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Zhvillohet trajnimi i grupit të 1 të OPK-ve për DVP-në e Elbasanit.  

Me qëllim rritjen e kapaciteteve për policimin në komunitet të DVP Elbasan si DVP e zgjedhur pilot,  Programi Suedez “Forcimi 
i Policimit në Komunitet në Shqipëri” në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë dhe DVP Elbasan organizuan 
një trajnim 5 ditor me shefat e seksioneve të Policimit në Komunitet si dhe me Ndihmës Specialistë të Policimit në Komunitet  
të 5 komisariateve të D.V.P. Elbasan. Ky trajnim u zhvillua në datat 15-17 dhe 22-23 maj 2018 në Elbasan.  

 
Përveç temave teorike mbi Policimin në Komunitet të tilla si: Policimi në 
Komunitet si filozofi, paradigma e ndryshimit,  sistemi dhe elementet e 
Policimit në Komunitet, u trajtuan në mënyre praktike tema siç ishin roli, 
detyrat dhe përgjegjësitë e SPK-së, parandalimi në rendin publik, veprimi pro-
aktiv në vend të atij reagues, bashkëpunimi me qytetarët dhe aktorët e tjerë 
të komunitetit etj. 
Pjesëmarrësit e vlerësuan angazhimin, eksperiencën e trajnuesve dhe 
metodologjinë e përdorur. Në muajt në vazhdim, e gjithë pjesa tjetër e 
Ndihmës Specialistëve të Policimit në Komunitet si dhe drejtuesve të tyre të 
DVP Elbasan do trajnohen nga Programi. 

 
 Pjesëmarrësve iu bë një intervistë e shkurtër në grup dhe individualisht në lidhjen me trajnimin e zhvilluar: 
 

• Si u ndjetë  gjatë trajnimit?  A ishte interesant? 
Jemi ndjerë shumë mire në këtë trajnim si në  aspekt  të  menaxhimit të tij,  por 
çka është  edhe më e  rëndësishme për punën tone të përditshme kemi mësuar 
shumë, sidomos nga përvoja e ekspertëve të huaj. Ata ndanë me ne përvojën 
gjermane të policimit në komunitet  dhe shpjegimi i kësaj filozofie të policimit na 
e bëri edhe më të qartë punën tone dhe se si ne mund ta menaxhojmë atë. Një 
risi ishte edhe metodologjia e përdorur nga trajnuesit, e cila e bënte shumë më të 
lehtë kalimin e njohurive të tyre tek ne. 
 

• Sa i vlefshëm është ky trajnim për ju ?  
E quajmë një trajnim të vlefshëm sepse u bë një ballafaqim i mënyrave të punës 
nga ku dolën në pah problemet që ne si N/SPK hasim dhe se si mund të zbusim 
efektin e tyre. Metodat e policimit në komunitet ishin shumë të vlefshme për punën 
tonë. 
 

• Cilët nga elementët që morët nga trajnimi do ti përdorni në vendin 
e punës? 

Metodat e punës si punonjës i policimit në komunitet dhe komunikimi me publikun do jenë të vlefshme për punën tone në 
terren.  

• A i ka përmbushur ky trajnim pritshmëritë tuaja? 
Trajnimi nuk është i pari dhe për këtë arsye pritshmëritë ishin të larta.  Nga këto 5 ditë mendojmë se janë arritur pritshmëritë 
dhe sidomos ato për shkëmbimin e përvojave dhe praktikave më të mira evropiane me trajnuesit dhe me njëri –tjetrin. 
Përfituam ne, por edhe trajnuesit mësuan shumë gjëra nga puna jonë, përkushtimin dhe sakrificën e NSPK. 
A mendoni se do jeni më pro-aktivë pas këtij trajnimi për të parandaluar ngjarjet? 
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 Ky Botim u përgatit ne bashkëpunim me Programin SCPA                                                         

Besojmë se do jemi më afër komunitetit për të parandaluar veprimtaritë e paligjshme dhe do kemi një kontroll më të mirë të 
zonës nëse do ketë një riformatim të detyrave dhe përgjegjësive. Kjo do na jepte më shumë mundësi që të fokusohemi te 
detyrat policore dhe jo të humbim energji dhe kohe me detyra jo policore.  
A mendoni se keni nevojë për trajnime të tjera të këtij formati? 
Patjetër që kemi nevojë dhe këto trajnime të jenë periodike dhe me tema specifike.  
 

 
 
Startimi i policit virtual për DVP Elbasan . 
 

Po në vazhdim te zhvillimit te kapaciteteve te PSH ne lidhje me 
komunikimin, programi suedez “Forcimi i policimit në komunitet në 
Shqipëri”-SCPA ka vijuar mbështetjen e zëdhënësve te zyrës së shtypit të 
12 DVP-ve me fokus te veçante në DVP-të pilot Elbasan dhe Kukës, të cilët 
kaluan një trajnim 2 ditor ne muajin e kaluar. Me konkretisht, programi 
SCPA ka asistuar në disanjimin dhe lançimin e policit virtual ( Policit ne 
facebook) për DVP-në Elbasan duke dhënë mbështetje nga ana 
profesionale dhe logjistike. Programi SCPA do të vazhdojë mbështetjen me 
tej me synimin që kjo praktike e mire të përhapet dhe në komisariatet dhe 
DVP-të respektive. 

  
 

 

Përfundon ristrukturimi i DVP Elbasan”  

Sikurse jeni ne dijeni ka disa muaj qe punohet për te projektuar strukturën e re në DVP Elbasan, ashtu sikurse dhe në DVP-të 
e tjera te PSH. Qe ne fillim vlen the theksohet fakti se është pasur parasysh qe implementimi i strukturës se re parashikon një 
rishpërndarje të burimeve njerëzore të drejtorisë dhe komisariateve të policisë së Elbasanit sipas situatës së kriminalitetit dhe 
nevojave të komunitetit. Kjo nuk do të ketë efekte në humbjen e vendeve të punës, pasi shkurtimi i disa funksioneve organike 
në një strukturë do të shoqërohet me shtimin e funksioneve tek strukturat e tjera sipas nevojave. Risi në këtë strukturë është 
krijimi i dy funksioneve zëvendësdrejtor, që lehtëson procesin e 
menaxhimit dhe drejtimit të shërbimeve policore. Gjithashtu në 
varësi të drejtpërdrejtë të drejtorit do të jetë dhe Sektori i 
Analizës, Planifikimit, Monitorimit dhe Vlerësimit. Roli i këtij 
sektori është grumbullimi i informacionit dhe përgatitja e një 
analize, për identifikimin, vlerësimin dhe prioritizimin e risqeve. 
Ky Sektor do të përgatisë propozime afatshkurtra për 
vendimmarrje, në propozimet strategjike dhe operacionale 
afatmesme dhe afatgjata. Përveç kësaj, do të monitorojë dhe 
vlerësojë proceset e punës dhe rezultatin e ndikimit të shërbimit 
të ofruar nga strukturat e DVP. 
 
Ndërsa në Komisariatin e Policisë Elbasan, Shefi i Komisariatit 
të Policisë do të mbështetet nga një Zëvendës Shef Komisariati, 
i cili do të ketë përgjegjësi dhe kompetenca të përcaktuara, si 
dhe të deleguara nga Shefi i Komisariatit. 
Në përbërje të seksionit të policimit në komunitet do të jenë edhe 2 punonjës policie të specializuar dhe me integritet, si dhe 
me aftësi shumë të mira komunikuese dhe me aftësi për mësimdhënie.  
 
Këta punonjës policie do të përmbushin detyra në të gjithë territorin në juridiksion të komisariatit të policisë që lidhen kryesisht 
për bashkëpunimin me institucionet arsimore për zhvillimin e temave mësimore për reduktimin e përdorimit të drogave, alkoolit, 
duhanit, njohjen me rregullat e qarkullimit rrugor, punën me të rinjtë për parandalimin e kryerjes së veprave penale nga grup 
moshat e reja, çështje të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, njohjen me problematikat që shqetësojnë komunitetet 
në zona të veçanta apo edhe organet të qeverisjes vendore dhe institucionet e tjera shtetërore që lidhen me rendin dhe sigurinë. 
 
 
Struktura e re mbart në vetvete disa risi për sa i përket zbatimit të filozofisë së policimit në komunitet ku më të rëndësishmet 
në këtë aspekt janë listuar më poshtë:  
1) Krijimi i një Sektori për Analizën Strategjike, Planifikimin, Monitorimin dhe Vlerësimin. 2) Salla e komandimit dhe 
kontrollit (salla operative) do ketë kompetenca drejtuese operacionale më të gjera duke e çuar këtë sallë në një nivel më të  
lartë drejtimi. Drejtuesi i kësaj salle do ketë gradë më të lartë (komisar) dhe do jetë në krye të operacioneve policore .  
3) Roli dhe përgjegjësitë e OPK-ve do të riformatohen duke zvogëluar numrin e detyrave dhe duke i fokusuar më shumë 
tek detyrat policore dhe rritja e bashkëpunimit me institucionet vendore dhe publikun 
4) Organizimi i shërbimeve policore sipas modelit të Zonës Policore Për të lehtësuar dhe krijuar mundësinë shërbimeve 
policore që të njohin situatën e rendit publik dhe të kriminalitetit, territori në juridiksion të Komisariatit të Policisë Elbasan do 
të ndahet në 7 Zona Gjeografike që do të emërtohen “Zona Policore”  
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