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Vizitë e një grupi nxënësish ne ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan.  

. 
Gjatë muajit Tetor, ambientet e Drejtorisë 
Vendore të Policisë Elbasan, u vizituan nga një 
grup nxënësish Kjo vizitë u zhvillua në kuadër të 
bashkëpunimit të Fondacionit A2B dhe Policisë, 
për implementimin e projektit “Polici miku im”, 
me qëllim vendosjen e urave të partneritetit 
midis nxënësve, mësuesve të shkollave të 
mesme dhe nëntëvjeçare, në Qarkun e Elbasanit 
dhe Policisë së Shtetit, në funksion të 
parandalimit të kriminalitetit në shkolla, 

parandalimit të përdorimit të lëndëve narkotike dhe rritjes së besueshmërisë ndaj policisë. 
 
 
Nga ana e tyre, Strukturat e Drejtorisë Vendore 
të Policisë Elbasan, mundësuan një prezantim i 
ambienteve të punës të Sektorëve të ndryshëm 
si: Salla e Komandimit, Zyra e Shërbimit të 
Qytetarëve, Sektori i Policimit në Komunitet 
etj., me qëllim informimin dhe edukimin e 
nxënësve me kulturën e denoncimit të 
kriminalitetit dhe bashkëpunimit me Policinë e 
Shtetit. Nxënësit vlerësuan shume ketë 
aktivitet, gjë e cila u vërejt , ne pyetjet e 
shumta dhe te larmishme ne drejtim te 
punonjësve te policisë qe i shoqëronin ato gjate 
gjithë aktivitetit.  
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Ky Botim u përgatit ne bashkëpunim  me Programin  SCPA 

Ndihmës specialistet e policimit ne komunitet për edukimin dhe punën me te rinjtë 
fillojnë punën me nxënësit, ne shkollat 9-vjecare, në Qarkun e Elbasanit.  
 

Krijimi i një ambienti sa më të sigurte 
në shkolla dhe jashtë saj, është një nga 
prioritetet kryesore por dhe shumë i 
rëndësishëm për policinë e shtetit. Në 
përmbushje të këtij prioriteti është 
krijuar një strukture re, ajo e ndihmës 
specialistit të Policimit në Komunitet, 
për edukimin dhe punën me të rinjtë. 
Në këtë kuadër, 2 NSPK-te e dedikuar 
për ketë funksion organik, kane filluar 
tashme punën me nxënësit, ne shkollat 
9-vjecare, në Qarkun e Elbasanit. Duke 
shpjeguar rolin dhe funksionin që do 
kenë, duke i informuar nxënësit me 

faqen në fb “Polici Virtual” te komisariatit te Elbasanit dhe shpërndare materiale informuese 
ne formën e kartolinave për të gjithë nxënësit me qëllim që të pëlqejnë këtë faqe. 
 
Ne qytetin e Elbasanit -Vijojnë takimet sensibilizuese, nëpër shkollat në forma bashkëbisedimi 
me nxënësit dhe mësuesit, ndërgjegjësimin ndaj pasojave të dëmshme që sjell përdorimi i 
drogës dhe i substancave të tjera të rrezikshme. 
 
 Po ne ketë kuadër janë zhvilluar një sere takimesh brenda strukturës ku është vene theksi ne 
informimin për rolin dhe veprimtarinë e ndihmës specialistit të Policimit në Komunitet (PK), i 
cili është si më poshtë vijon: 

  

 Ruajtja e rendit dhe sigurisë për nxënësit 
e shkollave ( trajtimi i veprave penale apo 
sjelljeve antisociale, disiplina, siguria 
dhe sjellja në shkollë) 

 Kontribut në rritjen e njohurive te të 
rinjve mbi ligjin, rendin dhe sigurinë dhe 
në përmirësimin e cilësisë së jetës 
(programet mësimore, aktivitete të 
përbashkëta mes Policisë dhe Shkollave) 

 Punë parandaluese ( shkëmbimi i 
informacionit me institucione të tjera, 
prania e policisë sa herë që mbahen 
takime me drejtorët, bordin e prindërve si 
dhe këshillin e nxënësve,  etj). 

 

 
 


