i 
vetëdijshëm për “Ditën e dyerve të hapura” 
apo “Javën e vizitorëve të policisë”.

Zhvillimi i tyre ka një impakt të madh 
pozitiv në vendosjen e marrëdhënieve të 
besimit mes policisë e publikut.

4.2. FUSHATAT NDËRGJEGJËSUESE

Policimi sot është i prirur drejt zhvillimit 
dhe gjetjes së rrugëve inovative për re-
duktimin e kriminalitetit, një ndër të cilat 
është edhe përdorimi me efikasitet i fus-
hatave të ndërgjegjësimit. Këto fushata 
mund të luajnë një rol të rëndësishëm në 
luftën kundër krimit nëse konceptohen 
dhe bëhen në mënyrën e duhur. Njëher-
azi, një fushatë e suksesshme ndikon në 
rritjen e pjesëmarrjes së publikut në përp-
jekjet për të parandaluar krimin, në ndry-
shimin e perceptimit të publikut për forcat 
e policisë, duke i konsideruar si partnerë, si 
dhe në përmirësimin e ndjeshëm të mar-
rëdhënieve polici-publik.
Fushatat e ndërgjegjësimit, si teknika 
komunikimi, synojnë të rrisin vetëdijen 
dhe të gjenerojnë angazhimin e publikut 
(komuniteteve) në çështje të interesit të 

përgjithshëm, por që janë edhe prioritete 
të punës së policisë, siç janë: siguria në 
rrugë dhe drejtimi i sigurt i automjeteve, 
parandalimi kultivimit të bimëve dhe për-
dorimit të lëndëve narkotike, dhuna në 
familje, dhuna në shkolla, trafiqet e palig-
jshme, krimi kompjuterik, nxitja e part-
neriteteve dhe vullnetarizmit etj. 

Në periudhën 2014-2015, falë bash-
këpunimit midis MPB, PSH dhe SACP, 
zhvillimi i këtyre fushatave u bë realitet 
dhe fokusi kryesor ishin nxënësit e shkol-
lave nëntëvjeçare dhe të mesme.

Qëllimi i strategjisë së fushatave është 
të promovojë bashkëpunim, të nxisë 
veprimtari që rrisin besimin, të angazho-
jë publikun përmes pjesëmarrjes së 
dukshme të partnerëve institucionalë 
në një qasje të re bashkëpunimi, si rru-
ga e vetme që prodhon rezultate dhe 
përmirëson sigurinë, si në nivel komu-
nitar, ashtu edhe në panoramën e përg-
jithshme kombëtare.

Sfida gjatë realizimit të fushatave të 
ndërgjegjësimit qëndron në gjetjen e 
mënyrës (mekanizmit) së duhur për të 
influencuar sjelljen e njerëzve dhe gjet-
jen e mënyrës për të arritur te publiku. 
Një fushatë ndërgjegjësuese kalon nor-
malisht në fazat e konceptimit, realizimit 
dhe vlerësimit.

Elementet kyçe që duhen marrë në kon-
sideratë gjatë konceptimit dhe realizimit 
të një fushate ndërgjegjësimi efektive, 
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që nënvizohen edhe nga ekspertë të 
fushës, janë:

Përcaktimi se çfarë duhet ndryshuar, 
për të cilin nevojitet: 

analizimi i situatës dhe përcak-
timi i një çështjeje specifike, që 
do të jetë në fokus të fushatës; 

një synim i qartë, i cili duhet të dre-
jtojë fushatën e ndërgjegjësimit;

vizioni për arritjen e të cilit do të 
kontribuojë fushata e ndërgjegjë-
simit.

Përcaktimi i mënyrës se si do të real-
izohet ndryshimi përmes kësaj fushate 
ndërgjegjësimi. Për këtë nevojiten: 

një rrugë e mirëpërcaktuar, ku të 
sqarohet mënyra se si fushata do 
të kontribuojë në arritjen e ndry-
shimit të kërkuar nga organizata;

zgjidhjet apo ndryshimet që syn-
ohet të sillen përmes fushatës, 
p.sh. ndryshimi i politikave insti-
tucionale, ndryshimi i një sjellje-
je të caktuar te një target-grup 
i caktuar etj. (objektivat dhe 
pritshmëritë);

aktivitetet apo veprimet që do të 
ndërmerren, duke përcaktuar nga 
kush dhe kur.

Përcaktimi i palëve të interesuara, për 
të cilat nevojitet përcaktimi i: 

audiencës së synuar, pra i per-
sonave, grupeve të interesit apo 
institucioneve të cilave duhet t’u 
drejtohet fushata ndërgjegjësuese 
për të arritur synimin e saj dhe se si 
do të bëhet e mundur që mesazhi 
t’u mbërrijë këtyre audiencave;

aleatëve të mundshëm dhe 
palëve të interesuara për të qenë 
pjesë e fushatës, si dhe rolit të 
mundshëm të tyre në fushatë.

Përcaktimi i elementeve strategjike, që 
nevojiten për të arritur objektivat e fush-
atës së ndërgjegjësimit. Një fushatë ndërg-
jegjësimi efektive kërkon hartimin e strate-
gjive të vogla për çdo aspekt të zbatimit të 
fushatës së ndërgjegjësimit, të tilla si: 

strategji komunikimi, që të nënvi-
zojë mesazhin kyç të fushatës, si 
dhe kanalet dhe mjetet përmes të 
cilave fushata e ndërgjegjësimit 
do të komunikojë me target-audi-
encat apo target- grupet;

strategji e mobilizimit të buri-
meve, e cila bën një eviden-
tim të burimeve që janë të dis-
ponueshme dhe të atyre që do të 
nevojiten, qofshin këto financiare 
apo njerëzore dhe njëherazi për-
cakton edhe planin se si mund të 
organizohet mbledhja e fondeve;
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strategji përshkallëzimi në ato ras-
te ku synohet që fushata të zbato-
het në një shkallë më të gjerë;

strategji daljeje, e cila duhet të 
përcaktojë kur dhe si duhet të 
mbarojë një fushatë e ndërgjeg-
jësimit.

Ndërkohë, në fushatat afatgjata mund të 
jetë e nevojshme përfshirja e skenarëve 
të ndryshëm të zhvillimit për të ardh-
men.

Në mënyrë që fushata ndërgjegjësuese 
të arrijë objektivat e saj duhet pasur 
parasysh: 

Gjatë konceptimit të fushatës: foku-
si të jetë mbi një tip kriminaliteti apo 
një çështje të caktuar (p.sh. dhuna ndaj 
grave apo krimi kibernetik); të përcak-
tohen hapa të qartë dhe të thjeshtë për 
të ndryshuar sjelljen e grupit të synuar; 
mesazhi duhet të ketë si synim një tar-
get-grup specifik dhe duhen evituar me-
sazhet paragjykuese apo përdorimi i tak-
tikave të frikësimit, pasi mund të çojnë 
në shtimin e frikës nga krimi. Në përzg-
jedhjen e logos së fushatës të bëhet kuj-
des duke përdorur një logo që publiku ta 
ketë të lehtë për ta lidhur me mesazhin 
që do të përçohet. 

Gjatë vënies në zbatim të fushatës: 
objektivat dhe pritshmëritë e përcak-
tuara të jenë sa më realiste; të bëhet 

kujdes që fushata të zbatohet në zonat 
në të cilat është përcaktuar më parë; të 
mos tejkalohet koha e parashikuar, pasi 
fushatat që zgjasin shumë në kohë e 
humbasin efektivitetin; të monitorohet 
në vazhdimësi vizibiliteti i fushatës dhe 
të përdoren metoda të shumëfishta për 
shpërndarjen e mesazhit në mënyrë që 
të maksimalizohet vizibiliteti në publik, 
duke u siguruar që mesazhi të mos e 
humbasë rëndësinë e tij. 

Faza e vlerësimit dhe kontrollit është e 
rëndësishme për të përcaktuar efektivi-
tetin e fushatës dhe suksesin e saj, si dhe 
për zhvillimin e fushatave të tjera në të 
ardhmen. Ndër elementet që vlerësohen 
janë:

Nëse u zbatua siç duhet plani për zh-
villimin e fushatës: 

-  Zona e përzgjedhur dhe audienca a 
ishin të duhurat? 

-  A u shpërnda numri i duhur i poster-
ave dhe fletëpalosjeve?

-  A ndikoi fushata në shtimin e frikës 
në komunitet? 

-  A përfundoi në kohën e duhur?

-  A ishin të gjithë mekanizmat e duhu-
ra për zhvillimin e fushatës?

-  U respektua buxheti?

Nëse fushata pati impaktin e duhur: 

-  Si ndikoi ajo në problematikën e 



100 MANUAL PËR POLICIMIN NË KOMUNITET

kriminalitetit që kishte në fokus? Pati 
rënie apo rritje të tij?

- A pati impakt te viktimat apo te 
shkelësit e ligjit? 

- Çili ishte impakti i saj te biznesi, gru-
pet e interesit apo vetë organizata e 
policisë?

Në mënyrë që vlerësimi i impaktit të 
fushatës të jetë sa më objektiv është e 
nevojshme që të zhvillohen analiza kra-
hasuese. Për këtë qëllim duhen përcak-
tuar indikatorët, të cilët do të maten para 
dhe pas zhvillimit të fushatës, me qëllim 
që të shihet dhe vlerësohet siç duhet 
efektiviteti i saj. Pas përcaktimit të ind-
ikatorëve vlerësimi mund të bëhet edhe 
përmes anketimeve.

DISA KËSHILLA THELBËSORE PËR 

KONCEPTIMIN E NJË FUSHATE 

NDËRGJEGJËSIMI

Praktikat e mira tregojnë se disa prej as-
pekteve që mund të çojnë drejt një fus-
hate joefektive janë: zgjedhja jo e mirë 
e mesazhit, fokusimi në audiencën apo 
grupin e synuar të gabuar, si dhe mënyra 
jo e duhur e vënies së fushatës në zba-
tim. Për të shmangur këto defekte duhet 
pasur parasysh sa vijon:

Mesazhi. Te fushatat sensibilizuese, 
mesazhi është i një rëndësie të veçantë. 
Brendia e tij duhet të marrë rëndësi të 
veçantë. Mesazhi duhet të jetë i spika-

tur, që t’i drejtohet një target-grupi të 
caktuar dhe në kohën e duhur. Gjith-
monë duhet pasur parasysh që fushata 
synon ndërgjegjësimin e publikut dhe jo 
kërcënimin apo frikësimin e tij, prandaj 
duhet bërë kujdes në imazhet që do të 
përdoren, me qëllim që mesazhi të mos 
ketë efekte negative te publiku. Njëher-
azi duhet bërë kujdes që mesazhi të mos 
ketë si synim qortimin e viktimës.

Logoja. Një logo e mirëmenduar ndih-
mon në rritjen e impaktit të fushatës 
së ndërgjegjësimit. Ana vizuale është 
shumë e rëndësishme në një fushatë 
ndërgjegjësimi, pasi publiku në përg-
jithësi më tepër tërhiqet nga ana vizive 
sesa nga teksti.

Zona. Synimi që ka fushata e ndërgjeg-
jësimit përcakton edhe zonën ku do të 
shtrihet zbatimi i fushatës (p.sh., nëse 
synimi është parandalimi i gjakmarrjes, 
fushata duhet përqendruar në ato zona 
ku ky problem është më evident).

Kohëzgjatja e fushatës. Në rastet e 
fushatave të parandalimit të krimit, 
kohëzgjatja përcaktohet edhe në varësi 
të grupeve të synuara dhe të mënyrës së 
përçimit të mesazhit. Ndërkohë, në fus-
hatat që kanë të bëjnë me operacione 
policore, kohëzgjatja është më e limitu-
ar, por në këto raste, për të rritur efektin e 
fushatës është më efektive që fushata të 
fillojë para operacionit apo në fillim të tij 
dhe të vijojë kur operacioni përfundon, 
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pasi në këtë mënyrë shumëfishohet per-
ceptimi i publikut mbi ndërhyrjen apo 
operacionin e kryer nga policia.

Diversiteti, përbërja e target-grupit. 
Gjatë hartimit të fushatës gjithmonë 
duhet pasur parasysh target-grupi apo 
target-audienca, pasi mesazhi që syno-
het të përcillet nuk do të jetë efikas nëse 
nuk kuptohet nga publiku (p.sh.: kur fus-
hata u drejtohet fëmijëve të vegjël është 
e rëndësishme që mesazhi të formulo-
het sa më thjesht dhe që të jetë i kuptue-
shëm për ta). Fushata e ndërgjegjësimit 
mund të ketë si target-grup viktimat, 
ashtu sikundër edhe shkelësit e ligjit dhe 
mesazhet që do të transmetohen duhet 
të jenë të ndryshme.

Formati i fushatës. Në varësi të me-
sazhit që synohet të përcillet duhet bërë 
kujdes që të përzgjidhet formati i duhur 
i fushatës, nëse do të jetë e përgjithshme 
apo e fokusuar drejt një target-grupi të 
caktuar. 

Zbatimi. Kjo fazë është e një rëndësie 
të veçantë, pasi mospërcaktimi i duhur 
i mënyrës së vënies në zbatim të fush-
atës mund të zbehë efektivitetin dhe 
rëndësinë e saj. Kur hartohet fushata 
ndërgjegjësuese duhet pasur parasysh 
që të përcaktohen: 

kush do të jenë personat përgjegjës 
për realizimin e fushatës; 

ku, kur dhe si do të shpërndahen 

materialet sensibilizuese apo prom-
ovuese; 

kush do të mundësojë vendosjen e 
posterave në kohën dhe vendin e 
duhur;

cilat do të jenë procedurat që do të 
zbatohen në mënyrë që fletëpalosjet 
të shpërndahen në target- grupin e 
përcaktuar; 

kur, ku dhe si do të përfshihet media 
në fushatë etj.

PARTNERITET NË ZHVILLIMIN E FUS-

HATAVE NDËRGJEGJËSUESE

Konceptimi dhe zhvillimi i fushatave 
ndërgjegjësuese, si pjesë e natyrshme 
e filozofisë së policimit në komunitet, 
do të ishin gjysmake pa dimensionin 
e partneritetit. Partnerë në fushatat 
ndërgjegjësuese konsiderohen të gjitha 
ato kompani dhe grupe biznesi, të cilat 
janë, në njëfarë mënyre, të lidhur me fus-
hat e interesit të identifikuara nga poli-
cia: prodhuesit dhe importuesit e pijeve 
alkoolike, operatorët e telefonisë celu-
lare dhe ISP, kompanitë e sigurimit dhe 
bankat për çështje të sigurisë në rrugë; 
kompanitë e mëdha të software-ve dhe 
shitjes së kompjuterave, të cilët janë të 
përfshirë në mënyrë indirekte në riskun 
e krimit kompjuterik; mjekët e familjes 
dhe zinxhiri farmaceutik, bashkë me 
shkollat, duhet të adresojnë luftën ndaj 
drogës dhe narkotikëve etj. Autoritetet 
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vendore të çdo niveli, në bashkëpunim 
me rrjetin e NGO-ve në terren, të gjithë 
së bashku, mund dhe duhet të luajnë 
rolin e tyre përpara se qytetari të trego-
jë pjesën e tij të përgjegjësisë përmes 
bashkëpunimit me policinë.

Partnerët potencialë privatë të fushat-
ave mund të jenë:

importues dhe prodhues të pijeve 
alkoolike;

kompani celulare dhe komuni-
kimi;

kompani sigurimesh;

SGS (Kontrolli Teknik i Autom-
jeteve);

përfaqësi koncesionare të autom-
jeteve (rishitësit);

kompani të shitjes së kompjuter-
ave dhe kompani të programim-
it (Microsoft, Apple, HP, Infosoft, 
CCS etj.);

banka;

importues prodhimesh farmaceu-
tike dhe rrjet farmacish;

institucione të arsimit jopublik;

autoshkolla;

dhomat rajonale të tregtisë dhe 
industrisë;

organizata jofitimprurëse.

Partnerët potencialë publikë të fushat-
ave mund të jenë:

Ministria e Arsimit dhe Sportit;

drejtoritë/zyrat rajonale arsimore 
(DAR/ZA);

Ministria e Shëndetësisë;

drejtoritë rajonale të shëndetit;

autoritetet lokale (të çdo niveli);

prokuroritë e rretheve.

MJETET DHE TEKNIKAT

Mjetet apo teknikat e përçimit të me-
sazhit ndërgjegjësues, që mund të për-
doren gjatë fushatave ndërgjegjësuese, 
janë të ndryshme, por secila prej tyre ka 
specifika të veçanta dhe duhet përzg-
jedhur me kujdes për t’iu përshtatur llo-
jit specifik të fushatës, grupit të synuar 
dhe për ta bërë këtë në mënyrën sa më 
kosto-efektive të mundshme.

Televizioni dhe radio janë mjete të 
rëndësishme për përçimin e mesazhit të 
fushatës, por gjithmonë duhet bërë kuj-
des që për fushata lokale, edhe mjetet e 
komunikimit, që të jenë efektive, duhet 
të përzgjidhen në nivel lokal. Si elemente 
të tyre janë kronikat, emisionet apo spo-
tet. Këto të fundit, nisur nga kostoja, nuk 
mund të përdoren gjerësisht. 

Gazetat dhe revistat. Ashtu sikundër 
televizionet dhe radiot, për fushata kom-
bëtare janë më të përshtatshme gazetat 
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kombëtare, ndërkohë që për fushata 
lokale janë më të përshtatshme gazetat 
apo revistat lokale. Gjithsesi, në këtë rast 
duhet pasur parasysh edhe fakti nëse 
gazeta apo revista lokale ka audiencë.

Billboard-et vendosen kryesisht në akset 
rrugore dhe garantojnë vizibilitet, por 
përçimi i mesazhit është i kufizuar vetëm 
në zonën ku ai është i vendosur. Zakon-
isht përdoren në fushën e parandalimit 
të krimit apo për ndërgjegjësimin e pub-
likut (p.sh.: në fushën e respektimit të 
rregullave të qarkullimit rrugor).

Posterat. Vendosja e tyre në zona të 
ndryshme rrit mundësinë për arritjen te 
target-grupi i synuar. Ato janë më pak të 
kushtueshme dhe mund të lëvizen nga 
një ambient në tjetrin gjatë zhvillimit të 
fushatës.

Broshurat dhe fletëpalosjet. Përdorimi 
i tyre është më pak i kushtueshëm dhe 
shpërndarja e tyre mund të realizohet 
nga vetë punonjësit e policisë. Është e 
rëndësishme që të bëhet kujdes në har-
timin e tyre me qëllim që mesazhi të për-
cillet siç duhet te target-grupi i synuar.

Rrjetet sociale. Një rol gjithnjë e më të 
rëndësishëm tashmë po marrin edhe rr-
jetet sociale, të cilat përbëjnë një mjet 
të rëndësishëm për përcjelljen e me-
sazheve ndërgjegjësuese dhe sensibi-
lizuese dhe që janë pa kosto.

Materiale ndërgjegjësuese. Materiale 
ngjitëse që mund të përdoren nga 
fëmijët, stilolapsa, mbajtëse çelësash apo 
kartolina, te të cilat mund të stampohet 
një mesazh ndërgjegjësues për një 
target-grup të caktuar (p.sh.: kundër 
dhunës në familje, mospërdorimit 
të alkoolit etj.). Një mjet tjetër për të 
ndërgjegjësuar publikun kundër dhunës 
në stadiume mund të jetë stampimi te 
bileta i mesazheve kundër dhunës.

Teknika të tjera. Teknika të tjera gjerë-
sisht të përdoruara sot janë edhe komu-
nikimi kapilar apo organizimi i eventeve 
sensibilizuese ndërgjegjësuese drejt-
përdrejt në terren. Në komunikimin ka-
pilar përfshihen takimet e drejtpërdre-
jta me komunitetin (p.sh., me banorët, 
me nxënësit në shkolla apo konvikte, 
duke përçuar drejtpërdrejt nga punon-
jësi i policisë mesazhin e dëshiruar). 
Demonstrimet/simulimet në rrugë janë 
gjithashtu instrumente të vlefshme.

SHEMBUJ TË KONCEPTIMIT TË 

FUSHATAVE NDËRGJEGJËSUESE

Në vijim po japim, në mënyrë skematike, 
elementet kryesore të disa llojeve të fus-
hatave të mundshme ndërgjegjësuese, 
duke u ndalur në mënyrë të veçantë në: 
objektivat, përfituesit, metodologjinë 
e procesit, partnerët potencialë dhe in-
strumentet e fushatës.
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Fushatë ndërgjegjësimi për qarkullimin rrugor

Objektivat:

A) Për drejtuesit e mjeteve motorike dhe jomotorike:

1. shpejtësia brenda normave të lejuara;

2. mospërdorimi i alkoolit;

3. vënia e rripit të sigurimit (nga drejtuesi i mjetit dhe pasagjeri, 
sidomos të miturit);

4. mospërdorimi i celularit gjatë ngarjes së makinës;

5. përdorimi i kaskës për mjetet motorike dhe jo motorike me dy 
rrota;

6. respektimi i rregullave në tërësi (semafori, vijat e bardha, 
paralajmërimet tabelore, detyrimet ligjore për kontrolle të 
automjetit etj.);

7. bashkëpunimi me policinë dhe denoncimi.

B) Për këmbësorët:

1. respektimi i semaforit;

2. kalimi në vijat e bardha;

3. ecja në drejtimin e duhur;

4. kujdesi në rrugë;

5. bashkëpunimi me policinë dhe denoncimi.

Përfituesit: 1. drejtuesit e mjeteve motorike dhe jomotorike;
2. këmbësorët.

Metodologjia 

e procesit:

1. ngritja e një grupi pune me specialistë të fushës;
2. informimi i partnerëve institucionalë mbi mundësinë për të

                 mbështetur procesin;
3. buxhetimi;
4. hartimi i planit të fushatës (kush, çfarë, ku, si, kur);
5. hartimi i produkteve promocionale dhe i planit të shpërndarjes;
6. nisja e zbatimit;
7. kryerja e vlerësimit.
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Partnerët 

potencialë:

1. Kompani sigurimesh;
2. SGS (kontrolli teknik);
3. përfaqësitë koncesionare 

të automjeteve;
4. industria e pijeve alkoolike;
5. kompanitë celulare;
6. autoshkollat;
7. OJF-të.

8. Ministria e Arsimit dhe Sportit;
9. Drejtoritë/zyrat rajonale arsimore 

(DAR/ZA);
10. Ministria e Shëndetësisë;
11. drejtoritë rajonale të shëndetit;
12. autoritetet lokale (të çdo niveli).

Instrumente të 

fushatës:

1.  spote televizive/fletëpalosje/byzylykë/mbajtëse çelësash makine 
etj.;

2.    reklama jashtë në vende të dukshme dhe në shumë vende, kryesisht 
rrugë me fluks të lartë;

3.    takime me fëmijët në shkolla, ku të shpërndahen edhe materiale 
ndërgjegjësimi;

4.   simulime/demonstrime në ecje në rrugë me fëmijët/të rinjtë e 
shkollave;

5.    biseda të punonjësve të Policisë Rrugore në studio televizive, radio 
etj.;

6.    evente mediatike/media sociale etj.

Fushatë ndërgjegjësimi kundër përdorimit të drogës dhe narkotikëve

Objektivat:

1.     pranimi nga publiku i gjerë i rolit të rëndësishëm të punonjësit të 
policisë për parandalimin dhe trajtimin e fenomenit;

2.      ndërtimi i besimit te target-grupi specifik ( fasha sociale e rrezikuar 
dhe personat afër tyre) për punonjësit e policisë;

3.     ndërtimi i instrumenteve funksionale që mundësojnë parandalim-
in dhe luftën në terren ndaj fenomenit, brenda një trinomi të de-
tyrueshëm: punonjës policie - qytetar- përfaqësues institucional 
(mësues, punonjës socialë, shoqëri civile që trajton fenomenin 
etj.);

4.   aftësimi i punonjësit të policisë për t’u përballur me targetin 
specifik të përdoruesve të drogës dhe rrethin njerëzor afër tyre.

Përfituesit:  -       të rinjtë dhe grupi afër tyre, si familja dhe shkolla.
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Metodologjia e 

procesit:

1. ngritja e një grupi pune me specialistë të fushës;
2. informimi i partnerëve institucionalë mbi mundësinë për të 

mbështetur policinë;
3. buxhetimi;
4. hartimi i planit të fushatës (kush, çfarë, ku, si, kur);
5. hartimi i produkteve promocionale dhe planit të shpërndarjes;
6. nisja e zbatimit;
7. vlerësimi.

Partnerët 

potencialë:

1.   importues prodhimesh 
farmaceutike dhe 
rrjeti i farmacive;

2.    institucione jopublike 
të arsimit;

3.     OJF-të;

4.    Ministria e Arsimit dhe Sportit;
5. drejtoritë/zyrat rajonale arsimore 

(DAR/ZA);
6.    Ministria e Shëndetësisë;
7.    Drejtoritë rajonale të shëndetit;
8.    Autoritetet lokale (të çdo niveli).

Instrumente të 

fushatës:

1.   spote televizive/postera/fletëpalosje/byzylykë/fotonovela/pjesë 
teatrale etj.;

2.     takime me fëmijët në shkolla ku të shpërndahen edhe materiale 
ndërgjegjësimi;

3.    takime me mësuesit, prindërit, psikologët e shkollave, përfaqësues 
të pushtetit vendor;

4.     media sociale.

Objektivat:

1. informimi në lidhje me elementët që përmbushin veprën penale 
të abuzimit seksual, duke shpjeguar veçmas për fëmijët dhe 
nxënësit:

-       sjelljet abuzive që nuk duhen pranuar;
-        mekanizmat për t’u mbrojtur në një reagim të parë dhe adresimin 

e problemit;
-    mbrojtjen që jep ligji dhe atë që garanton policia në rastet e 

abuzimit;
2. prezantimi i një numri për të denoncuar rastet e abuzimeve;
3. vendosja e urave të bashkëpunimit me institucione si shkolla, 

bordet e prindërve, njësitë vendore për të mbrojtur fëmijët edhe 
kur ata nuk guxojnë të tregojnë në familje;

4. besimi te struktura e policisë dhe punonjësi i policisë si garantë të 
sigurisë së individit.

Përfituesit: -        fëmijët, të rinjtë dhe grupi afër tyre, si familja dhe shkolla.

Fushatë ndërgjegjësimi kundër abuzimit seksual
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Metodologjia e 

procesit:

1. ngritja e një grupi pune me specialistë të fushës;
2. informimi i partnerëve institucionalë mbi mundësinë për të 

mbështetur policinë;
3. buxhetimi;
4. hartimi i planit të fushatës (kush, çfarë, ku, si, kur);
5. zgjedhja e produkteve promocionale dhe hartimi i planit të 

shpërndarjes;
6. nisja e zbatimit;
7. vlerësimi.

Partnerët 

potencialë:

1.      institucione jopublike 
të arsimit; 

2.      OJF-të;
3.     pronarët e klubeve që 

frekuentohen nga të 
rinjtë;

4.     Ministria e Arsimit dhe Sportit;
5.      drejtoritë/zyrat rajonale arsimore 

(DAR/ZA);
6.     Ministria e Shëndetësisë;
7.     drejtoritë rajonale të shëndetit;
8.     autoritetet lokale (të çdo niveli).

Instrumente të 

fushatës:

1. fletëpalosje/broshura etj.;
2. takime me fëmijët në shkolla, ku të shpërndahen edhe materiale 

ndërgjegjësimi;
3. takime me mësuesit, prindërit, psikologët e shkollave;
4. media sociale.

Fushatë ndërgjegjësimi për krimin kibernetik (kompjuterik)

Objektivat:

1. sensibilizimi përmes informimit të të rinjve nxënës, kryesisht të 
shkollave të mesme;

2. sensibilizimi i publikut të gjerë mbi prezencën e lartë të rrezikut 
për të qenë viktimë e krimit kibernetik në kushtet e pakujdesisë 
dhe mungesës së dijes së nevojshme për të ruajtur sigurinë e të 
dhënave personale;

3. vetëdijësimi i publikut mbi kujdesin që duhet të ketë për të mos 
rënë pre e krimit kompjuterik;

4. ngulitja e informacionit se “vjedhja e të dhënave” përbën krim 
penal dhe si e tillë mund dhe duhet denoncuar: “Policia merret 
edhe me këtë çështje”;“Denoncimi nuk të rrezikon, por ndihmon në 
ndalimin e një krimi”;

5. ndërtimi i besimit se policia është partner i besueshëm;
6. ndërtimi i besimit se policia mbikëqyr edhe “botën virtuale”, duke 

e përfshirë këtë sektor në komunikimin publik.

Përfituesit: -       fëmijët, të rinjtë dhe grupi afër tyre, si familja dhe shkolla, publiku 
i gjerë.
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Metodologjia 

e procesit:

1. ngritja e një grupi pune me specialistë të fushës;
2. informimi i partnerëve institucionalë mbi mundësinë për të 

mbështetur policinë;
3. buxhetimi;
4. hartimi i planit të fushatës (kush, çfarë, ku, si, kur);
5. zgjedhja e produkteve promocionale dhe hartimi i planit të 

shpërndarjes;
6. nisja e zbatimit;
7. vlerësimi.

Partnerët 

potencialë:

1. bankat;
2. kompanitë e shpërndarjes 

së internetit;
3. kompanitë rishitëse të 

kompjuterave;
4. kompanitë programuese;
5. kompanitë e telefonisë 

mobile;
6. OJF-të;

7. Ministria e Arsimit dhe Sportit;
8. Ministria e Inovacionit dhe 

Administratës Publike;
9. drejtoritë/zyrat rajonale 

arsimore (DAR/ZA);
10. autoritetet lokale (të çdo 

niveli).

Instrumente të 

fushatës:

1. fletëpalosje/broshura/spote televizive etj.;
2. konkurse për të rinjtë që realizojnë platforma online, p.sh. blog;
3. takime me fëmijët në shkolla ku të shpërndahen edhe materiale 

ndërgjegjësimi;
4. dalje në media të përfaqësuesve të policisë (njohës të sektorit);
5. media sociale.

Fushatë ndërgjegjësimi për policimin në komunitet 

Objektivat:

1. marrëdhënia me qytetarët, që mbështetet në komunikimin 
e rregullt, periodik me përfaqësuesit më afër tyre: kryeplaku, 
administratorët e ndërtesave, bordet e shkollave, drejtuesit e 
institucioneve arsimore, pronarët e bizneseve me rëndësi specifike 
dhe aktorë të tjerë në nivelin lokal;

2. nismat e policisë për organizimin e tryezave të ndryshme me 
palë të treta, sipas një axhende specifike që reflekton fushat e 
interesit; këto tryeza kanë një produkt konkret me marrëveshje 
dhe protokolle bashkëpunimi dhe impakt në publikun e gjerë falë 
mediatizimit të tyre, për të shpërfaqur para opinionit një polici 
aktive, të përgjegjshme dhe profesionalisht të denjë;
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Objektivat:

3. forcimi i bashkëpunimit me Ministrinë e Arsimit për të përkufizuar 
një aksion të përbashkët për çështje që ndërlidhin interesat e 
shkollës, si droga, krimi kompjuterik, abuzimi seksual etj.;

4. forcimi i bashkëpunimit me kompani të ndryshme private sipas 
fushës së interesit. Në kuadrin e realizimit të përgjegjësive sociale 
që realizon kompania, policia efektivizon këta zëra financiarë në 
një qasje që prodhon informim dhe sensibilizim të publikut nga 
njëra anë dhe vlerë të shtuar për biznesin nga ana tjetër, duke 
promovuar njëkohësisht rolin aktiv të policisë përballë nevojave 
të publikut.

Përfituesit: -       publiku në tërësi.

Metodologjia 

e procesit:

1. ngritja e një grupi pune;
2. informimi i partnerëve institucionalë mbi mundësinë për të 

mbështetur policinë;
3. buxhetimi;
4. hartimi i planit të fushatës (kush, çfarë, ku, si, kur);
5. zgjedhja e produkteve promocionale dhe hartimi i planit të 

shpërndarjes;
6. nisja e zbatimit;
7. vlerësimi.

Partnerët 

potencialë:

1. bankat;
2. kompanitë e sigurimeve;
3. OJF-të;
4. kompanitë e telefonisë 

mobile;
5. dhomat e tregtisë;
6. biznesi lokal;

7. Ministria e Arsimit dhe Sportit;
8. drejtoritë/zyrat rajonale arsimore 

(DAR/ZA);
9. Ministria e Shëndetësisë;
10. drejtoritë rajonale të shëndetit;
11. autoritetet lokale (të çdo niveli).

Instrumente 

të fushatës:

1. fletëpalosje/broshura/spote televizive/postera, elemente të tjera 
promocionale;

2. takime (komunitare) me banorë të lagjeve, administratorët, 
përfaqësues të pushtetit vendor etj.;

3. takime me fëmijët në shkolla, ku të shpërndahen edhe materiale 
ndërgjegjësimi;

4. evente të hapura/në terren/mediatike të organizuara nga policia;
5. biseda në studio televizive lokale dhe kombëtare;
6. media sociale.
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Policimi në komunitet ka lindur si plotë-
suesi kryesor strategjik i policimit tradicio-
nal. Përveç agjencive të tjera shtetërore, 
ai përqendrohet në përfshirjen më të 
madhe të publikut dhe të bashkësive në 
punën e policisë, për ta luftuar krimin në 
mënyrë më efikase dhe efektive dhe për 
të përmirësuar marrëdhënien mes poli-
cisë dhe komunitetit53.

Veprimtaritë e komunikimit me ko-
munitetin, të krijuara për uljen e krim-
inalitetit dhe përmirësimin e sigurisë 
publike, mund të rezultojnë në projekte 
për policimin me bazë në komunitet. Por 
nga ana tjetër, pranohet fakti se ndërtimi 
i partneritetit polici-publik është një pro-
ces i ndërlikuar dhe shumëplanësh.

Nuk ekziston një formulë e vetme uni-

53 

versale për policimin në komunitet dhe 
çdo program i policimit me bazë në ko-
munitet duhet të formulohet dhe zbato-
het duke marrë parasysh mjedisin lokal 
politik dhe kulturor54. 

5.1 IDENTIFIKIMI I PUBLIKUT TË OR-

GANIZUAR D HE NDËRVEPRIMI 

ME TË

Bashkëpunimi me komunitetet dhe ven-
dosja e partneriteteve janë ndër kompo-
nentët e policimit në komunitet. Por ven-
dosja e një bashkëpunimi të rregullt me 
komunitetin dhe krijimi i partneriteteve 
të suksesshme është një rrugë e vështirë, 
komplekse dhe e gjatë dhe kërkon që 
punonjësit e policisë të kenë njohuri dhe 
aftësi të posaçme për këtë proces.

54 

NDËRVEPRIMI ME PUBLIKUN DHE 
PARANDALIMI I KRIMIT

K R E U5
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Në teorinë e PK-së përmenden një sërë 
faktorësh që policia duhet të zbatojë 
për realizimin efikas të partneriteteve. 
Në këtë grup faktorësh, rol parësor ka 
që policia “...të njohë dhe të njihet nga 

publiku, si dhe të angazhohet dhe të 

mobilizojë komunitetet…”55.

Si studimet e kryera nga aktorë jashtë pol-
icisë, ashtu edhe analizat e brendshme 
të vetë policisë, konvergojnë në konklu-
zionin: “Policia e Shtetit ka një kuptim të 
qartë për llojin e partnerëve dhe rolin e 
secilit prej tyre në përpjekjen e përbash-
kët për të garantuar rend dhe siguri. PSH 
është gjithashtu e ndërgjegjshme për 
avantazhet praktike që sjell kjo mënyrë 
policimi, e cila ka në themel të saj komu-
nikimin e vazhdueshëm me partnerët56. 

Në dekadat e fundit, konteksti shqip-
tar ka paraqitur një tablo jo shumë 
optimiste për ndërtimin e këtyre part-
neriteteve dhe policia shqiptare, në të 
shumtën e herës, është përballur me një 
mori vështirësish. Më poshtë, shkurti-
misht tre prej tyre:

1. Mungesa e një baze ligjore, e harmo-
nizuar dhe e njehsuar, ku të gjithë 
aktorët të marrin përgjegjësitë e 
veta. Edhe pse ekzistojnë akte dhe 

55 “Praktika të mira për ndërtimin e partneritetit 
polici-publik”, Këshilltari i Lartë Policor i Sekretarit të 
Përgjithshëm të OSBE-së, botim i vitit 2008, Vjenë, 
fq 19.

56 Studim: “Partneritetet në kontekstin e policimit 
në komunitet” - Instituti i Studimeve Publike dhe 
Ligjore (ISPL),. botim 2014; fq. 8, fq. 18.

rregullore ligjore për PSH-në, për for-
umet e prindërve, organizimet e stu-
dentëve, për administratorët e pal-
lateve apo organizime të ngjashme, 
nuk ka akoma një akt të mirëfilltë lig-
jor që të rregullojë dhe të njehsojë të 
gjithë këtë publik të organizuar nën 
qëllimet e policimit në komunitet.

2. Sistemi i partneriteteve në konteks-
tin e PK-së është jo funksional 57.

3. Paragjykimet e publikut ndaj prakti-
kave të përdorura edhe në komunizëm. 
Në të kaluarën, paradoksalisht, pikër-
isht në kohën e represionit më të madh 
dhe të mohimit të lirive themelore të 
qytetarëve, duket se Shqipëria ka pa-
sur një mekanizëm funksional part-
neriteti midis policisë dhe komunitetit, 
ndonëse ky partneritet është përdorur 
për qëllime të mbrapshta. Policia kishte 
identifikuar një organizatë të shoqërisë 
civile (Fronti Demokratik) dhe aplikon-
te një filozofi dhe një strategji organi-
zative që e lejonte policinë të komu-
nikonte në mënyrë të efektshme me 
komunitetin58.

Por kush është dhe si identifikohet ky 
publik i organizuar për përdorim efikas të 
tij në kuadër të policimit në komunitet?

57 Në fq. 9, po ky studim citon: ”Megjithatë, pavarë-
sisht nga detyrimi i qartë ligjor për policinë dhe nga 
vetëdija e dyanshme e partnerëve, studimi arrin në 
përfundimin se sistemi i partneriteteve në konteks-
tin e policimit në komunitet është jofunksional”. 

58 
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Fillimisht duhet theksohet se studimi i 
referuar më sipër rreshton disa struktura 
hibride me të cilat ia vlen të hysh në mar-
rëdhënie partneriteti. 

Ato mund të jenë:

1. komisionet e etikës dhe të sjelljes 
nëpër shkolla; 

2. këshillat e prindërve; 

3. këshillat e mësuesve; 

4. qeveritë e nxënësve; 

5. këshillat studentore; 

6. asambletë e bashkëpronarëve dhe 
administratorët e banesave59.

Nga ana tjetër, ndërsa është deri diku e 
kuptueshme vështirësia në strukturim-
in e marrëdhënieve me komunitetin e 
gjerë përmes krijimit të forumeve komu-
nitare të organizuara e permanente, ky 
problem nuk ekziston sa i takon bash-
këpunimit me segmentet e organizuara 
të komunitetit (OJF, biznes etj.) 60.

59 Studim: “Partneritetet në kontekstin e policimit 
në komunitet”- Instituti i Studimeve Publike dhe 
Ligjore (ISPL)), botim 2014, fq. 11, ku theksohet 
se: “Baza ligjore për këto forume sa komunitare, 
aq edhe ligjore, ekziston në ligjet: “Për sistemin 
parauniversitar në Republikën e Shqipërisë“; “Për 
arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë“; “Për 
administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e 
banimit”. 

60 Po ky studim konfirmon interesin e lartë të 
organizatave të shoqërisë civile që punojnë në 
fusha të tilla, si: dhuna në familje, të drejtat e grave 
dhe të miturve, të drejtat e minoriteteve dhe 
grupeve të margjinalizuara, trafiqet, gjakmarrja 
etj., por edhe të disa segmenteve të biznesit, për të 
pasur një bashkëpunim efektiv me policinë.

Publiku i organizuar paraqitet në seg-
mente të organizuara të komunitetit, në 
forma të tilla si:

1. organizata jofitimprurëse dhe joqe-
veritare;

2. shoqata artistike apo sportive;

3. kompani apo shoqëri biznesi;

4. shoqata fetare/ komunitete fetare;

5. shoqata rinore apo sportive nën kuj-
desin e komuniteteve fetare etj.;

6. shoqata minoritare me bazë etnike 
(komuniteti maqedonas, serbo-mala-
zez, grek, rom, egjiptian etj.).

Duke pasur parasysh edhe interesin e 
madh të këtyre organizatave (sidomos të 
OJF-ve) për bashkëpunim me policinë, i 
takon kësaj të fundit të marrë iniciativën 
dhe të bëjë realitet ngritjen e strukturave 
permanente të konsultimit me këto seg-
mente të organizuara të komunitetit.

Praktikisht është e udhës që çdo DPQ 
duhet:

1.    të ndërtojë një databazë të plotë me 
emrat, adresat dhe pikat e kontaktit 
të organizatave joqeveritare aktive 
në fusha të tilla, si: dhuna në famil-
je, të drejtat e grave dhe të miturve, 
grupet e margjinalizuara, trafiqet, 
gjakmarrja, komunitetet fetare, or-
ganizatat e biznesit, sindikatat etj.; 
këto organizata (sidomos OJF-të e 
specializuara) i japin tonin kësaj mar-
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rëdhënieje dhe priren ta shfrytëzo-
jnë partneritetin me policinë krye-
sisht për nevojat e tyre61 dhe policia 
nuk duhet të jetë në pozita pritëse e 
reaguese në ndërveprimin me këtë 
segment të komunitetit; 

2.   të hartojë një model standard të një 
memorandumi bashkëpunimi me 
partnerët privatë të organizuar; 

3.   të raportojë periodikisht dhe publik-
isht për ecurinë në zbatimin e mem-
orandumeve.

5.2. NDËRVEPRIMI ME PUBLIKUN E 

PAORGANIZUAR

Përveç publikut të organizuar, që u tra-
jtua më sipër, në hartën e partneriteteve 
kërkohet edhe përfshirja e komunitetit 
të gjerë ose publikut të paorganizuar.

Ndonëse një entitet disi abstrakt, komu-
niteti i gjerë mbetet përfituesi kryesor i 
shërbimeve të policisë për garantimin 
e rendit dhe sigurisë publike. Në fund 
të fundit, policimi, si veprimtari e orga-
nizuar dhe e specializuar shtetërore për 
ruajtjen e rendit dhe të qetësisë pub-
like, synon mbrojtjen e jetës dhe pasur-
isë së anëtarëve të komunitetit, mbro-
jtjen e të drejtave të tjera të tyre, si dhe 
zbulimin dhe parandalimin e krimit që i 
kërcënohet çdo anëtari të komunitetit. 
Në këtë kuptim nuk është e vështirë të 
imagjinohet (dhe kjo konfirmohet, në 

61  idem

fakt, edhe nga gjetjet e anketimit me 
publikun e gjerë) se komuniteti mbetet 
thellësisht i interesuar për bashkëpun-
im të efektshëm me policinë. 

Nga ana tjetër, tashmë është e qartë 
se një partneritet/komunikim efikas 
i shërben po aq edhe policisë teksa e 
mundëson këtë të fundit të planifiko-
jë, të orientojë dhe alokojë burimet 
(gjithnjë të tendosura), dhe, në fund të 
fundit, të bëjë detyrën, duke paranda-
luar kryerjen e veprave shoqërisht të 
rrezikshme. 

Për arsye objektive, tipari kryesor i mar-
rëdhënies midis policisë dhe komunite-
tit të gjerë është një lloj njëanshmërie, 
duke qenë se i takon policisë të gjejë 
mënyra për ta përfshirë komunitetin 
në çështjet e ruajtjes së rendit dhe sig-
urisë. Puna e policisë në këtë drejtim 
vështirësohet nga fakti se komuniteti i 
gjerë nuk është i strukturuar dhe, për pa-
sojë, paraqet disa vështirësi të posaçme 
sa i takon nevojës për të ngritur dhe 
mbarëvajtur një partneritet funksional 
me të. 

Sidoqoftë dhe pavarësisht vështirësive 
për të gjeneruar partneritete me komu-
nitetin e gjerë, nismat e viteve të fun-
dit, që do të trajtohen me poshtë, kanë 
hedhur themelet për një bashkëpunim 
dhe ndërveprim më frytdhënës në të 
ardhmen.
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5.2.1. ZYRAT E PRITJES SË QYTETARËVE

Një nga aspektet e punës së Policisë së 
Shtetit është shërbimi (procedurat ad-
ministrative) ndaj qytetarëve apo bi-
zneseve në fushën e sigurisë dhe rendit 
publik, siç janë p.sh.: licencat, lejet, autor-
izimet në fushat e shërbimeve të policisë 
private, mbajtjes të armëve, përdorimit 
civil të lëndëve plasëse, si dhe shërbimi 
i lidhur me lejet e qëndrimit, pajisjen me 
pasaportë etj. Në vijim të përmirësimeve 
në dhënien e shërbimeve, gjatë këtyre 
dy viteve Policia e Shtetit ka punuar për 
të realizuar një projekt të posaçëm për 

rikonceptimin tërësor të mënyrës dhe 
qasjes në dhënien e këtyre shërbimeve 
për qytetarët dhe bizneset. 

Ky projekt që sot njihet si projekti i Zyrave 
të Shërbimit të Qytetarit (ZSHQ) ka sjellë 
disa risi dhe një model të ri pune në mar-
rëdhënien dhe komunikimin me qytetarët 
dhe bizneset. ZSHQ-të janë konceptuar të 
funksionojnë në modelin e “one stop shop” 
ose “zyrë shërbimi me një ndalesë”.

Në mënyrë skematike, funksionimi dhe 
ndërveprimi me qytetarin (klientin e 
shërbimit policor) paraqitet në figurën 
më poshtë.

Ngritja dhe funksionimi i ZSHQ-së sipas 
modelit novator të dhënies të shërbi-
meve, që ka në fokus qytetarin, sjell disa 
risi/përfitime si për qytetarët/bizneset, 
ashtu edhe për vetë Policinë e Shtetit.

a) Përfitimet për qytetarët:

ZSHQ-të funksionojnë në modelin e 
“zyrës së shërbimit me një ndalesë” 
dhe trajtojnë të gjitha procedurat ad-
ministrative (leje, licenca, autorizime, 
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miratime, denoncime, pasaporta, 
leje qëndrimi etj.) në juridiksionin e 
Policisë të Shtetit, pavarësisht se cila 
është struktura vendimmarrëse bren-
da policisë dhe ku ndodhet ajo (ko-
misariat/drejtoritë vendore/drejtoria 
e policisë/Ministri e Brendshme).

Qytetarët/bizneset i drejtohen ZSHQ-
së për çdo gjë që lidhet me një shër-
bim që duan të përfitojnë, pra: për të 
marrë informacion, për të aplikuar 
për një procedurë, për të marrë ak-
tin administrativ të miratimit apo për 
të tërhequr dokumentin për të cilin 
kanë aplikuar, si dhe për t’u ankuar.

ZSHQ-të funksionojnë në çdo komis-
ariat policie, duke rritur ndjeshëm 
aksesin e qytetarëve dhe biznesit që 
i drejtohen drejtpërdrejt kësaj zyre 
duke shmangur pritjet e gjata dhe 
sorollatjet, siç bëhej më parë.

Kërkesat ligjore dhe dokumentet që 
do të duhet të plotësojë, përkatë-
sisht paraqesë, qytetari/biznesi për 
secilin shërbim, janë unifikuar, re-
duktuar, thjeshtuar dhe qartësuar, 
duke ulur barrën administrative dhe 
koston përkatëse për qytetarët dhe 
bizneset.

Afatet proceduriale gjithashtu janë 
reduktuar dhe bërë më të shkurtra.

Ambientet e ZSHQ-ve janë të akse-
sueshme lehtësisht (edhe për per-

sonat me aftësi të kufizuara) dhe në 
kushte komode për qytetarët.

ZSHQ-të kanë ambiente të veçanta 
për të bërë denoncimet si dhe për të 
asistuar viktimat e dhunës në familje 
dhe të miturit, në mënyrë që vikti-
mat të ndihen të sigurt për të ndarë 
përvojën e tyre.

Punonjësit e policisë në ZSHQ janë 
të rinj dhe posaçërisht të trajnuar jo 
vetëm për punën që bëjnë (trajtimin e 
çështjes), por edhe për marrëdhënien 
me qytetarët dhe publikun.

b) Risitë për vetë policinë:

ZSHQ-të funksionojnë mbi bazën e 
sistemit elektronik të menaxhimit të 
çështjes, duke bërë që komunikimi 
i brendshëm ndërmjet punonjësve/
strukturave përgjegjëse të policisë 
të përfshira në vendimmarrje për 
çdo shërbim të jetë elektronik, në 
kohë reale dhe pa pasur nevojë për 
shkëmbime dhe postime të doku-
menteve dhe vendimeve nga njëra 
zyrë në tjetrën.

Funksionimi i ZSHQ-ve eliminon 
kontaktet e drejtpërdrejta të pub-
likut me punonjësit/strukturat që 
merren me shqyrtimin e kërkesave, 
duke çuar në uljen e mundësive për 
sorollatje dhe praktika korruptive.

Sistemi elektronik mbi të cilin funk-
sionon ZSHQ mundëson mbikëqyr-
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jen online të çdo veprimi/mendimi 
dhe vendimmarrjeje lidhur me një 
procedurë, përfshirë edhe respek-
timin e afateve të brendshme të 
komunikimit, duke e bërë të gjithë 
sistemin e shërbimeve të moni-
torueshëm dhe duke rritur përgjeg-
jshmërinë në vendimmarrje dhe në 
cilësinë e shërbimit ndaj qytetarit.

Krijimi i zyrave të pritjes po përmirëson 
aftësitë e PSH-së për të dhënë shërbime 
më të mira dhe për pasojë ka shtuar besi-
min e komunitetit për të bashkëpunuar. 
Bizneseve, individëve dhe komunite-
tit do t’u shërbehet më mirë dhe ata 
do të jenë më të gatshëm për të bash-
këpunuar me policinë dhe për të qenë 
partnerë me të. 

Si realizohet në praktikë ky ndërveprim me 
qytetarët?

Funksionimi i ZSHQ-ve mbështetet në 
një aplikacion për menaxhimin e çdo 
shërbimi:

Në çdo ZSHQ, qytetari/biznesi mund 
të paraqitet për të marrë informacion 
të detajuar për çdo shërbim, kushtet 
ligjore, dokumentet e nevojshme, af-
atet dhe kostot përkatëse, si dhe për 
të aplikuar për atë shërbim.

Çdo aplikim (kërkesë) hidhet në ap-
likacion së bashku me dokumentet 
shoqëruese. Kjo është e vlefshme 
edhe për kërkesat e paplota (p.sh.: 

mungon një dokumentet shoqërues 
që duhet të paraqitet).

Në përfundim të çdo aplikimi, qytet-
ari pajiset me një vërtetim (i cili prin-
tohet automatikisht nga sistemi). 
Në këtë vërtetim elektronik përsh-
kruhet shërbimi për të cilin ka ap-
likuar qytetari, dokumentet që ka 
dorëzuar, si dhe data kur duhet të 
paraqitet për të marrë përgjigjen. Ky 
vërtetim jepet edhe për aplikimet e 
paplota, së bashku me udhëzimet 
përkatëse për plotësimin e mangë-
sive të konstatuara. Në këtë rast të 
fundit, qytetari ka në dispozicion 15 
ditë afat për të plotësuar të gjitha 
mangësitë në aplikim.

Aplikimi së bashku me dokumenta-
cionin shoqërues u transferohet au-
tomatikisht, në mënyrë elektronike 
punonjësve/strukturave përgjegjëse 
sipas tipit të procedurës për mendim/
vendimmarrje. Dosja e aplikantit nuk 
lëviz më zyrë më zyrë, por skanohet 
dhe në mënyrë automatike u kalon 
sipas hapave të gjithë punonjësve/
komisioneve, të cilët kanë detyrimin 
për të bërë shënimet përkatëse ose 
për të marrë një vendim në lidhje me 
kërkesën e qytetarit. 

Qytetari mund të paraqitet në afatin 
e caktuar për të marrë aktin adminis-
trativ. Nëse nuk paraqitet, ai njofto-
het nëpërmjet postës.
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Në fund të çdo dite pune, nga përgjeg-
jësi i çdo ZSHQ-je hartohet një raport 
ditor, i cili përfshin dinamikën ditore, si 
dhe monitorimin e ecurisë së të gjitha 
aplikimeve që janë në proces (nga ky 
monitorim konstatohen shkeljet e af-
ateve, që mund të bëhen nga punon-
jësit të cilët kanë detyrimin për të bërë 
shënimet përkatëse në praktikë). Ky 
raport u vihet në dispozicion struk-
turave përgjegjëse për monitorimin 
çdo ditë në përfundim të shërbimit. 
Këto struktura monitorojnë zhvillimin 
e procedurave edhe online.

5.2.2. POLICI VIRTUAL

Rrjetet sociale, Facebook-u, Twitter-i 
janë kthyer tashmë në mediume mjaft 
të fuqishme që jo vetëm shpërndajnë 
informacione, por në mënyrë të drejt-
përdrejtë përpunojnë edhe opinionin 
publik. Padyshim, ky medium i fuqishëm 
dhe jashtëzakonisht i gjerë nuk mund 
të lihet jashtë vëmendjes së policisë, 
veçanërisht kur ai trajtohet në kuadër 
të policimit në komunitet, ku ndërtimi i 
partneriteteve dhe forcimi i urave të ko-
munikimit është thelbësor.

Në praktikë, policët virtualë apo policët 
në Facebook janë policë që punojnë në 
internet. Ata u përgjigjen njoftimeve 
dhe mesazheve të dërguara nga publiku 
nëpërmjet internetit, si dhe informojnë 
fëmijët. kryesisht, por edhe të rriturit 
mbi çështjet e sigurisë.

Qëllimi i policit virtual apo policit të 
Facebook-ut është këshillimi në rrjet. 
Ai nuk heton apo procedon penalisht. 
Nëse dikush e gjen më të arsyeshme të 
përdorë këtë medium për të dorëzuar 
një kërkesë apo ankesë, atëherë ky in-
strument jep informacione të plota dhe 
të hollësishme62.

Policit virtual mund t’i drejtoheni në 
këto raste: 

nëse dëshironi ndonjë këshillë nga 
policia;

në qoftë se keni pyetje në lidhje me 
ligjin;

në qoftë se dëshironi të dërgoni një 
të dhënë ose informacion për po-
licinë;

nëse dyshoni se dikush është duke 
punuar nën emrin tuaj në internet;

në qoftë se keni rënë viktimë e ngac-
mimit / abuzimit;

në qoftë se dëshironi që të njoftoni 
në lidhje me një abuzim seksual apo 
ngjarje të ngjashme;

në qoftë se doni të raportoni një in-
cident.

Në rastet që kërkojnë reagim urgjent të 
policisë është e nevojshme të telefono-
nin numrin 129.

62 http://daeimplementation.eu/indicator.php?id_
country=7&action_n=41
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Policia e Shtetit u ballafaqua me për-
vojën e policit të Facebook-ut gjatë një 
vizite studimore në Suedi. Pala suedeze 
u shpreh e gatshme për nisjen e projektit 
-pilot në Shqipëri. Aktualisht kjo përvojë 
është provuar në Komisariatin Nr. 1 dhe 
Nr. 2 të DPQ Tiranë (për më tepër refero-
hu në faqet e Facebook-ut të Komisaria-
tit Nr. 1 dhe atij Nr. 2)63. 

Faqja e Facebook-ut ofron mundësi për 
bashkëveprimin e të rinjve me policinë. 
Ata mund të bëjnë pyetje, të kërkojnë 
këshilla dhe të njoftojnë policinë në lidh-
je me problemet e sigurisë në shkollat 
dhe lagjet e tyre.

Faqja e e Facebook-ut e Komisariatit Nr. 
2 u aktivizua në muajin shkurt 2014, 
kurse ajo e Komisariati Nr. 1, disa muaj 
më vonë. Aktualisht ky portal ka mbi 
2200 miq në Facebook dhe ofron lidhje 
me faqet e internetit të disa agjencive të 
zbatimit të ligjit.

Si veprohet praktikisht?

Në Facebook krijohet faqja e autor-
izuar nga titullari.

Caktohet personeli i dedikuar për 
këtë funksion. Oficeri duhet të ketë 
njohuri të mjaftueshme teknolog-
jike dhe përkushtim në punë.

Identifikohen shkollat dhe insti-

63 https://www.facebook.com/komisariati2.tirane dhe 
https://www.facebook.com/Komisariati.1.Tirane.
Polici.Virtual/

tucionet në zonë me të cilat do të 
ndërveprohet.

Bëhet një analizë e përmbajtjes së 
komunitetit, me target kryesor të 
rinjtë dhe nxënësit e shkollave.

Prodhohen fletë-palosje me infor-
macionin e duhur dhe adresën e 
Facebook-ut dhe shpërndahen në 
këto institucione.

Postohen mesazhe të përditshme 
mbi sigurinë dhe ndërveprohet me 
përdoruesit; target janë nxënësit 
dhe studentët në këtë zonë.

Qasja e policit virtual përfshin nxitjen e 
komunitetit për të bashkëvepruar me 
një person dhe jo direkt me një insti-
tucion. Së bashku me shkëmbimin e in-
formacioneve për sigurinë dhe dhënien 
e këshillave të thjeshta juridike, policit 
virtual të Komisariatit Nr. 2 gjithashtu i 
është kërkuar ndihmë në gjetjen e per-
sonave të zhdukur.

Detyra e policit virtual është që të jetë i 
pranishëm aty ku njerëzit navigojnë në 
faqet e rrjeteve sociale, në forumet ose 
blogjet e njohura, si dhe në faqet e inter-
netit që kanë të bëjnë me problemet e 
të rinjve dhe fëmijëve dhe të komuniko-
jnë me qytetarët. Polici virtual mund t’u 
përgjigjet të gjitha llojeve të pyetjeve të 
përgjithshme që qytetarët mund të kenë 
lidhje me punën e policisë dhe ata (qytet-
arët) mund të raportojnë çdo veprimtari 
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të paligjshme në këtë forum. Facebook-u 
duket të jetë kanali më popullor ku indi-
vidët mund të kontaktojnë policinë.

5.2.3. APLIKACIONI I KOMISARIATIT 

             DIGJITAL

Komisariati digjital është aplikacioni i 
prezantuar nga Ministria e Punëve të 
Brendshme dhe fondacioni “Vodafone 
Albania”, i cili u shërben qytetarëve 
dhe Policisë së Shtetit për të garantu-
ar cilësinë e shërbimit, zbatimin e ligjit, 
luftën kundër korrupsionit dhe për të 
rritur parametrat e sigurisë publike. Ai 
(aplikacioni) vjen si një shembull i suk-
sesshëm i përdorimit të teknologjisë në 
favor të së mirës publike. 

Aplikacioni mund të shkarkohet në 
çdo celular të tipit “smart” dhe çdo për-
dorues mundet të raportojë në kohë 
reale, në Policinë e Shtetit, foto, video e 
tekst për rastet e dyshuara të shkeljes së 
rregullave, korrupsionit e paligjshmërisë 
në vend. Qytetari mund të zgjedhë 
të mbetet anonim apo i identifikuar. 
Gjithashtu, aplikacioni u jep mundësi 
qytetarëve të ndjekin, nëpërmjet tele-
fonit, përgjigjen apo reagimin e policisë 
për rastin e raportuar.

Në kuadrin e kësaj iniciative, në bash-
këpunim me partnerin zbatues të këtij 
projekti, është ngritur e kualifikuar një 
sektor i posaçëm pranë Drejtorisë së Poli-
cisë së Shtetit, që është një hallkë e rëndë-

sishme për koordinimin e të dhënave të 
njoftuara dhe ndërhyrjes së menjëhershme 
të shërbimeve të rendit.

Përftimet e këtij aplikacioni janë:

lehtësi në komunikimin me policinë, 
pasi mjafton të kesh një telefon në dorë 
dhe aplikacionin e komisariatit digjital 
dhe menjëherë policia është në shërbi-
min tënd;

eliminimi i burokracisë, heqje në mak-
simum e shkresurinave, denoncimeve 
dhe informacioneve;

reduktimi i korrupsionit;

rritja e transparencës; sistemi është 
transparent sepse denoncimi/infor-
macioni digjital është anonim, qytet-
ari nuk ka nevojë të identifikohet, por 
ndërkohë denoncimi ose informacioni 
mbetet aty në sistem, duke hequr çdo 
mundësi që operatori apo operatorët 
ta fshijnë;

shkurtimi i kohës, sepse aplikacioni nuk 
kërkon takimin e punonjësit të policisë 
me qytetarët për të ndarë një informa-
cion apo për të bërë një denoncim, siç 
ka qenë më parë;

pasja e një instrumenti të fuqishëm, të 
pakufizuar në kohë, të pakufizuar në 
mundësi dhe në territor. 

Aplikacioni ofron gjithashtu mundësinë që 
qytetari të shohë jo vetëm çfarë raporton ai 
vetë, por çfarë raportojnë të gjithë në këtë 
aplikacion. Kjo jo duke zbuluar identitetet 
e raportuesve, por duke parë çfarë ka bërë 
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policia me denoncimet apo informacionin 
e qytetarëve. Një gjë e tillë ndihmon që 
qytetari të krijojë bindjen e tij për përdorim-
in e aplikacionit, si dhe të krijojë besimin 
se ka një instrument utilitar në dorë për 
të ndihmuar që shtëpia e tij, pallati, lagjja, 
qyteti apo i gjithë vendi, të jenë më të sig-
urt.

5.3 GJENERIMI I MEKANIZMAVE PËR 

KRIJIM PARTNERITETESH

Problematikat e rendit dhe situatat e 
ndryshme kriminale janë çështje kom-
plekse, me shumë faktorë kontribuues 
që kalojnë vijat tradicionale të përgjegjë-
sive të departamenteve qeveritare. Këto 
probleme, agjencitë e zbatimit të ligjit nuk 
mund t’i zgjidhin krejt vetëm. Për këtë arsye, 
gjenerimi i mekanizmave për të krijuar part-
neritete mund të sjellë së bashku pikëpam-
je të ndryshme të mendimit, dijes, aftësive 
dhe përvojës, për të gjeneruar qasje të reja 
për parandalimin e krimit64.

Një drejtues i policisë vendore duhet të 
ketë parasysh se parimi “Zgjidhje lokale 
për problemet lokale” ka rezultuar i suk-
sesshëm. Ndërsa përfshirja e partnerëve në 
bashkëpunim sjell një sërë perspektivash 
që rrisin të kuptuarit e problemit specifik 
dhe i lejojnë policisë vendore të marrë 
masa efikase për parandalimin e krimit sip-
as rrethanave lokale.

Partnerët lokalë të policisë shpesh kanë një 

64 Community policing service manual, Police service 
of Bangladesh, ed 2005. p. 13

kuptim të mirë të zonës dhe të banorëve 
në komunitetet e tyre dhe janë burim lo-
kal i rëndësishëm. Rrjetet e tyre mund të 
mundësojnë pjesëmarrje më të madhe 
dhe më efikase të komunitetit në proce-
set e konsultimit, në vlerësimin e opsion-
eve, zbatimin dhe vlerësimin. Angazhimi 
i banorëve lokalë mund të jetë kritik për 
suksesin65.

Literatura botërore e policimit në komunitet 
vëren se “partneritetet nuk janë statike”. 
Nëse krijohen, ato duhet të jenë të qën-
drueshme dhe të forcohen ose, në qoftë 
se nuk i shërbejnë qëllimit, duhet të shpër-
bëhen. Për këtë arsye, është e nevojshme 
që partneritetet e lidhura operative të rish-
qyrtohen herë pas here në varësi të rretha-
nave. Këto partneritete kërkojnë vëmend-
jen e duhur që të qëndrojnë të fokusuara 
dhe të përshtaten me ndryshimet e zonës66. 

Në dokumentin bazë të SACP-it është 
shprehur qartë domosdoshmëria e krijim-
it të partneriteteve, si element  thelbësor i 
zbatimit të filozofisë së PK-së67.

65 ibidem
66 Community policing service manual, Police service 

of Bangladesh, ed 2005. p. 14-15
67 Dokumenti i programit “Mbështetja suedeze për MB/

PSH-në për policimin në komunitet”, ISSAT, Gjenevë 
2012, fq. 27. “Koncepti i partneritetit është në qendër 
të filozofisë së policimit në komunitet. Partneritetet 
janë të rëndësishme për komunitetet që të punojnë 
së bashku për të identifikuar shkaqet rrënjësore të 
problemeve, për të përzgjedhur prioritetet e policimit 
që adresojnë nevojat e vërteta të ruajtjes dhe sigurisë 
në komunitet dhe rrisin zbatimin e planit të veprimit 
të policimit në komunitet. Partneriteti me të rinjtë 
ngre  themelet për një marrëdhënie të gjatë dhe 
të shëndetshme në të ardhmen, duke përmirësuar 
imazhin e policisë dhe edukuar brezat e ardhshëm për 
policinë si një partnere dhe ofruese e shërbimeve”.
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Në periudhën 2012-2015 janë prakti-
kuar me sukses disa forma bashkëpun-
imi, të cilat kanë gjeneruar një sërë me-
kanizmash partneriteti, që mund të kon-
siderohen si praktika të mira dhe modele 
për të ardhmen. 

Në vijim po paraqesim disa prej tyre:

5.3.1. KOMISIONET PËRZGJEDHËSE TË 

             SKEMËS SË GRANTEVE TË VOGLA

E konceptuar kryesisht për krijimin e 
partneriteteve me fokus tё veçantë ri-
ni-polici, SGV ndihmoi nё mundësimin 
dhe shtimin e marrёdhёnieve dhe bash-
këpunimit midis policisё dhe tё rinjve. 
Figura e mëposhtme paraqet skema-
tikisht ndikimin e SGV-së në elementet 
bazë të funksionimit në praktikë të PK-së

SGV në themel kishte mbështetjen e pro-
jekteve tё identifikuara në nivel lokal, që 
fuqizojnë marrëdhëniet midis të rinjve 
dhe policisë, ndërsa për përzgjedhjen e 
projekt-propozimeve më të mira në nivel 
qarku dhe për menaxhimin e procesit në 
tërësi u ngritën dhe funksionuan komi-
sionet e veçanta përzgjedhëse (KVP) të 
skemës së granteve të vogla.

Këto komisione kanë funksionuar rreg-
ullisht për 5 raunde të SGV-së në 12 qa-
rqe të Shqipërisë dhe kanë vepruar në 
bazë të parimit të transparencës dhe 

kolegjialitetit. Ato funksionojnë në bazë 
të udhëzuesit për SGV-në, ku një pjesë e 
veçantë i dedikohet KVP-së68.

Në bazë të këtij udhëzuesi, këto komisi-
one krijohen nё secilin qark me pёrfaqё-
sues nga EMP, PSH, qeverisja vendore, 
shoqëria civile dhe partnerë të tjerë. Çdo 
komitet përzgjedhës bashkëdrejtohet 
nga PSH-ja dhe EMP-ja. 

Praktikisht, përbërja69 e KVP-së në 

68 Raporti i ngjizjes së projektit SACP, 2012, si dhe 
raporti i parë i progresit gjashtëmujor

69 Grupi i punës në përbërje të Drejtorisë së 
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përgjithësi ka qenë: përfaqësues nga 
prefektura, nga këshilli i qarkut, dhoma 
e tregtisë dhe industrisë, nga drejtoria 
arsimore, përfaqësues nga bashkia, shër-
bimi social, senati studentor (aty ku ka 
universitete), nga drejtoria e shëndetit 
publik, përfaqësues të komunitetit rom 
apo egjiptian, si dhe të komuniteteve të 
tjera vulnerabël. 

Funksioni i këtyre komisioneve është si 
më poshtë:

gjatë fushatës promovuese vepron 
si organ komplementar ndërlidhës 
midis PSH-së, projektit dhe komu-
nitetit për të shpërndarë infor-
macionin e duhur për SGV-në, 
për t’i nxitur organizatat lokale të 

Përgjithshme të Policisë ka vendosur që numri 
i pjesëmarrësve në Komisionin Përzgjedhës të 
Granteve të Vogla të jetë jo më pak se 7 dhe jo më 
shumë se 14 pjesëmarrës.

shoqërisë civile të marrin pjesë në 
procesin e aplikimit për projekte;

gjatë përzgjedhjes së projek-
teve vlerëson çdo projekt-kandi-
dat pёrkundёr njё sёrё treguesish 
specifikё, që i korrespondojnë krit-
ereve të paraqitura nё udhëzuesin 
e SGV-së, seksioni i seleksionimit të 
projekteve;

gjatë zbatimit të projekteve, KVP 
luan edhe rolin koordinator (aty 
ku është nevoja) për mbarëvajtjen 
e projekteve; EMP, nëpërmjet ofi-
cerit monitorues të SGV-së, e mban 
këtë komision të përditësuar për të 
gjithë ecurinë e projekteve sipas 
etapave.
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Si funksionon kjo praktikë konkretisht: 

Fillimisht, EMP, në bashkëpunim 
me DPPSH-së dhe DPQ-në respek-
tive ftojnë përfaqësues të shoqërisë 
civile, të komuniteteve të margji-
nalizuara dhe në nevojë, si dhe të 
pushtetit vendor apo të komunite-
tit të biznesit, që të marrin pjesë në 
takimin themelues të KVP-së. Po në 
bashkëpunim me DPQ-në vendore, 
bëhet paraprakisht një identifikim 
i anëtarëve të mundshëm poten-
cialë të këtij komisioni. Paraprak-
isht, këtyre anëtarëve u dërgohet 
një material shpjegues mbi SGV-në 
dhe projektin në përgjithësi. Takimi 
i parë është edhe takim konstituues 
i KVP-së. Ky takim bashkëkryesohet 
nga drejtuesi i EMP-në dhe zv/dre-
jtori i DPQ-së.

Gjatë fushatës promovuese, anëtarët 
e KVP-së mbahen të informuar për 
afatet kohore të secilës etapë të 
raundit në vijim të SGV-së dhe fto-
hen të marrin pjesë aktive në nxitjen 
e aplikuesve për SGV-në. Kjo etapë 
zakonisht zgjat një muaj.

Procesi i përzgjedhjes së projekteve 
fituese paraprihet nga një takim 
paraprak i KVP-së, ku secilit anëtar i 
dorëzohet një dosje me secilin apli-
kim, një udhëzues për SGV-në dhe 
procesin e votimit, kriteret e përzg-
jedhjes dhe të vendosjes së pikëve 

si dhe një formular vlerësimi. Çdo 
dokument i dërgohet secilit anëtar 
në letër dhe elektronikisht. Në këtë 
takim përcaktohet me vendim të 
përbashkët ora dhe vendi i takimit 
përzgjedhës të projekteve fituese70.

Në takimin përzgjedhës, bash-
këkryesuesit do të bien dakord që 
në fillim të takimit për numrin dhe 
emrat e anëtarëve të komisioneve 
që do të kenë të drejtën e votimit (të 
pikëve) mbi projektet e propozuara. 
Kjo do të regjistrohet nga mbajtë-
si i procesverbalit. Më pas lexohet 
rregullorja e votimit dhe në mënyrë 
të hapur dhe transparente lexohen 
pikët për secilin aplikant. Në përg-
jithësi, procedura mbahet shumë e 
thjeshtë dhe konsiston si më poshtë:

Bashkëkryesuesit prezantojnë secil-
in projekt veç e veç dhe shpjegojnë 
rëndësinë e peshën tij përkundrejt 
kritereve të përzgjedhjes. 

Ftohen anëtarët e komisionit të 
japin mendime në lidhje me secilin 
tregues të përzgjedhjes. 

Kur të jenë përfunduar diskutimet 
për të gjitha projektet e propozu-
ara, bashkëkryetarët ia shpërndajnë 
komisionit formularët e vlerësimit. 

70 Vendi i takimit të KVP-së është vendosur me 
vendim të përbashkët dhe në shumicën e herës ka 
qenë në ambientet e pushtetit vendor (prefektura 
apo bashkia).
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Bashkëkryesuesit shpallin rezultatet 
e vlerësimit sipas një rendi dhe me 
një përqindje.

Çdo fletë vlerësimi nënshkruhet nga 
bashkëkryesuesit.

Bashkëkryesuesi i PSH-së përgatit 
raportin për takimin dhe për rezul-
tatet e vlerësimit dhe ia paraqet do-
kumentet bashkëkryesuesve të GPP-
së brenda një afati kohor prej 7 ditë 
pune.

Në rast të ndonjë mosmarrëveshjeje 
mbi të drejtat e pikëve, vendimi për-
fundimtar ngelet në dorën e bash-
këkryesuesve.

Anëtarët e komisionit, me autorite-
tin për të gjykuar e vlerësuar, jap-
in pikët për çdo projekt të caktuar 
në përputhje me këtë kriter e in-
dikator të përbashkët, duke lënë 
shënime mbi përzgjedhjen në një 
formular të vlerësimit të siguruar 
nga EMP-ja.

Formularët e plotësuar të vlerësimit 
mblidhen nga mbajtësi i procesver-
balit i PSH-së dhe rezultatet llogarit-
en nga bashkëkryesuesit dhe verifi-
kohen nga EMP-ja.

Anëtarët e KVP-së, në fund të procesit, 
si dhe çdo aplikues, marrin një mesazh 
elektronik mbi rezultatet e procesit 
për kandidatët e suksesshëm dhe jo tё 
suksesshëm. Ky informacion mund t’i 

ndihmojë aplikantёt të përgatisin apli-
kime më të pranueshme për grante të 
ardhshme.

5.3.2. TAKIMET E PËRBASHKËTA 

       RAJONALE NË KUADËR TË SMSK-SË

Sistemi i matjes së sigurisë në komunitet 
(SMSK) ka si parakusht funksionimin e 
një partneriteti aktiv me komunitetin, në 
përmbajtje të të cilit ndodhen edhe in-
stitucionet e pushtetit vendor dhe të for-
macioneve të organizuara të shoqërisë 
civile dhe të biznesit. Pasi bëhen matjet 
e perceptimit të qytetarëve mbi nivelin 
e sigurisë në zonë, rezultatet kalojnë në 
analizë të mëtejshme nga komisariatet 
përkatëse ku pilotohet SMSK.

Thelbi i sistemit të sipërpërmendur është 
fokusimi në ndreqjen e shkaqeve që ço-
jnë në problemet e sigurisë në komunitet 
apo faktorëve stimulues të tyre, si një 
mënyrë efikase për parandalimin e sjell-
jeve antishoqërore dhe veprave penale. 

Në këtë kuadër, adresimi i një pjese të 
mirë të shkaqeve, përveçse me punën 
e Policisë të Shtetit, lidhet në mënyrë të 
pandashme me punën e institucione-
ve të tjera shtetërore apo njësive të 
qeverisjes vendore, p.sh.:

1. Disa shkelje në sektorin e trafikut rru-
gor mund të reduktohen ndjeshëm 
me përmirësimin e sinjalistikës rru-
gore, planifikimin e sensit të rrugëve 
urbane etj.
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2. Sjellje antishoqërore të caktuara 
(p.sh.: dëmtimi i pronës publike apo 
private; grabitje, zënka në rrugë etj.) 
në zona të caktuara mund të shman-
gen apo reduktohen nëse zonat për-
katëse mbulohen me ndriçim publik.

3. Prishja e qetësisë publike nga ndot-
ja akustike mund të shmanget apo 
reduktohet duke bashkëpunuar me 
institucionet përkatëse shtetërore 
që japin lejet dhe monitorojnë ndot-
jen akustike.

4. Sjelljet antishoqërore në fushën 
e mjedisit mund të reduktohen 
nëpërmjet punës në partneritet me 
institucionet shtetërore përgjegjëse 
në fushën e mjedisit apo me njësinë 
e qeverisjes vendore.

Në këto kushte, është e nevojshme rritja 
dhe institucionalizimi i bashkëpunim-
it me partnerët kryesorë instituciona-
lë, në mënyrë të veçantë me: njësitë e 
qeverisjes vendore, inspektoratin e mje-
disit, inspektoratin shëndetësor, shërbi-
met sociale në territor si dhe çdo insti-
tucion tjetër vendor që mund të kon-
tribuojë në adresimin e problemeve etj.

Për të hedhur hapa konkretë në këtë drejtim, 
drejtoritë vendore të policisë organizuan 
takime rajonale (nivel qarku) me përfaqë-
sues të partnerëve kryesorë institucionalë. 
Në këto takime, nga ana e Policisë të Shtetit 
kanë marrë pjesë përfaqësues të drejtorisë 
vendore dhe të komisariateve që mbulojnë 

zonat pilot të sistemit të matjes së sigurisë 
në komunitet, ndërsa nga partnerët insti-
tucionalë kanë marrë pjesë përfaqësues të:

njësive të qeverisjes vendore 
(kryetarët apo zv/kryetarët e bash-
kisë, zyrtarë të lartë të Policisë Bash-
kiake, personat përgjegjës që mbu-
lojnë pastrimin e qytetit, çështjet e 
trafikut urban, ndriçimit etj.);

inspektoratit të mjedisit (drejtori i 
degës rajonale të inspektoratit dhe 
përfaqësues të tjerë);

inspektoratit shëndetësor (drejtori i 
degës rajonale të inspektoratit dhe 
përfaqësues të tjerë);

shërbimeve sociale.

Gjithashtu, në takime janë ftuar të mar-
rin pjesë përfaqësues të dhomave të 
tregtisë apo të organizatave jofitim-
prurëse aktive në fushën e policimit në 
komunitet, të drejtave të njeriut dhe 
përfaqësues të njohur të komunitetit të 
zonave pilot.

Qëllimi i këtyre takimeve rajonale ka 
qenë vendosja e urave të bashkëpunimit 
të policisë me partnerët institucionalë: 

njohja e partnerëve me nevojat për 
ndërhyrje (urgjente) brenda fushës 
së tyre të kompetencës, ndërhyrje 
që mund të përmirësojnë situatën e 
sigurisë në komunitet;

diskutimi dhe rënia dakord me 
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mënyrat e bashkëpunimit institucio-
nal;

sigurimi i mënyrave dhe mjeteve 
efektive të shkëmbimit të informa-
cionit;

përcaktimi i personave të kontak-
tit për ndërlidhjen ndërmjet insti-
tucioneve;

hapja e rrugës për institucional-
izimin e bashkëpunimit nëpërmjet 
nënshkrimit, në një fazë të dytë, të 
memorandumeve të partneritetit 
ndërmjet partnerëve të përfshirë;

marrja përsipër, sipas përgjegjësisë, 
të masave për përmirësimin e situ-
atës së evidentuar si problematike 
brenda afateve të përcaktuara në 
bashkëpunim.

Për t’i bërë sa më frytdhënëse këto 
takime, çdo komisariat për zonat për-
katëse pilot të qarkut ka bërë paraprak-
isht një identifikim të saktë dhe të deta-
juar të çështjeve dhe vendeve ku kërko-
het ndërhyrja e partnerëve institucionalë 
sipas fushës të tyre të veprimtarisë (p.sh.: 
nevoja për ndriçim publik në rrugën “x”; 
vendosja e sinjalistikës së kufizimit të 
shpejtësisë pranë shkollës “y”, vendosja 
e semaforit në kryqëzimin e rrugës “z”). 

Problemet/çështjet e identifikuara dis-
kutohen me partnerët institucionalë, me 
qëllim marrjen përsipër të detyrimeve 
konkrete për adresimin e tyre dhe për-

caktimin e personave të kontaktit për 
ndjekjen e problematikës dhe shkëm-
bimin e informacionit në periudhën në 
vazhdim.

Kjo praktikë, megjithëse ende në fazë pi-
lotimi, ka rezultuar e suksesshme në dy 
raundet e para. Policia e Shtetit synon in-
stitucionalizimin e mëtejshëm të këtyre 
forumeve, duke përfshirë edhe prefektin 
në drejtimin e tyre. Qëllimi afatmesëm 
është që në bazë të problemeve të iden-
tifikuara në terren nga Policia e Shtetit, 
të kalohet, nën autoritetin e prefektit, 
në hartimin dhe miratimin periodik të 
planeve të përbashkëta të punës (të 
gjithë partnerët institucionalë), ku secili 
partner institucional merr përsipër dety-
rime të caktuara për t’i realizuar brenda 
afateve për të cilat është rënë dakord. 
Këto forume në të ardhmen mendohet 
të përfshijnë edhe më shumë përfaqë-
sues në zë të komunitetit, për t’i kthyer 
në trajtën e një kontrate sociale për sig-
urinë publike, praktikë e ndjekur në disa 
vende të Europës Perëndimore.

5.3.3. KOMISIONET E ZSHQ-SË

Procesi i krijimit të zyrave të pritjes së 
qytetarëve (2014-2015) që në fillim u 
pa si një proces shumëdimensional. Ai 
nuk konsistonte thjesht në përmirësim 
infrastrukture, plotësim me teknologji/ 
pajisje dhe trajnim të stafit, por edhe në 
krijimin e një modeli funksional bash-
këpunimi dhe monitorimi. Qasja ndaj 
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këtij modeli është krijimi i partneriteteve 
mes partnerësh të ndryshëm, të cilët 
mund të japin fonde, materiale ose forcë 
pune, por edhe të kontribuojnë paralel-
isht me monitorim/supervizim të pro-
cesit për të arritur rezultate.

Në themel të të gjithë procesit qëndron 
transparenca, komunikimi i shtuar mes 
palëve, si dhe llogaridhënia. 

Për këtë qëllim u krijua modeli i komis-
ionit për zyrat e pritjes së qytetarëve, i 
cili, për vetë specifikën e procesit, u pa 
e arsyeshme të përbëhej nga entitetet e 
mëposhtme:

1. Ministria e Punëve të Brendshme;

2. Policia e Shtetit Shqiptar;

3. Programi SACP; 

4. UCCIAL (Bashkimi i Dhomave të 
Tregtisë dhe Industrisë/dhomat ra-
jonale të tregtisë dhe industrisë në 
qarkun përkatës);

5. AMSHC (Agjencia Shqiptare e Sho-
qërisë Civile).

Funksionimi i këtij komisioni u rregullua 
me përpilimin e një memorandumi mirëk-
uptimi mes palëve, i cili, pasi u firmos nga 
palët e mësipërme, hyri në fuqi sipas afat-
eve të përcaktuara në dokument. 

Memorandumi i bashkëpunimit (MoU) 
shërbeu për të përcaktuar kompo-
nentët kyç të projektit, procedurat e 
përgjithshme për organizimin, ndarjen 

e përgjegjësive dhe angazhimeve mes 
partnerëve në kuadër të zbatimit të këtij 
projekti. 

Duke ndjekur natyrën vertikale të dre-
jtimit dhe të përgjegjësisë në qendër u 
krijua një komitet drejtues, që përbëhej 
nga entitetet e sipërpërmendura dhe që 
drejtohej nga funksioni i zv/ministrit të 
Punëve të Brendshme, me qëllim me-
naxhimin e zbatimit të projektit në për-
puthje me MoU.

Në praktikë, komiteti drejtues ndan mes 
anëtarëve të dhëna dhe informacione, 
identifikon partnerët e përshtatshëm, 
cakton fondet, koordinon burimet 
dhe cakton punët sipas prioriteteve, 
mbikëqyr dhe drejton grupet e punës 
dhe çdo çështje tjetër të rëndësishme 
për prokurimet e projektit. Komiteti dre-
jtues mund të identifikojë çështje që i 
përkasin menaxhimit të programit të 
punës dhe merr parasysh strategjinë e 
zgjidhjes së këtyre çështjeve. Komiteti 
drejtues mund të vendosë të ndryshojë 
anëtarët, duke përfshirë edhe partnerë 
të tjerë në të ardhmen.

Në nivel lokal, në DPQ, ku u zbatuan pro-
jektet për ngritjen dhe funksionimin e 
ZSHQ-së (12 në total), u ndërtuan komi-
sionet lokale të ZSHQ-së sipas të njëjtit 
model. MoU lokale u përdor si pikënisje 
për të vendosur bashkëpunim mes SACP, 
DPQ, UCCIAL dhe AMSHC, për të identi-
fikuar dhe për të vendosur në unanim-
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itet mbi firmën e ndërtimit e cila do të 
kryente punimet e kërkuara, pa fitim. Një 
proces i tillë rriti më tej partneritetin lo-
kal, përgjegjësinë dhe pronësinë, si një 
nga qëllimet e këtij bashkëpunimi.

Në përgjithësi u vu re vullneti 
shumëpalësh për të dhënë kontribute 
në këtë proces. Aktiviteti i këtyre komi-
sioneve hapi shtegun e angazhimit të 
mëtejshëm të PSH-së në aktivitete të ng-
jashme.

5.4. SHEMBUJ PROJEKTESH PËR 

KRIJIM PARTNERITETESH DHE 

PARANDALIM KRIMI

Para se të rendisim disa projekte të 
suksesshme, të cilat do të shërbenin si 
shembuj praktikë për drejtuesit e poli-
cive vendore për të realizuar aktivitete 
për krijimin e partneriteteve dhe paran-
dalimin e krimit, vlen të theksohet qysh 
në fillim se nuk mund të pretendohen 
modele të përcaktuara projektesh që të 
jenë të aplikueshme kudo, në çdo vend, 
me çdo komunitet apo për çdo problem 
sigurie.

Në fillim të procesit të bashkëpunim-
it, për këto aktivitete duhet të verifi-
kohet, si për çdo politikë tjetër lokale, 
nëse një projekt i tillë është i gatshëm 
të përmbushë pritshmëritë e komunite-
tit dhe të aktorëve të ndryshëm lokalë. 
Prandaj, iniciativa duhet të sillet apo të 
mbështetet nga komuniteti lokal. Ideja e 
aktivitetit/eve mund të marrë shkas nga 

një individ, shoqatë apo një strukturë lo-
kale.

Çdo drejtues i DPQ-së apo i komisariatit, 
përpara se të angazhohet në këto aktivi-
tete (projekte për partneritete etj.) duhet 
të parashtrojë një sërë pyetjesh: Kush do 
të jenë të përfshirë? Çfarë kemi sjellë 
për partnerët tanë potencialë? Cilat janë 
pritjet tona? Mund të mbështetemi te 
njerëzit me motivim të mjaftueshëm? 
Çfarë burimesh kemi? Cilat janë pikat e 
forta dhe dobësitë tona? 

SGV, e cila që në fillim u projektua si 
një nën-komponent për të mbështe-
tur këto lloj projektesh, synoi pikërisht 
zbatimin e aktiviteteve të rëndësishme, 
që do të përmirësojnë marrëdhëni-
et dhe bashkëpunimin mes të rinjve, 
bashkësive të margjinalizuara dhe pol-
icisë. Rrjedhimisht, puna e përbashkët 
e PSH-së me faktorët e sipërpërmendur 
dhe në një kohëzgjatje relativisht të 
konsiderueshme ka krijuar tashmë një 
databazë të mjaftueshme për të vëzh-
guar përvojat e këtyre llojeve, si dhe ka 
dhënë përgjigje për një numër pyetjesh 
të mësipërme.

Dokumenti i SACP vinte në dukje: “Aktivi-
tetet e Policisë së Shtetit me rininë janë 
sporadike dhe nuk ka marrëdhënie të 
strukturuara ndërmjet PSH-së dhe gru-
peve rinore apo programe të dedikuara 
shkollore”. Po ky dokument përcakton 
objektivat e mëposhtme: 
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të përmirësohen aftësitë e Policisë 
së Shtetit për të ofruar rend dhe sig-
uri në përputhje me parimin e ofrim-
it të shërbimeve;

të rritet besimi dhe vullneti i in-
dividëve dhe komuniteteve për 
të bashkëpunuar dhe punuar në 
mënyrë aktive me PSH-në për të ulur 
numrin e krimeve.

Në këtë kuadër, SGV është një hap i 
rëndësishëm për të zhvilluar partneritete 
të qëndrueshme pune mes të rinjve dhe 
policisë. Për të përmbushur pritshmëritë 
e shumë partneriteteve, nevojitet zgjer-
imi i fushës së veprimit të “lojtarëve” të 
rinj, audiencave të reja, temave dhe akti-
viteteve të reja. 

Më poshtë janë renditur modele projek-
tesh që janë zbatuar në harkun kohor 
2012-2015 në të gjitha (12) DPQ-të. Gjatë 
kësaj periudhe u zbatuan në të gjithë 
vendin 72 projekte dhe financimi (SACP) 
për çdo projekt ishte nën 5000 euro. Për 

t’i ardhur në ndihmë lexuesit, nëpërm-
jet matricave të mëposhtme, paraqesim 
disa projekte të suksesshme të ndara si-
pas problematikës që kanë trajtuar. Ato 
përmbajnë elemente të domosdoshme 
për përpilimin e një projekti dhe janë 
udhëzues praktik për çdo drejtues apo 
punonjës të interesuar policie.

Projekte për parandalimin e 

përdorimit të drogës

Titulli i projektit: “Forcimi i rolit tё tё rin-
jve nё parandalimin dhe luftën kundër 
substancave abuzive”

Periudha dhe vendi: Maj – qershor 
2013, Tiranë

Agjencia zbatuese: STOP AIDS dhe Dre-
jtoria e Policisë sё Qarkut Tiranё

Objektivi kryesor: Ulja e rasteve të për-
dorimit tё drogës te tё rinjtë e shkollave 
tё mesme përmes edukimit tё integruar 
dhe policimit nё komunitet.
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Aktivitetet Indikatorët/produktet

Takime ndërgjegjësimi me 

nxёnёsit, mësuesit dhe personelin 

mjeko-social, policor dhe prindërit 

mbi parandalimin dhe luftën 

kundër drogave, substancave të 

tjera abuzive dhe problemeve të 

shëndetit seksual dhe riprodhues. 

32 takime sensibilizuese (8 takime pёr çdo 
gjimnaz).
1.800 nxёnёs tё klasave tё ndryshme morën 
pjesë nё këto takime. 

Krijimi i grupeve tё edukatorëve 

bashkëmoshatarë.

42 edukatorë bashkёmoshatarё tё trajnuar 
nё 4 gjimnazet e përzgjedhura.
1 manual i edukimit të bashkёmoshatarёve, 
i shpёrndarё për edukatorët.
200 materiale të ndryshme informative 
(booklet, fletёpalosje etj.).

Trajnim me mёsuesit dhe 

personelin mjeko-social tё 

shkollave.

7 mësues të trajnuar për çdo shkollë (24 nё 
total).
4 infermiere (personel mjekësor) tё 
trajnuara (1 për çdo shkollë).
80 manuale/udhёzues tё ndryshëm 
mbi problemet e drogёs, HIV/AIDS dhe 
shëndetit riprodhues. 
120 fletëpalosje të ndryshme me 
informacione mbi drogën dhe problemet e 
shëndetit riprodhues tek adoleshentёt. 

Vizita nё shërbimet social-

shёndetёsore dhe ato tё zvogëlimit 

të dëmit për përdoruesit e 

opiateve. 

Vizitё nё një seancë të programit të 
shkëmbimit të ageve dhe shiringave (OJF 
“STOP AIDS”).
15 nxёnёs morёn pjesё nё kёtё vizitё.
Takim me dy persona qё janё nё trajtim me 
metadon.
Takim me njё person, i cili sapo kishte dalё 
nga qendra e rehabilitimit “Komuniteti 
Emanuel”. 

Aktivitete informuese me të rinjtë 

e gjimnazeve në ambientet e 

policisë.

60 nxёnёs morёn pjesё nё vizitat pranё 
Drejtorisё sё Policisё sё Qarkut Tiranё.
4 mёsues të arsimit të mesëm morën pjesë 
nё këto takime.
4 takime me punonjës tё seksioneve tё 
ndryshme pranë kësaj drejtorie.
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Projekte për parandalimin e dhunës 

në shkolla

Titulli i projektit: “Rini – polici – komu-
nitet: Partneritet i sigurt!”

Periudha dhe vendi: Tetor 2014 – dh-
jetor 2014, Fier

Aktivitetet Indikatorët/produktet

Tryezë e rrumbullakët 

“Prezantimi i projektit 

dhe promovimi i 

policimit në komunitet”.

Në këtë tryezë ishin pjesëmarrës aktorë të qeverisë 
vendore, punonjës/efektivë policie, komisioni 
këshillimor qytetar dhe të rinj (senatorët e shkollave të 
përzgjedhura).

Trajnime mbi shtimin 

e informacionit mbi 

policimin në komunitet.

6 sesione trajnimi për policimin në komunitet me nxënës 
nga 10 shkolla të mesme në Fier. 

o Të rinjtë morën informacion dhe u njohën me punën 
dhe përgjegjësitë e policisë dhe njëkohësisht me detyrat 
dhe përgjegjësitë që ata duhet të kenë, si qytetarë të 
përgjegjshëm.

Stenda informuese Prodhimi dhe instalimi i 10 stendave të informacionit 
në 10 shkollat të mesme (1 për secilën shkollë të 
përzgjedhur).

o Stenda përmbante informacione mbi policimin në 
komunitet, numrat e telefonit të policisë dhe të drejtat e 
detyrimet e policisë dhe qytetarëve.

Konkurs: “Ideo posterin 

më të mirë”.

Organizimi i një konkursi midis të rinjve të 10 shkollave të 
mesme për ideimin e një posteri, për të ndërgjegjësuar 
të rinjtë dhe komunitetin për rëndësinë e policimit në 
komunitet dhe detyrat e përgjegjësitë qytetare. 

o Nxënësit e çdo shkolle ideuan posterin e tyre, i cili kaloi 
në një konkurs, ku një juri e veçantë (mësues, policë, 
nxënës) zgjodhën posterin më të mirë. 

o U prodhuan dhe u shpërndanë 100 postera.

Fushatë ndërgjegjësuese Organizimi i një fushate të ndërgjegjësimit, me qëllim 
sensibilizimin e komunitetit mbi rolin e policisë, duke 
e promovuar si një bashkëpunëtor të rëndësishëm për 
sigurinë dhe mirëqenien e komunitetit.

o U shpërndanë 1000 fletëpalosje në lagjet më problematike 
dhe më të prekura nga fenomenet negative; morën pjesë 
100 të rinj të shkollave të mesme, efektivë të policisë Fier 
dhe mësues të shkollave të mesme.

Agjencia zbatuese: Fondacioni “Epoka 
e re”

Objektivi kryesor: Reduktimi i sjelljeve 
të rrezikshme me pasojë krimin nëpërm-
jet fushatave informuese dhe ndërgjeg-
jësuese te të rinjtë.
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Emision televiziv me 

temë “Policimi në 

komunitet”, me qëllim 

promovimin e punës 

së policisë dhe rritjen e 

besimit të komunitetit, 

dhe “Mekanizmi i 

referimit të dhunës në 

familje”. 

Një emision televiziv mbi policimin në komunitet dhe 
mekanizmin e referimit të dhunës; emisioni u transmetua 
në televizionin lokal “Kombi”.

o Të ftuar në këtë emision ishin efektivë të policisë së Fierit, 
të rinj, përfaqësues nga komisioni këshillimor qytetar, 
specialistja e mekanizmit të referimit të dhunës dhe 
psikologë.

Vizitë në polici. 4 vizita me nxënës në ambientet e DPQ-së së Fierit. 
o Në çdo vizitë morën pjesë nga 50 nxënës të shkollave të 

mesme të qytetit (senatet e shkollave).
o Në këto vizita, nxënësit u informuan nga efektivët e 

policisë mbi mënyrat më të efektshme të referimit 
dhe parandalimit të fenomeneve negative që prekin 
kryesisht të rinjtë.

Seminar vlerësues për 

përfundimin e projektit.

Një seminar përfundimtar me aktorët e projektit, me 
qëllim prezantimin e rezultateve të projektit, si dhe 
prezantimin e grupit të të rinjve të trajnuar, të cilët 
do të kenë një rol të rëndësishëm për shpërndarjen e 
informacionit në shkollat e tyre dhe në komunitet në 
vazhdimësi.

Ndeshje futbolli. Organizimi i një ndeshjeje futbolli mes studentëve dhe 
punonjësve të policisë.

Projekte për zgjidhjen paqësore të 

konflikteve

Titulli i projektit: “Parandalimi dhe zg-
jidhja e konflikteve në mjediset shkol-
lore përmes “Rrethit të paqes” dhe “Dia-
logut restaurues””

Periudha dhe vendi:  Maj – tetor 2014, 
Berat

Agjencia zbatuese: Fondacioni “Zgjidh-
ja e konflikteve dhe pajtimi i mosmar-
rëveshjeve”

Objektivi kryesor: Të influencojë në tra-
jtimin dhe zgjidhjen paqësore të situatave 
konfliktuese në mjediset shkollore përmes 
instrumenteve bashkëkohore të “Rrethit të 
paqes” dhe “Dialogut restaurues”.



134 MANUAL PËR POLICIMIN NË KOMUNITET

Aktivitetet Indikatorët/produktet

Organizimi i trajnimit dyditor 

me temë: “Trajtimi dhe 

zgjidhja e konflikteve në 

mjediset shkollore përmes 

instrumentit të “Rrethit 

të paqes” dhe “Dialogut 

restaurues””. 

Trajnim dyditor në fushën e drejtësisë restauruese. 
o 18 pjesëmarrës gjithsej (12 nxënës, 3 mësues, 

psikologu, si dhe 2 punonjës policie). 
o Përmes trajnimit, u aftësuan pjesëmarrësit për të 

qenë bashkëpunues në realizimin e objektivave të 
projektit.

Organizimi në secilën shkollë 

i dy seminareve në muaj, 

me synim promovimin dhe 

njohjen e instrumentet 

të “Rrethit të paqes” dhe 

“Dialogut restaurues”, të 

zgjidhjeve paqësore të 

konflikteve në mjediset 

shkollore dhe forcimit të 

bashkëpunimit me policinë.

39 seminare në tri shkolla të mesme në Berat.
o Rreth 20 pjesëmarrës/seminar.
o Dy seminaret e para u ndoqën nga mësues të 

shkollës, oficerë policie dhe nga përfaqësues të 
bordit të prindërve.

o  Seminaret e tjera u ndoqën nga nxënësit që u 
përfshinë në procesin e identifikimit dhe zgjidhjes 
së konflikteve përmes “Rrethit të paqes”.

Organizimi i një tavoline të 

rrumbullakët me partnerët.

Në tavolinën e rrumbullakët me partnerët u synua: 
o identifikimi i situatave konfliktuese në secilën 

shkollë dhe trajtimi dhe zgjidhja e 2-3 konflikteve 
në shkollë përmes instrumentit të “Rrethit të paqes”, 
ku u përfshinë nxënësit, mësuesit, psikologët dhe 
punonjës të policisë.

Vlerësimi i aktiviteteve 

përmes pyetësorëve të 

shkruar dhe të analizuar, si 

dhe një tryezë vlerësuese në 

fund të projektit me të gjithë 

aktorët e përfshirë.

Një tavolinë e rrumbullakët konsultative me 
partnerët. 

o Produkt i tryezës ishte një analizë e rezultateve të 
arritura, sfidave dhe rekomandime për vazhdimësi.

Projekte për parandalimin e krimit 

kibernetik

Titulli i projektit: “Rinia përballë krimit 
kibernetik”

Periudha dhe vendi: Tetor-dhjetor 
2014, Tiranë

Agjencia zbatuese: Instituti Shqiptar i 

Studimeve Politike

Objektivi kryesor: Vendosja e urave 
të partneritetit mes nxënësve të shkol-
lave 9-vjeçare, të mesme dhe Policisë së 
Shtetit, me qëllim parandalimin e krimit 
kibernetik në shkolla dhe rritjen e besim-
it ndaj policisë.
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Aktivitetet Indikatorët/produktet

Organizimi i eventit të fillimit 

të projektit. Në këtë event morën pjesë nxënës të shkollave 
“Petro Nini Luarasi” dhe “Mihal Grameno” .

Organizimi i dy seminareve 

edukuese me sociologët dhe 

ekspertët.

o Seminari “Rreziqet nga agresorët dhe pedofilët në 
rrjetet sociale”;

o Seminari “Siguria në internet”. 

Organizimi i dy sesioneve 

edukuese me nxënësit. 

Dy sesione edukuese me nxënësit mbi 
parandalimin e krimit kibernetik në dy shkolla: 
“Petro Nini Luarasi” dhe “Mihal Grameno”.

o Përveç nxënësve të angazhuar në projekt (rreth 60), 
morën pjesë edhe nxënësit e klasave ku u zhvilluan 
seminaret edukuese, gjithsej 4 klasa, që në numër të 
përafërt ishin 120 nxënës.

Vizitë në ambientet e sektorit 

të krimit kibernetik në DPQ 

Tiranë.

o  Vizitë me nxënës të shkollave “Petro Nini Luarasi 
” dhe “Mihal Grameno” në ambientet e sektorit të 
krimit kibernetik në Drejtorinë e Policisë së Qarkut 
Tiranë.

Spot për rrjetet sociale 

kundër krimit kibernetik dhe 

informacion mbi projektin.

Fushata ndërgjegjësuese në Facebook të organizatës 
kundër krimit kibernetik.

Një ndeshje futbolli. U organizua një ndeshje futbolli mes nxënësve dhe 
punonjësve të policisë së DPQ-së Tiranë.

Aktiviteti përmbyllës Një ceremoni mbylljeje e projektit ku u bë: 
o prezantimi i punës dhe shpërndarja e buletinit me 

pjesëmarrjen e nxënësve të përfshirë dhe të disa 
personaliteteve.

o Efekti i projektit shtrihet te 2000 nxënësit e 
këtyre dy shkollave nëpërmjet shpërndarjes së 
fletëpalosjeve.

Projektet “Sporti dhe policia”

Titulli i projektit: “Policimi në komunitet 
nëpërmjet fuqizimit të pjesëmarrjes së 
të rinjve në aktivitete sportive”

Periudha dhe vendi: Maj – korrik 2014, 
Elbasan

Agjencia zbatuese: “Ghandi Judo Club”

Objektivi kryesor: Promovimi i partner-
itetit mes policisë dhe të rinjve nëpërmjet 
krijimit të një mjedisi bashkëpunues dhe 
produktiv për fuqizimin e veprimit të të 
rinjve nëpërmjet aktiviteteve sportive.
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Aktivitetet Indikatorët/produktet

Hapja e aktiviteteve. Organizimi i një ceremonie për nisjen e aktiviteteve.

Seanca teorike dhe 

ndërgjegjësimi.

8 seanca teorike dhe ndërgjegjësimi, nga të cilat 4 
me nxënës shkollash dhe 4 me policinë.

o Aktivitete me efektiva të policisë dhe banorë të 
komunitetit përkatës për të kuptuar policimin në 
komunitet, ndërveprimin dhe bashkëpunimin për 
parandalimin e krimit.

o Sesione në klasë për teknikat e xhudos verbale, 
për t’u shpjeguar nxënësve taktika të shmangies 
së rreziqeve verbale dhe trupore.

Trajnime fizike në xhudon 

verbale dhe teknikat e 

vetëmbrojtjes. 

12 trajnime fizike në xhudon verbale dhe teknikat 
e vetëmbrojtjes.  

o Trajnimet teorike (një në fillim dhe një në fund të 
periudhës) dhe seancat e trajnimit fizik (10 - nga 
një për çdo javë) bëhen gjatë orëve të edukimit 
fizik ose në fund të orarit të mësimit. 

o Merren mësime teknikash vetëmbrojtjeje dhe 
veprimesh të tjera mobilizimi të agresorit; ndihma 
që mund t’i jepet shokut ose shoqes. 

Aktivitete sensibilizuese në 

Ditën Ndërkombëtare Kundër 

Dhunës.

Aktivitete u zhvilluan në dy shkolla, një 9-vjeçare 
(klasat 6-9) dhe një në gjimnaz (klasa 10-11) me 
pjesëmarrjen e punonjësve të policisë. 

Diskutime për lajmërimet 

në numrin e policisë dhe 

saktësia në informacione; 

pengesat që mund të hasen 

ose që shkaktohen nga 

informacionet e rreme.

5 debate të hapura midis mësuesve, prindërve, 
oficerëve të policisë dhe studentëve.
Workshop-et u realizuan me pjesëmarrjen e 
nxënësve dhe të efektivave të policisë. 

Broshura mbi mospërdorimin 

e dhunës dhe konceptin e 

xhudos.

U prodhuan 2000 kopje. Nxënësve iu shpërndanë 
broshura mbi mospërdorimin e dhunës, teknikat 
vetëmbrojtëse dhe xhudon.

Projekti “Arti dhe policia”

Titulli i projektit: “Rritja nëpërmjet artit 
e ndërgjegjësimit mbi krimin”

Periudha dhe vendi: Tetor-dhjetor 
2014, Tiranë

Agjencia zbatuese: Arian Leka

Objektivi kryesor: Përmirësimi i imazhit 
të policit të shtetit nëpërmjet letërsisë 
dhe artit.
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Aktivitetet Indikatorët/produktet

Takime udhëzuese paraprake 

me mësues të shkollave.

Zgjidhen paraprakisht dy njësi shkollore (klasa apo 
grupime të organizuara në bashkëpunim me trupin 
pedagogjik) me të cilët do të bashkëpunohet me 
lektorët e ftuar: shkrimtarë, përkthyes, specialistë 
të çështjeve të policisë, aktorë, studentë, 
përfaqësues të medies.
Mësuesve kujdestarë (përgjegjës) dhe mësuesve 
të lëndës së letërsisë u bëhet e njohur paraprakisht 
ideja e projektit.

Audio-koment me nxënësit.

Një event i tipit audio-koment: teksti i përkthyer në 
shqip dhe versioni i ekranizuar i prozës suedeze, të 
shkrimtarit Stig Dagerman, “Të vrasësh një fëmijë”;

o Nxënësit ftohen nga lektori dhe moderatori në një 
proces fillestar: plotësimin e disa skedave letrare, 
anketave, pyetësorit, kartelave me të dhëna mbi 
emra personazhesh letrare nga sektori policor, që 
janë bërë personifikime dhe që përfaqësojnë vlera 
(p.sh., ndershmëri, trimëri etj.)

Sesione diskutimi rreth 

imazhit të policisë. 

12 sesione diskutimi rreth rolit të medies vizive 
dhe gazetave gjithashtu në projektimin e imazhit 
të oficerit të policisë.

Sesione krijuese, 

bashkëbisedime me nxënës, 

lektorë letrarë, një punonjës 

i specializuar i policisë, 

shkrimtarë, përfaqësues të 

medies; ilustrim të teksteve 

me lexim nga nxënësit dhe 

lexim aktorial.

o Nxënësit përfshihen në aktivitete krijuese, ilustruese 
apo në veprimtari përkthyese me tekste modelore 
(tregime, poezi, materiale foto, video me momente 
jetësore të punonjësve të Policisë së Shtetit). Me 
këto tekste e materiale nxënësit shkruajnë, krijojnë, 
përkthejnë. Krijimtaria tyre evidentohet para grupit 
dhe vlerësohet me çmime e trofe.

Vizitë studimore në muzeun e 

Policisë së Shtetit.

Pikturë muri e frymëzuar 

nga poezitë e përkthyera të 

dedikuara për punonjësit e 

policisë.

Nxënësit përfshihen në aktivitete krijuese (me 
momente jetësore të punonjësve të Policisë së 
Shtetit).

Organizimi i një modelimi 

grafik - portret i punonjësve 

të policisë. 

Laboratorët krijues: nxënës me interesa të veçanta 
letrare, lektor letrar, mësues i lëndës, përfaqësues i 
medies, studentë të dramës.

Ekspozitë me vizatimet 

dhe pikturat më të mira të 

nxënësve. 
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Performancë e një drame: “Për 

Gynt nga Kosova”.

Drama e shkruar nga Jeton Neziraj.
o Në bashkëpunim me studentët e dramës, nxënësit 

inskenojnë akte, miniskena teatrore apo dialogë 
për të treguar situata lidhur me marrëdhënien 
individ-polici. Këto inskenime teatrore më pas i 
nënshtrohen vlerësimit me synim rimodelimin e 
marrëdhënies si është në vepër letrare, në realitet 
dhe si duhet të jetë kjo marrëdhënie në optikën e 
të rinjve.

Projekti “Media dhe policia”

Titulli i projektit: “Partneriteti poli-
ci-studentë-media”

Periudha dhe vendi: Maj-korrik 2014, 
Lezhë

Agjencia zbatuese: Media Plus

Objektivi kryesor: Krijimi dhe vazhdimi 
i një partneriteti të vazhdueshëm mes 
policisë lokale, komunitetit rinor dhe 
medieve.

Aktivitetet Indikatorët/produktet

Takime prezantuese 3 sesione informimi/ndërgjegjësimi në 3 shkollat 
e mesme të Lezhës. 

o Takime prezantuese me 2 shkollat e mesme, 
drejtuesit e drejtorisë arsimore, drejtuesit e 
shkollave të mesme dhe rajonit policor në Lezhë 
për njohjen me projektin dhe objektivat që synon 
të realizojë ky projekt.

Vizita në ambientet e policisë. 2 vizita në DPQ Lezhë dhe Komisariatin e Policisë 
së Lezhës. 

Debate të hapura në studion 

televizive.

U realizuan 4 debateve të hapura në studio 
televizive mes nxënësve, punonjësve të policisë, 
psikologëve dhe mësuesve, me temë: “Largimi i 
të rinjve nga rruga e krimit”, të mbështetur nga 
projekti.

Prodhim i spotit publicitar 

sensibilizues. 

Prodhimi i një spoti televiziv me pjesëmarrjen e 
policisë, mësuesve dhe nxënësve për 
ndërgjegjësimin e të rinjve dhe transmetimi i tij 
në dy kanale lokale. 

o Ky spot shërbeu si një mesazh sensibilizues për të 
rinjtë e qytetit të Lezhës.
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Realizim i 3 seminareve 

të hapura me nxënësit e 

shkollave të mesme, me 

tematika mbi sigurinë 

shoqërore.

o Këto seminare u mbajtën nga përfaqësues të 
arsimit dhe të policisë duke synuar sensibilizimin 
e të rinjve dhe largimin e tyre nga rruga e krimit.

Realizim i kronikave speciale 

me opinionet e nxënësve, 

mësuesve punonjësve socialë 

të  të policisë për impaktin 

që pati projekti në qytetin e 

Lezhës.

5 emisione televizive. 

Transmetim i spotit 

sensibilizues në blloqe 

publicitare, si një mesazh 

sensibilizues për të rinjtë.

Prodhimi dhe transmetimi në televizion i një spoti 
sensibilizues.

Eventi përmbyllës. Ceremonia e mbylljes.

Projekte të nxitjes së vullnetarizmit

Titulli i projektit: “Banka e kohës”

Periudha dhe vendi: 2014 – 2015, Ti-
ranë

Agjencia zbatuese: Fondacioni EDS

Objektivi kryesor: Mbledhja dhe ruajtja 
e kohës suplementare dhe administrimi 
sa më i mirë i saj, që të bëhet e dobishme 
për komunitetin dhe Policinë e Shtetit.

Aktivitetet Indikatorët/produktet

Event për fillimin e 

aktiviteteve.

Hapja e eventit dhe lançimi i 

projektit pranë UET-së.

10 vullnetarë iu bashkuan projektit “Banka e 
kohës”. 

Sesione trajnimi me studentët 

e universitetit.

3 sesione trajnimi-vullnetarë iu bashkuan 
iniciativës “Banka e kohës”. 
Numri i pjesëmarrësve gjatë trajnimeve, si dhe 
gjatë takimeve në universitetet përkatëse ishte 
gati 70-100 nxënës, ku pjesa më e madhe ishin 
meshkuj: 60% meshkuj dhe rreth 40% femra. 
Pjesëmarrja ka qenë e madhe dhe me interes 
në të gjitha ambientet e universiteteve ku është 
zhvilluar projekti. 
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Prezantimi i projektit në 3 

universitete.

3 sesione prezantimesh të projektit pranë 
Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakultetit 
Ekonomik dhe Universitetit të Sporteve.

Prezantimi përfundimtar i 

projektit. 

Me pjesëmarrjen e medies vizive. 

Përdorimi i medies së shkruar 

dhe rrjeteve sociale në 

provimin e idesë së “Banka e 

kohës”.

Për të pasur një pjesëmarrje më të madhe dhe për 
të ndërgjegjësuar publikun e gjerë u botuan tre 
artikuj në Mapo.al, u bë mbulimi i këtij lajmi gjatë 
edicionit të lajmeve, si dhe një lajmërim interaktiv 
nëpërmjet rrjeteve sociale (Facebook, Twitter etj.)

Mjete ndërgjegjësimi. U prodhuan dhe u shpërndanë 100 bluza me 
logon e “Banka e kohës”, si dhe byzylykë gome 
me logo. 

Projekt për qarkullimin rrugor

Titulli i projektit: “Zbatimi i sigurisë rru-
gore shpëton jetët tona”

Periudha dhe vendi: Nëntor-dhjetor 
2014, Tiranë

Agjencia zbatuese: Shoqata Civile për 
Sigurinë Rrugore 

Objektivi kryesor: Krijimi i një partner-
iteti të qëndrueshëm ndërmjet shërbi-
mit të Policisë Rrugore, mësuesve dhe 
nxënësve.

Aktivitetet Indikatorët/produktet

Zhvillimi i trajnimit 

kualifikues në një tavolinë të 

rrumbullakët.

2 seminare me mësues nga 7 shkollat 9-vjeçare 
të Tiranës dhe me pjesëmarrjen e punonjësve të 
policisë së qarkullimit rrugor.

o Aktivitet i tipit trajno-trajnerët (pjesëmarrës: 
trajnerët e projektit, mësues të Edukatës 
Shoqërore, punonjës të shërbimit të Policisë 
Rrugore, senatorë të shkollave të përzgjedhura 
për aftësimin e tyre si trajnues.

Seminar - diskutime të 

hapura me nxënësit mbi 

temat e manualit “Edukata 

rrugore për këmbësorë dhe 

çiklistë”. 

7 seminare me nxënës nga 7 shkollat 9-vjeçare të 
Tiranës dhe punonjës policie të qarkullimit rrugor.

o Janë referuar 6 tema të planifikuara (45 minuta). 
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2 seminare me nxënës dhe mësues të shkollës 
9-vjeçare “Sabaudin Gabrani” dhe “Ahmet Gashi”, 
të ndihmuara nga policët e qarkullimit rrugor.

o Diskutim i hapur për rezultatet e arritura dhe 
ndikimi në komunitetin e nxënësve.

Konkurs dhe ekspozitë 

7 konkurse midis nxënësve të trajnuar, me një juri 
të përbërë nga policë të qarkullimit rrugor.

o Hapja e ekspozitës së pikturës për sinjalistikën 
rrugore nga nxënësit e shkollave të përzgjedhura 
me pjesëmarrjen e të gjitha shkollave.

o Afishimi i punimeve më të mira te pedonalja, në 
një aktivitet masiv me të rinjtë e fëmijët.

o Vlerësimi i punimeve, stimulimi i më të dalluarve 
dhe propagandimi në medien televizive.

Shpërndarja e manualeve 

dhe afishimi i posterave 

sensibilizues.

o Gjatë seminareve, pjesëmarrësve iu shpërnda 
manuali “Edukata rrugore për këmbësorë dhe 
çiklistë”. 2000 manuale (300 copë/ shkollë e për 
biblioteka).

Konkurs i fundit mes ekipeve 

përfaqësuese.

Një konkurs i fundit mes ekipeve përfaqësuese 
nga 7 shkolla.
Ekspozimi i pikturave të punuara nga nxënësit, 
ku trajtohen probleme të sinjalistikës rrugore nga 
shtëpia në shkollë.
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