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Mblidhet Këshilli Vendor për Sigurinë Publike në Bashkinë e Gramshit. 

Gjate muajit nëntor në ambientet e Bashkisë Gramsh u 
organizua takimi i radhës i Këshillit të Vendor për Sigurinë 
Publike. Të pranishëm në këtë forum ishin Shefi i 
Komisariati Gramsh, përfaqësuesit e OJF-ve, Përfaqësues të 
Institucioneve, të pushtetit vendor, si dhe qytetarë e 
përfaqësues të ndryshëm nga komuniteti. Krerët e Policisë 
vendore prezantuan situatën e rendit publik në Bashkinë 
Gramsh duke u përqendruar në masat e marra. Shefi i 
komisariatit të Gramshit shprehu gatishmërinë e Policisë së 
Shtetit për të bashkëpunuar me të gjithë aktorët vendorë 
për të adresuar çështjet e rendit dhe të sigurisë, por në të njëjtën kohë përmendi nevojën qe secili 
institucion duhet të marrë përgjegjësinë e vet ne lidhje me problematiken e rendit dhe të sigurisë.  

Ne përfundim te takimit u ri-theksua se objektivi i këtij forumit është përmirësimi i mëtejshëm i 
shërbimit policor dhe në mënyrë të veçantë, krijimi i urave të reja të komunikimit Polici-Komunitet në 
funksion të forcimit të Rendit dhe Sigurisë Publike. 

________________________________________________________________________ 

Fushatë ndërgjegjësuese me Këshillin Rinor të Elbasanit, me qëllim ndërgjegjësimin dhe 
sensibilizimin për Sigurinë Rrugore.  

Takimi u organizua në formë bashkëbisedimi, ku të rinjtë u 
informuan për shkaqet kryesore të ndodhjes së aksidenteve 
rrugore, masat e marra nga Policia Rrugore e Elbasanit për 
parandalimin e tyre, si dhe rëndësinë e zbatimit me 
rigorozitet të rregullave të qarkullimit rrugor. 

Në këtë takim, morën pjesë Shefi i Seksionit për Trafikun 
Interurban dhe Urban, Komisar Kreshnik Skendo, Ndihmës 
Specialistët e Policimit në Komunitet, punonjës të Policisë 
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Ky Botim u përgatit ne bashkëpunim  me Programin  SCPA 

Rrugore, si dhe Përfaqësues të Këshillit Rinor të Elbasanit. Takimet do të vijojnë në të gjitha shkollat 
9-vjeçare dhe të mesme, në Qarkun e Elbasanit. 

________________________________________________________________________ 

Takime sensibilizuese, informuese dhe edukuese, me nxënësit e shkollave 9-vjeçare, në Qytetin e 

Elbasanit. 

Policia e Elbasanit vijon takimet sensibilizuese, 
informuese dhe edukuese, me nxënësit e shkollave 
9-vjeçare, në Qytetin e Elbasanit.  

Ndihmës /Specialistët për Policimin në Komunitet, 
tashmë të mirë-trajnuar, në bashkëpunim me stafet 
pedagogjikë dhe psikologët e shkollave po 
bashkëbisedojnë me nxënësit, duke bërë prezent 
shembuj konkretë të ndodhur më parë si dhe 
nëpërmjet broshurave apo pamjeve filmike të 
përgatitura nga Policia. 

Qëllimi i këtyre takime konsiston në ndërgjegjësimin e të rinjve, mbi pasojat shkatërruese për shëndetin 
dhe ekonominë, si dhe për shoqërinë në tërësi, si rrjedhojë e konsumit të drogës, duhanit dhe alkoolit. 

Ne bazë të planit të punës planifikohen te behën takime te tjera ne muajt në vijim, me tema te tilla si 
siguria në rrjetet sociale dhe internet, bulizmi dhe dhuna në shkolla etj. 

________________________________________________________________________ 

Veprimtari ndërgjegjësuese kundër DhF, Belsh 

Më 26 Nëntor 2018, efektivi i Postës së policisë 
Belsh në bashkëpunim me Forumin e Gruas 
Elbasan realizuan për herë të parë një aktivitet 
ndërgjegjësues në sheshin kryesor të qytetit për 
parandalimin e dhunës në familje. Ky aktivitet u 
zhvillua në kuadër të projektit “Ndërveprimi mes 
Policisë së Shtetit, aktorëve lokal dhe 
komunitetit në lidhje me Dhunën në Familje dhe 
Dhunën me Bazë Gjinore”, i cili mbështetetet nga 
programi “Forcimi i Policimit në Komunitet në 
Shqipëri”, SCPA. Aktiviteti filloi me një marshim 
ku në mesin e pjesëmarrësve ishte edhe kryetari 
i Bashkisë Belsh z. Arif Tafani, përfaqësues të 
Policisë së Shtetit, Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan, Zyra Rajonale e SHSSH, DSHP Elbasan dhe 
Qendrat Shëndetësore, Njësitë e Qeverisjes vendore, Zyra Rajonale e Punës, nxënësit e tre shkollave 
të mesme dhe një 9- vjeçare Belsh, studentë të Universitetit Aleksandër Xhuvani” Elbasan dhe qytetarë, 
të cilët treguan një model angazhimi dhe ndjeshmërie, për t’i thënë “Jo” Dhunës Ndaj Vajzave dhe 
Grave. 

Më pas përfaqësuesit e institucioneve vendore, OSHC-të, nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët 
kishin përgatitur stenda me mini-ekspozitën me vizatime/piktura fletëpalosje, postera, banera, 
byzylykë, stilolapsa, fjongo kundra dhunës ndaj grave dhe vajzave, të cilat iu shpërndanë qytetarëve 
në shesh.  

Aktiviteti i mirëprit nga qytetaret e shumte qe ishin te pranishëm ne event. 


