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PROGRAMI PËR FORCIMIN E POLICIMIT NË KOMUNITET 2017-2020 

 
Buletin Informativ 

Data: 5 mars 2018 Aktivitetet e muajit shkurt 2018 

Aktivitetet 
kryesore: 
 

 Takimi i parë i 
Komitetit Drejtues te 
Programit 

 Zhvillimi i 
prioriteteve dhe 
objektivave për 
dokumentin e ri të 
politikave për 
policimin në 
komunitet 2018-
2021 

 Takim prezantues 
me Drejtorin e 
Përgjithshëm të 
Policisë së Shtetit 

 Finalizimi i analizës 
së detajuar për DVP 
Elbasan; 

 Prezantimi  i 
opsioneve për 
strukturën 
organizative të DVP 
dhe Komisariatit të 
Elbasanit dhe 
përshkrimeve 
funksionale për 
sektorët dhe 
seksionet përkatëse 

 Mbështetje e 
vazhdueshme për 
DVP Elbasan për 
përmirësimin e 
implementimit të 
filozofisë së policimit 
në komunitet 

 Vizita monitoruese 
për aktivitetet e 
skemës së granteve;  

 Takime me 
autoritet lokale te 
Elbasanit në kuadër 
te komponentit të 
DHF 

Takimi i parë i Komitetit Drejtues të Programit 

Më 15 Shkurt 2018 u organizua takimi i parë i Komitetit 
Drejtues të Programit (KDP), me pjesmarrës anëtarë jo 
vetëm nga MB dhe PSH, por edhe nga ministri dhe 
institucione të tjera të përfshira (M. Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale, M. Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Agjencia për 
Mbështetjen e Shoqërisë Civile dhe Shoqata e Bashkive për 
Autonomi Vendore).  

Në takim u prezantua Raporti Fillestar i programit, Plani i Punës për tre vitet në vijim dhe 
buxheti përkatës. Gjithashtu u prezantuan edhe aktivitetet që programi ka zhvilluar gjatë 
kësaj periudhe. Pas diskutimeve konstruktive, KDP e miratoi Planin e Punës dhe buxhetin 
dhe siguroi EMP për mbështetjen e vazhdueshme të institucioneve të përfshira në 
zbatimin e tyre. 

Zhvillimi i prioriteteve dhe objektivave për dokumentin e ri të 
politikave për policimin në komunitet 2018-2021 

EMP ka asisituar grupin e punës për hartimin e Dokumentit të Politikave për Policimin në 
Komunitet 2018-2021. Në vijim të takimeve dhe diskutimeve është hartuar një set 
prioritetesh dhe objektivash për policimin në komunitet për periudhën në vijim. Këto 
prioritete dhe objektiva janë diskutuar me kolegët e PSH dhe MB dhe janë miratuar në 
parim. Aktualisht po vijon puna për draftimin e tekstit të dokumentit dhe planit të 
veprimit, të cilat parashikohen të përfundohen gjatë muajit mars.  

 

Prezantimi i opsioneve për strukturën organizative të DVP dhe 
Komisariatit të Elbasanit dhe përshkrimeve funksionale për 
sektorët dhe seksionet përkatëse  
 
EMP ka intensifikuar punën me Grupin Teknik për kryerjen e një studimi të detajuar mbi 
funksionimin dhe organizimin e DVP Elbasan. Gjatë muajit shkurt u finalizua dokumenti 
i analizës dhe u miratua në Grupin Teknik. Po ashtu ka vijuar aktiviteti për finalizimin e 
strukturës organizative të DVP dhe Komisariatit të Elbasanit. Ekipi i ekspertëve ka 
asistuar në hartimin e varianteve për strukturën dhe ka draftuar përshkrimet funksionale 
të punës për sektorët dhe seksionet e përfshira në strukturë. Puna po vijon në mars për 
hartimin e përshkrimeve të punës për pozicionet kryesore. 
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 Takime të 
vazhdueshme me 
autoritetet e MB dhe 
PSH dhe agjencitë 
ndërkombëtare në 
mbështetje të PSH-
së 
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kontaktoni:
  

www.cp-project.al 

info@cp-project.al 

 

__________________________________________
Mbështetje e vazhdueshme për DVP Elbasan për përmirësimin e 
implementimit të filozofisë së policimit në komunitet 
 
 Është hartuar dhe prezantuar një dokument me elemente të policimit në komunitet 

në vende të ndryshme Europiane dhe të rajonit, i cili do ti shërbejë grupit të punës 
për identifikimin e elementeve që do të zbatohen në Shqipëri. Synimi është të 
ndërtohet një model shqiptar i policimit në komunitet, duke marrë në konsideratë 
specifikat e vendit dhe zhvillimet në organizatën e policisë. 

 EMP ndërmori disa vizita fakt mbledhëse në terren në komisariate dhe posta te 
policisë në DVP Elbasan. Në mes të tjerash, EMP diskutoi dhe mblodhi informacion 
për mundësinë e krijimit, apo të rigjallërimit aty ku ekzistojnë, të këshillave vendore 
të sigurisë publike. Vizitat do te pasohen me mbledhje themeluese dhe workshop-e 
në muajt në vazhdim 

______________________________________________________________ 
Vizita monitoruese për aktivitetet e skemës së granteve 

Në kuadër të skemës së granteve, puna e EMP-se ka 
konsistuar në monitorimin e vazhdueshëm të 
aktiviteteve të aplikantëve fitues. Janë kryer vizita në 
terren në Qarqet e Durrësit, Fierit dhe Shkodrës. Puna e 
kryer deri më tani, është në përputhje me planet kohore. 
Në përgjithësi të gjithë grantmarrësit kanë përfunduar 
përgatitjen dhe printimin e materialeve promovuese, 
draftet e të cilave janë aprovuar paraprakisht nga EMP 

Në qarkun e Shkodrës janë zbatuar kryesisht aktivitete sensibilizuese me grupe 
profesionistesh dhe komunitetet e shkollave, përfshirë prindërit dhe trupat pedagogjike. 
Në qarkun e Durrësit aktivitetet kanë konsistuar kryesisht në takime ndërgjegjësuese me 
të rinjte, ndërsa në qarkun e Fierit aktivitetet për muajin shkurt kanë konsistuar në punën 
me fokus grupe të komuniteteve të ndryshme si dhe me punonjës të policisë vendore. 

___________________________________________________ 

Takime me autoritet lokale të Elbasanit në kuadër të 
komponentit të DHF 
Ndërkohë, në vijim të planit të punës të komponentit të 3-të programit, atë të dhunës 
në familje, EMP ka ndërmarre dhe një seri takimesh me autoritetet lokale të Qarkut të 
Elbasanit për të bashkërenduar punën ndërinstitucionale në këtë drejtim 

 

Takime të vazhdueshme me autoritetet e MB dhe PSH dhe 
agjencitë ndërkombëtare në mbështetje të PSH-së. 
Po gjatë shkurtit janë organizuar një sërë takimesh me autoritetet e DPSH-së për të 
diskutuar tema të ndryshme që lidhen me planin e punës të programit. Gjithashtu janë 
zhvilluar takime edhe me partnerë ndërkombëtarë që mbështesin punën e PSH me qëllim 
që të bëhet bashkërendimi i aktiviteteve dhe të shmanget mbivendosja. Si përfundim, 
EMP vazhdon të ketë mbështetjen e plotë të përfituesit në përmbushjen e aktiviteteve të 
përbashkëta 

 


