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Aktivitetet 
kryesore: 

 
o Zhvillohet 

trajnimi me 
ndihmës 
specialistet e 
policimit në 
komunitet për 
edukimin dhe 
punën me të 

rinjtë. 

o Vazhdon 
trajnimi në 

vendin e punës 
i sektorit të 
analizës, 
monitorimit, 

planifikimit dhe 
vlerësimit të 
DVP Kukës dhe 
Elbasan. 

o Miratohet plani i  
veprimit  i KVSP  

Elbasan .  

o Aktivitete 
ndërgjegjësuese 

për Dhunën në 
Familje dhe 
Dhunën me 
Bazë Gjinore. 

o Aktivitete në 
kuadër të 
skemës së 
granteve. 

 

 

 

 

 

www.cp-project.al 
info@cp-project.al 

Zhvillohet trajnimi me ndihmës specialistet e policimit ne komunitet 
për edukimin dhe punën me te rinjtë. 
 

Me propozim të Programit, tashmë në të gjitha komisariatet qendër qarku disa nga 
Ndihmës Specialistët e Policimit në Komunitet do të forcojnë rolin e tyre pro-aktiv dhe 
parandalues duke rritur ndërgjegjësimin e të rinjve për sa i përket çështjeve të 
sigurisë. Për këtë arsye në datat 6-15 nëntor 2018, Programi SCPA në bashkëpunim 
me specialistët e Drejtorisë së Rendit Publik në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, 

zhvilluan trajnimin për 52 SPZ-të e parë (ne 2 grupe) nga të gjitha DVP-të në 12 qarqet 
e Shqipërisë.  
 

Programi i trajnimit ishte multi-disiplinar ku 
përfshihej rritja e aftësive për të folur në 
publik me grup mosha të ndryshme, rritja e 

njohurive mbi metodologjinë e 
mësimdhënies si dhe teknikat e dobishme 
të prezantimit të një teme të caktuar. 
Pjesëmarrësit u njohën edhe më shumë me 
temat që ata do t’i prezantojnë në klasat e 
ndryshme të nivelit para universitar të cilat 
më së shumti prekin këto grup-mosha si: 

rreziqet nga përdorimi i drogës, alkoolit e 

duhanit, bulizimi, siguria në rrugë, siguria në internet, siguria personale etj.  
 
Gjatë trajnimit u bënë ushtrime 
praktike duke përdorur teknikat e 
mësuara në prezantimin e këtyre 
temave. Në përfundim, 

pjesëmarrësve ju dorëzua literatura 
dhe materialet mbështetëse si 
diapozitivat dhe videot që janë 
prodhuar edhe në fazën e parë të 
Programit, që duhet t’i përdorin në 
takimet me të rinjtë. 

 
Programi ka ndërtuar dhe një forum 

online, nëpërmjet te cilit NSPK-të do 
të shkëmbejnë mendimet dhe 
eksperiencat me njeri tjetrin; ky 
forum do të administrohet dhe do të monitorohet në mënyre të vazhdueshme nga 
programi SCPA. Puna tashme ka filluar në terren në 12 DVP –të e Shqipërisë.  

E gjithë kjo iniciativë e Programit, ndër të tjera, ka si qëllim edhe edukimin me 
kulturën e sigurisë të grup moshave të reja si dhe rritjen e bashkëpunimit me Policinë  
 

http://www.cp-project.al/
mailto:info@cp-project.al
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_____________________________________________________________________

Vazhdon trajnimi ne vendin e punës i Sektorit te Analizës, Monitorimit, Planifikimit dhe 

Vlerësimit të DVP Kukës dhe Elbasan. 

Në vijim të trajnimeve të vazhdueshme të sektorit të ri të analizës strategjike, monitorimit, planifikimit dhe 

vlerësimit (AMPV), ekspertët e EMP-së kanë vazhduar gjatë dy javëve të para të nëntorit trajnimet në vendin 

e punës të specialisteve të këtyre sektorëve për DVP-të Kukësit dhe të Elbasanit. 

Ky trajnim ka konsistuar kryesisht në zhvillimin e raporteve ditore, javore dhe mujore si dhe në përpunimin 

e të dhënave të sondazheve te ndryshme apo dhe të studimeve të ngjashme që do të ndihmojnë në sensin 

praktik nivelin menaxherial në marrjen e vendimeve të duhura në kohë.  

_____________________________________________________________________ 

Miratohet plani i  veprimit të KVSP-së Elbasan. 

Me datën 6 nëntor 2018, u mblodh Këshilli Vendor i Sigurisë 

Publike i  Elbasanit për miratimin planit të veprimit 2018-2020, 

për sigurinë në qytetin e Elbasanit.  

Me ketë rast , Bashkia Elbasanit bëhet bashkia e parë, që harton 

një dokument te tille siç është plani i veprimit. Në mbledhje u 

theksua se ky plan veprimi është një produkt i studimeve dhe i 

punës së bere me mbështetjen dhe ekspertizën e Programit 

SCPA. Ndërmarrja e këtij hapi tregon angazhimin e të gjithë 

institucioneve përbërëse të tij për të marrë përgjegjësitë 

përkatëse për rritjen e parametrave te sigurisë në ketë qytet.  

Gjatë takimit, u prezantuan nga ana e programit SCPA rezultatet e anketës për Matjen e Sigurisë në 

Komunitet në qytetin e Elbasanit. Rezultatet e mbledhura nga mendimet dhe opinionet e qytetarëve do të 

shërbejnë si bazë për punën e mëtejshme të KVSP-së 

 

Aktivitete ndërgjegjësuese për Dhunën në Familje dhe Dhunën me Bazë Gjinore  

 

Forumi i Gruas Elbasan, më 26 Nëntor 2018, në kuadër të 

projektit “Ndërveprimi mes Policisë së Shtetit, aktorëve 

vendorë dhe komunitetit në lidhje me Dhunën në Familje dhe 

Dhunën me Bazë Gjinore”, mbështetur nga programi “Forcimi 

i Policimit në Komunitet në Shqipëri”, SCPA, suportoi 

Bashkinë e Belshit dhe anëtarët e Mekanizmit të Referimit 

dhe trajtimit të rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare, 

në realizimin për herë të parë të takimit te Komitetit Drejtues 

kundër DhF, Belsh. 

Takimi u pasua me organizimin e një aktiviteti masiv ndërgjegjësues në sheshin kryesor të qytetit të Belshit 

për parandalimin e dhunës në familje në qytetin, po në të njëjtën  ditë. 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 
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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. Qëllimi kryesor i 

këtij aktiviteti ishte marrja e masave për 

parandalimin dhe luftën ndaj dhunës në familje, si 

dhe për të koordinuar një përgjigje të menjëhershme 

dhe efektive të shërbimeve ndaj viktimave të dhunës 

në familje dhe me bazë gjinore në nivel lokal. 

 

Më datë 26 nëntor, 2018, Qendra Fokus dhe Shoqata 

për Gratë me Probleme Sociale organizuan aktivitetin 

ndërgjegjësues pranë shkollës së mesme “Gjergj 

Kastrioti”, Durrës. Ky aktivitet mblodhi së bashku të rinj 

dhe të reja, edukatorë, përfaqësues të policisë, aktivistë 

të të drejtave të njeriut dhe aktivistë të Fushatës 

kundër dhunës në familje.  

Gjatë këtij aktiviteti të rinjtë u angazhuan me pyetje 

dhe komente mbi raste të njohura që kanë tronditur 

komunitetet vendore, ata diskutuan së bashku për 

përfaqësuesit e strukturave të policisë mbi mënyrat e 

parandalimit të rasteve të dhunës në familje dhe në komunitet, në promovimin e parimeve të tolerancës dhe 

barazisë. 

 

Aktivitete në kuadër të skemës së granteve 

 

 

Fondacioni A2B, më 15 Nëntor, në kuadër të projektit “Polici, Miku Im”, zhvilloi një ndeshje miqësore futbolli 

midis te rinjve të shkollës “Xhaferr Hakani”, të rinjve të qëndrës A2B “Shpresë për të Ardhmen”, Specialistë 

të policimit në komunitet të Zonës policore Nr 3, mësues të shkollës, vullnetarë dhe staf të Fondacionit A2B, 

anëtarë të komunitetit.  

Ky aktivitet kishte si qëllim krijimin e një atmosfere  më miqësore dhe forcimin e bashkëpunimit midis 

pjesëmarrësve.  
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Shoqata për Integrimin Gjinor, në kuadër të projektit 

“Fuqizimi i ndërveprimit të komunitetit me policinë e 

shtetit, në luftë kundër substancave narkotike”, financuar 

nga SCPA, organizoi një takim në datën 20 Nëntor 2018 

në Njësinë Administrative Dajt, bashkia Tiranë.  

Në këtë takim morën pjesë përfaqësues nga qeveria 

vendore, komisariati i policisë nr. 4, drejtorë të shkollave, 

anëtarë të bordit të prindërve dhe ndërlidhësit me 

komunitetin. 

 

 

Qëllimi i këtij takimi ishte rritja e ndërgjegjësimit ndaj 

nevojave të komunitetit në bashkëpunimin me strukturat 

e policisë, qeverinë vendore, dhe institucionet arsimore, 

për të zbatuar modelin e policimit në komunitet, me 

qëllim fuqizimin e masave parandaluese ndaj përdorimit 

të drogës.  Po kjo Shoqate, në  vazhdim të aktiviteteve 

te saj organizoi takimin ndërgjegjësues mbi 

parandalimin e përdorimit të substancave narkotike me 

nxënës të shkollës “Ardian Klosi” në datën 27 Nëntor 

2018 në Njësinë Administrative nr. 4, bashkia Tiranë. 

 

 

Më dt, 26.11.2018, Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë 

Civile, CSDC Durrës, në kuadër të projektit “Mobilizimi i 

komunitetit të Bashkisë Kavajë për policimin në 

komunitet”, i cili mbështetet nga Programi SCPA, zhvilloi 

në ambientet e shkollës se mesme Luz i Vogël, Kavajë, 

sesionin informues me temë:  “Parandalimi i krimit 

kibernetik dhe policimi ne komunitet”. 31 nxënës, 

maturantë të kësaj shkolle, morën pjesë. 

 

 

Të pranishëm ishin edhe dy përfaqësues të 

policisë së Komisariatit Kavaje, të sektorit të 

Policimit në Komunitet.  

Për bashkëmoshataret e tyre, nxënësit kishin 

përgatitur edhe një mini-dokumentar me 

mesazhe kundër bullizmit. 


