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PROGRAMI PËR FORCIMIN E POLICIMIT NË KOMUNITET 2017-2020 

 
Buletin Informativ 

Data: 5 Qershor 
2018 

Aktivitetet e muajit Maj 2018 

Aktivitetet 
kryesore: 
• Trajnimi i grupit të 
parë të OPK-ve për 
DVP-në e Elbasanit 
dhe DVP-ne e 
Kukesit; 

• Mbështetje për 
Komisariatin e Hasit 
për ristrukturimin e 
ZSHQ, dhe krijimin e 
KVSP; 

• Aktivitete në 
kuadër të skemës së 
granteve dhe të 
komponentit të DHF; 

• Hartimi i ToR për 
programin 
kompjuterik për te 
lehtësuar proceset e 
punës të ZSHQ-ve 

• Përfundimi i 
Studimit te 
Kënaqësisë së 
Publikut 2018; 

• Startimi i policit 
virtual per DVP 
Elbasan si dhe i 
Buletinit informativ 
për DVP Kukës; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnimi i grupit të parë të OPK-ve për DVP-në e Elbasanit dhe të Kukësit. 

Në datat 15-23 Maj dhe 28-31 Maj 2018, Ekspertët 
ndërkombëtarë të EMP-së në bashkëpunim me Sektorin e 
P.K. në DPPSH organizuan trajnime 4-5 ditore me grupin 
e parë të OPK-ve të DVP Elbasan dhe Kukësit. Në përbërje 
të grupeve që iu nënshtruan trajnimit kishte OPK nga 
Komisariatet Elbasan, Gramsh, Librazhd, Cërrik, Peqin si 
dhe nga Posta Policisë Belsh, kurse nga DVP Kukës kishte 
OPK nga Komisariatet e Kukësit, Hasit dhe Tropojës (në 
total janë trajnuar 36 OPK). 
 

Krahas temave teorike mbi 
policimin në komunitet, filozofinë 
e PK, paradigmën e ndryshimit, 
sistemi dhe elementet e PK, u 
trajtuan në mënyrë praktike 
tema siç ishin roli, detyrat dhe 
përgjegjësitë e OPK, komunikimi, 

parandalimi në rendin publik, veprimi pro-aktiv në vend të 
atij reagues, bashkëpunimi me qytetarët dhe aktorët e tjerë të komunitetit etj. 
Trajnimi u vlerësua nga pjesmarrësit si aktiviteti i parë i dedikuar tërësisht për OPK 
dhe i fokusuar vetëm në tema të lidhura me PK.  

 

Mbështetje për Komisariatin e Hasit për ristrukturimin e ZSHQ dhe 
krijimin e KVSP. 

Gjate muajit maj në vazhdim të mbështetjes së DVP Pilot Kukës, EMP ndërmori vizita në 
Komisariatin e Hasit me qellim ngritjen e zyrës se shërbimit për qytetaret. Pas 
vëzhgimeve në terren ka përfunduar puna për projektin arkitekturor dhe konstruktiv dhe 
pritet te filloje puna konkretisht në muajt ne vijim. Gjithashtu, EMP organizoi takime në 
Bashkinë e Hasit në vijim të punës për ngritjen e KVSP. Ne takim u diskutua për vendosjen 
e një date për ngritjen e KVSP-së, njohja me rregulloren, ftesa për anëtaret potencialë 
te këtyre këshillave. 

 

Aktivitete ne kuadër të Skemës së Granteve dhe të komponentit të DHF; 

Në kuadër të skemës së granteve, EMP ka monitoruar 
aktivitetet e projekteve të raundit të parë, që vijojnë të 
zbatohen në qarqet Shkodër, Durrës dhe Fier. Ndër 
aktivitetet më të spikatura gjatë këtij muaji Organizata 
Qëndresa Qytetare organizoi eventin përmbyllës të projektit, 
aktivitetet e të cilit u zbatuan në Fier dhe Ballsh dhe që 
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konsistuan në gjetjen e metodave alternative e paqësore në zgjidhjen e konflikteve mes 
të rinjve në shkolla.  

Instituti Shqiptar i Kulturës Rome, në kuadër të nismës “Përfshirja e të rinjve Romë në 
rritjen e sigurisë komunitare” zhvilloi një vizitë të një grupi të rinjsh Romë pranë 
ambienteve të DVP Shkodër. 

Instituti për Ndryshim dhe Lidership ne Shqipëri, organizoi 
aktivitetin përmbyllës në kuadër të projektit “Iniciatorët e rinj 
të nxitjes dhe bashkëpunimit për zbatimin e policimit në 
komunitet” pranë komisariatit të policisë Shijak. 

Informacion të mëtejshëm mbi aktivitetet e grantmarrësve 
gjendet në faqen www.cp-project.al. Gjatë majit është 
përmbyllur edhe përzgjedhja e fituesve të granteve të 
Raundit II, në qarqet Tiranë, Elbasan, Kukës dhe Gjirokastër. 
18 projekte të reja do të fillojnë të zbatohen në këto qarqe. 

 

KOMPONENTI I DHUNËS NË FAMILJE 

 

EMP filloi procesin për rigjallërimin e Mekanizmit të 
Bashkërendimit të Punës për Referimin e Rasteve të DHF dhe 
dhunës me bazë gjinore në Gramsh. Janë kryer tashmë 
takimet paraprake me përfaqësuesit më të lartë të 
institucioneve vendore,  anëtarë të mekanizmit, si bashkia, 
policia, nënprefektura, zyra arsimore, drejtoria e shëndetit 
publik, zyra e punësimit, njësitë administrative përbërëse. 
Gjithashtu është përpiluar draft marrëveshja për 
bashkëpunim dhe vazhdon procesi i mbledhjes së komenteve dhe sugjerimeve për 
përpilimin e versionit përfundimtar të saj. 

 
 
Hartimi i termave të referencës për programin kompjuterik për të 
lehtësuar proceset e punës të ZSHQ-ve. 

 

Në kuadër të përmirësimit të proceseve të punës në ZSHQ, EMP në bashkëpunim me 
Drejtorinë e TIK dhe DPPSH-në ka punuar për hartimin e termave të referencës për të 
filluar punën për përgatitjen e një programi kompjuterik i cili do te mundësonte lehtësimin 
e punës në ZSHQ-të. Programi synohet që të shkurtojë kohën për procesimin e një sërë 
veprimeve, si dhe te thjeshtësojë punën në ZSHQ për një shërbim sa më të thjeshtë dhe 
cilësor ndaj qytetareve. 

_______________________________________________________________ 

Përfundimi i Studimit të Kënaqësisë së Publikut 2018  

Gjate muajit maj u dorëzua raporti përfundimtar i anketimit të kryer nga IDRA në 
periudhën prill – maj 2018 lidhur me Kënaqësinë e Publikut me Punën e Policisë. Ky 
studim krahason rezultatet e vitit 2018 me rezultatet e të njëjtit anketim të kryer në vitin 
2013 dhe 2014. Rezultatet e prezantuara në ketë raport janë ‘peshuar’ sipas qarkut në 
mënyrë që ato të përfaqësojnë popullatën statistikisht. Gjithashtu, rezultatet janë 
krahasimore me vendet e tjera të Europës (ESS – European Social Survey) duke u 
mbështetur tek të dhënat e publikuara në vitin 2016 nga ESS. Për më shumë informacion, 
vizitoni www.cp-project.al.  

_______________________________________________________________ 
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Startimi i policit virtual per DVP Elbasan si dhe i Buletinit informativ për 
DVP Kukes. 

 

Në vijim të aktiviteteve të lidhura me komunikimin, EMP 
ka vijuar mbështetjen e zëdhënësve te zyrës së shtypit 
të DVP Elbasan dhe Kukës. EMP ka asistuar në 
disanjimin dhe lançimin e policit virtual (Policit në 
Facebook) për DVP Elbasan si dhe ka mbështetur nga 
ana profesionale dhe logjistike prodhimin e buletinit 
informativ për DVP Elbasan (4 edicione) dhe DVP Kukës 
–edicioni i parë.  
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