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Aktivitetet e muajit Korrik 2018 

Aktivitetet 

kryesore: 
 Takimi i Dytë i 

Komitetit Drejtues të 

Programit SACP; 

 Trajnimi i 

personelit të 

sektorëve te 

sapoformuar të 

analizës dhe 

monitorimit të DVP-

ve pilot Elbasan dhe 

Kukës. 

 Zhvillohet 

ceremonia e 

dorëzimit te 

biçikletave  për OPK-

të në Himare 

 Aktivitete ne 

kuadër të Skemës së 

Granteve dhe të 

komponentit të DHF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Takimi i Dytë i Komitetit Drejtues të Programit SACP 

Më  6 Korrik 2018 u organizua takimi i dytë i Komitetit 
Drejtues të Programit (KDP), me pjesëmarrës- anëtarë jo 
vetëm nga MB dhe PSh, por edhe nga ministri dhe 

institucione të tjera të përfshira (M. Shëndetësisë dhe e 
Mbrojtjes Sociale, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë 
Civile dhe Shoqata e Bashkive për Autonomi Vendore). 

Gjithashtu ishte i pranishëm dhe drejtori i Programit Z. 
Pontus Forberg. Në takim u prezantua Raporti i progresit të periudhës së parë gjashtë 
mujore të programit, Plani i Punës për periudhën në vijim dhe buxheti përkatës. Në 
vijim u prezantuan edhe aktivitetet që programi ka zhvilluar gjatë kësaj periudhe. 

Z. Ardi Veliu, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, ne fjalën e hapjes falënderoi 
Ambasadën dhe Qeverinë Suedeze për mbështetjen që iu ofrua PSh-së për të rritur 
kapacitetet e saj. Ai vlerësoi gjithashtu mbështetjen dinamike të ofruar nga Programi 

në gjashtë muajt e fundit. 
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. 

Trajnimi i personelit të sektorëve te sapoformuar të analizës dhe 
monitorimit të DVP-ve pilot Elbasan dhe Kukës. 

 Në datat 2-7 korrik, 2018 është zhvilluar në 
ambientet e Akademisë së Sigurisë  trajnimi i grupit  
të parë të specialistëve te Sektorit të ri të sapo 
formuar të Analizës, Monitorimit, Raportimit  dhe 

Vlerësimit. Në ditën e parë, përveç specialistëve të 
këtyre sektorëve të DVP pilot Elbasan dhe Kukës,  
morën pjese dhe  Drejtoret respektive të këtyre 

drejtorive. Ekspertët e EMP trajtuan një gamë të 
gjerë temash te cilat ishin grupuar ne 5 modulet e 
mëposhtëm: Moduli 1 – Analiza (analiza e situatës, 

analiza SWOT, analiza e problemeve);Moduli 2 – Bazat e statistikës, përpunimi i 
tabelave (Excel) & grafikave; Moduli 3 – Operacionet e jashtëzakonshme të policisë; 
Moduli 4 – Metoda e analizës se riskut, manaxhimi i riskut; Moduli 5 – Monitorimi, 
vlerësimi, raportimi. Pjesëmarrësit në 

trajnim i kushtuan një vëmendje të veçantë 
temave dhe veçanërisht përshkrimit të 
punës të analistit dhe detyrave, 

përgjegjësive dhe kompetencave të sektorit 
të ri. Trajnimi u vlerësua nga pjesëmarrësit 
si aktiviteti i parë i dedikuar tërësisht 

analizës strategjike. Trajnimi u pasua me 

një sesion coaching të specialitëve të DVP 
Elbasan, ndërsa në tetor është parashikuar 
zhvillimi i sesionit të dytë të trajnimit. 
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Zhvillohet ceremonia e dorëzimit te biçikletave  për OPK-të në Himare 

Më  datë 20 korrik 

2018, u organizua në 

bashkëpunim midis 

Programit SCPA dhe 

Drejtorisë 

Përgjithshme te PSh-

së, një ceremoni në 

Himarë me rastin e 

dorëzimit të 10 biçikletave profesionale me të gjithë  pajisjet e sigurisë për DVP Vlorë. 

Biçikletat do të përdoren për patrullime përgjatë bregdetit dhe do të shërbejnë për të 

rritur praninë e forcës policore pranë qytetarëve gjatë sezonit të pushimeve. Në ceremoni 

ishin të pranishëm Drejtori i Departamentit të Rendit Publik në DPPSh z. Loka, Drejtori i  

DVP Vlorë z. Shehaj, nënkryetari i Bashkisë së Himarës dhe drejtuesi i Ekipit të SCPA Z. 

Shundi. Këto biçikleta janë pjesë e një pakete më të madhe prej 20 biçikletash të 

dërguara në DVP-të e tjera në zonat bregdetare (Shkodër, Lezhë dhe Durrës). Përveç 

kësaj, Programi i Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri do të ofrojë 10 biçikleta për 

OPK-të në DVP  Kukës dhe 5  biçikleta të tjera në DVP Elbasan. 

 Përfaqësuesit e PSh 

shprehën mirënjohjen 

e tyre për programin 

SCPA dhe për Qeverinë 

Suedeze për 

mbështetjen që i është 

ofruar Policisë 

Shqiptare.  

 

 

Krijimi/riaktivizimi i Këshillave Vendorë të Sigurisë Publike 

Me 12 Korrik u ngrit Këshilli 
Vendor i Sigurisë Publike në 
Gramsh. Kjo iniciativë u bë 
në  kuadër të projektit 

“Parandalimi i fenomenit të 
kriminalitetit në qarkun e 
Elbasanit nëpërmjet 

ndërtimit e forcimit të 
partneritetit Polici-Pushtet 

vendor –komunitet”, projekt i financuar nga programi Suedez dhe zbatuar nga shoqata 

Tjetër Vizion, Elbasan.  

Ky Këshill do mbështetet më tej me asistencë teknike, me qëllim rritjen e efikasitetit të 
tij.  

Në të njëjtën linjë, në 

datë 25 korrik u zhvillua 
mbledhja e rradhës e 
KVSP në Librazhd. Në 

këtë takim të drejtuar 
nga Kryetari i Bashkisë u 
diskutuan çështje të 

sigurisë në qytet. 
Përfaqësuesit e Programit 

SCPA paraqitën rezultatet e anketës për kënaqësinë e publikut me punën e policisë dhe 

http://www.cp-project.al/
mailto:info@cp-project.al
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prezantuan projektet e parashikuara për komisariatin e Librazhdit, si rikonstruksioni i 
komisariatit dhe krijimi i ZSHQ dhe fillimi i Matjes së Sigurisë në Komunitet.   

 
 

 

Komponenti i dhunës në familje 

Në kuadër të Projektit “Ndërveprimi mes Policisë së 

Shtetit, aktorëve lokalë dhe komunitetit në lidhje 

me dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore“, 

që po zbatohet nga organizata “Forumi Gruas 

Elbasan“, në datë 17 korrik 2018 u zhvillua eventi i 

çeljes së projektit në të cilën morën pjesë 

përfaqësues nga Bashkia Belsh, Këshilli i Qarkut 

Elbasan, Prefektura Elbasan, Drejtoria Vendore e 

Policisë Elbasan dhe Posta e Policisë Belsh, Zyra e 

Përmbarimit Elbasan, Prokuroria e Rrethit, Drejtoria Shëndetësore Belsh, drejtorë të 

shkollave të mesme, përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues të Ambasadës Suedeze 

dhe të Programit për Forcimin e Policimit në Komunitet. 

Ky aktivitet shërbeu për diskutimin e problematikave për luftën ndaj dhunës në familje 

dhe bashkërendimin e punës nga të gjitha institucionet e përfshira. Në përfundim të 

takimit u formalizua edhe Mekanizmi i Referimit dhe 

trajtimit të rasteve të dhunës në marrëdhëniet 

familjare në Bashkinë Belsh dhe u nënshkrua 

Marrëveshjes së Bashkëpunimit nga 12 përfaqësues 

të institucioneve përgjegjëse vendore. 

Projekti do të mbështesë trajnimin e anëtarëve të 

Mekanizmit të Referimit dhe do të ofrojë mbështetje 

direkte për viktimat e dhunës në familje në 

bashkinë Belsh.  

 
 

 

  


