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PROGRAMI PËR FORCIMIN E POLICIMIT NË KOMUNITET 2017-2020 

 
Buletin Informativ 

Data: 2 Korrik 2018 Aktivitetet e muajit Qershor 2018 

Aktivitetet 

kryesore: 
 Vizitë studimore e 
delegacionit të lartë 
të PSh-së në Kroaci  
dhe Slloveni; 

 Trajnimi i grupit të 
dytë të OPK-ve të 
DVP Elbasan dhe 
Kukës; 

 Zhvillohet 
mbledhja e radhës e 
Këshillit Vendor të 
Sigurisë Publike në 
Elbasan si dhe 
krijohen këto 
këshilla në Bashkinë 
Bajram Curri dhe në 
Bashkinë Has; 

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

 Zhvillohet 
mbledhja e radhës e 
Grupit të Përbashkët 
të Punës  

 Dhurohen 
materiale për 
zjarrfikësit në 
Bashkitë e Qarkut të 
Kukësit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizitë studimore e delegacionit të lartë të PSh-së në Kroaci dhe Slloveni 

 
Në datat 10-15 Qershor 
2018 një delegacion i lartë i 
PSh-së i kryesuar nga  

Drejtori i Departamentit të 
Sigurisë Publike, Drejtues i 

Lartë Gjovalin Loka, së 
bashku me drejtues të tjerë 

të lartë dhe specialistë të Policisë së Shtetit, kryen një 
vizitë studimore në Slloveni e Kroaci. 
 
Gjatë ditëve të qëndrimit në Slloveni dhe Kroaci, u komunikua me drejtuesit e 
strukturave të policisë në këto vende, duke u njohur me punën e strukturave të rendit 

në përgjithësi dhe atyre të policimit në komunitet në veçanti. Delegacioni u njoh me 
aktivitetet dhe mënyrën e organizimit të punës për implementimin e filozofisë së 
policimit në komunitet në këto vende dhe për mjetet e përdorura për këtë qëllim. Në 
përgjithësi, qasjet e aplikuara janë të ngjashme Disa nga këto praktika mund të 
zbatohen në të ardhmen edhe në Shqipëri, me mbështetjen edhe të Programit SCPA. 
Gjatë vizitës në këto shtete u ra dakord për faza të tjera bashkëpunimi për të fuqizuar 

Policimin në Komunitet në Shqipëri, duke mbështetur drejtpërdrejt Policinë e Shtetit 

Shqiptar dhe Ministrinë e Brendshme. 

Trajnimi i grupit të dytë të OPK-ve të DVP Elbasan dhe DVP Kukës 

Në datat 5-8 qershor është zhvilluar në Tropojë 
trajnimi i grupit II të oficerëve të policimit në 
komunitet të DVP Kukës (pjesëmarrës nga 
Komisariati Tropojë dhe Komisariati Kukës), ndërsa 
në datat 18-22 qershor 2018, Ekspertët 
ndërkombëtarë të EMP-së në bashkëpunim me 

Sektorin e P.K. në DPPSh vazhduan serinë e 
trajnimeve 5 ditorësh me grupin II të OPK-ve të DVP 
Elbasan (pjesëmarrës nga Komisariatet Elbasan, 
Gramsh, Librazhd, Cërrik, si dhe nga Posta Policisë 

Belsh). 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 
pjesëmarrësit si aktiviteti i parë i dedikuar 
tërësisht për OPK dhe i fokusuar vetëm në tema të 

lidhura me PK.  
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Zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Vendor të Sigurisë Publike në 
Elbasan si dhe krijohen këto këshilla në Bashkitë Tropojë, Has dhe Patos 

Në Bashkinë e Elbasanit u zhvillua mbledhja e radhës 

e KVSP-së në të cilin u bë prezantimi i rezultateve të 

Studimit mbi sigurinë në qarkun e Elbasanit në 

kuadër të Programit Suedez SCPA. 

Kryetari i Bashkisë vlerësoi një studim të tillë të 

thelluar, duke u shprehur optimist për nivelin e 

qytetarisë elbasanase. Sipas tij, këto rezultate duhet 

të ndikojnë në përmirësimin e punës të Bashkisë së 

Elbasanit, por dhe institucioneve të tjera dhe sidomos bashkëpunimit mes tyre. Ai theksoi 

se puna e policisë nuk mund të matet me shifra dhe statistika, por me vlerësimin e 

qytetarëve. Duke kërkuar më tepër bashkëpunim të komunitetit me policinë ai vlerësoi 

iniciativën e Bashkisë së Elbasanit për të ofruar në çdo Njësi Administrative një zyrë për 

punonjësin e policisë.  
Po në këtë kuadër, me asistencën e Programit u zhvillua me date 27 dhe 28 qershor 

2018, mbledhja e parë e KVSP në Bashkinë Tropojë dhe në Bashkinë Has. Pjesëmarrësit 

e mirëpritën këtë iniciativë dhe shprehën 

angazhimin e tyre për rritjen e bashkëpunimit në 

parandalim si dhe trajnimin e  problemeve të 

sigurisë. Anëtarët janë përfaqësues të 

institucioneve vendore që kanë lidhje të 

drejtpërdrejte me çështjet e sigurisë por edhe 

përfaqësues nga organizata të shoqërisë civile, 

komunitetet fetare, komuniteti i biznesit, shkollat 

etj.  

Programi do mbështesë në vazhdimësi këto Këshilla për të forcuar më tej kapacitetet e 
tyre, si dhe ndikimin në sigurinë e bashkive përkatëse. 
 

 Në 20 qershor në pallatin e Kulturës Patos u krye takimi për 

krijimin e KVSP të Bashkisë Patos. Në takim ishin të 

pranishëm Kryetarja e Bashkisë, shefi i komisariatit Fier, 

shefi i sektorit të rendit, shefi i stacionit të policisë Patos, 

qytetarë, intelektualë, mësues, biznesmenë, përfaqësues të 

besimeve fetare, si dhe përfaqësues të këshillit të sigurisë 

pranë bashkisë Patos. Ky aktivitet u krye në kuadër të 

zbatimit të një granti të SCPA nga shoqata “Epoka e Re” Fier. 

 

Aktivitete në kuadër të Skemës së Granteve dhe të komponentit të DHF 

Në date 19 Qershor 2018 në ambientet e DVP 

Tiranë, Fondacioni “EDS” organizoi aktivitetin me 
objekt dhurimin e 10 (dhjetë) biçikletave dhe 

aksesorëve për efektivët e policisë. Në këtë aktivitet 
morën pjesë Drejtori i Policisë se Tiranës, Zv. 
Drejtori, Zv. Ambasadorja e Suedisë,  Përfaqësues 

te Programit SCPA, 
media të ndryshme. 
Gjithashtu aktivitetit 

ju bashkuan dhe 
shumë studentë 
vullnetarë, përdorues të  biçikletës. Projekti synon rritjen e 
sigurisë së çiklistëve në trafik në qytetin e Tiranës. 

http://www.cp-project.al/
mailto:info@cp-project.al
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Informacion të mëtejshëm mbi aktivitetet e grantmarrësve gjendet në faqen www.cp-
project.al.  

Në datë 8 Qershor 2018, u organizua aktiviteti i parë i 

projektit “Cyber Camp Tirana” që zbatohet nga organizata  

Center for Business Technology Leadership (CBTL).Takimi u 

organizua me nxënësit e viteve të para, dyta dhe treta të 

degës së Teknologjisë së Informacionit të  gjimnazit 

“Hermann Gmeiner”. Qëllimi i këtij takimi ishte informimi i 

tyre mbi konceptet themelore të krimit kibernetik, 

rëndësinë e “Security by Design”, kompleksitetin e infrastrukturës elektronike, etj. 

Gjithashtu, nxënësit u njohën edhe me aktivitetet e projektit që do të zhvillohen në 

vijimësi, si  bootcamp dhe hachathon, tek të cilët mund të zgjidhen të jenë pjesëmarrës.  
 

Komponenti i dhunës në familje 

Në vazhdim të punës për rigjallërimin e Mekanizmit të 

Bashkërendimit të Punës për Referimin e Rasteve të DHF dhe 

dhunës me bazë gjinore në Gramsh, janë kryer takime 

paraprake me institucionet përkatëse që u finalizuan me  

takimin datës 20 qershor, në qytetin e Gramshit. Qëllimi dhe 

rezultati i këtij takimi ishte institucionalizimi i mekanizmit të 

bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës 

në familje në Bashkinë Gramsh dhe nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit midis 

përfaqësuesve të institucioneve përgjegjëse, anëtarë të mekanizmit të referimit. Ky takim 

u organizua me nismën e Kryetares së Bashkisë Gramsh, Znj. Luljeta Dollani dhe u 

mundësua me asistencën teknike të programit SCPA. 

 

Zhvillohet mbledhja e rradhës e Grupit të Përbashkët të Punës. 

Me datën 8 Qershor 2018 u zhvillua ne ambientet e Akademisë për Sigurinë mbledhja e 

zgjeruar e GPP. Në këtë takim u prezantuan edhe gjetjet dhe rezultatet e Anketës së 

Kënaqësisë së Publikut me Punën e Policisë 2018 

Sipas anketës, 63% e të anketuarve janë të kënaqur me punën e policisë, por kur është 

fjala për përfshirjen e tyre në çështjet e sigurisë dhe sigurisë ata duket se hezitojnë të 

bashkëpunojnë dhe të bashkëveprojnë me policinë. Anketa përfshin të dhëna për secilin 

Qark, duke bërë kështu një krahasim në nivel kombëtar.  

Në këtë takim morën pjesë Zv. Ministrja e Brendshme, përfaqësues të partnerëve të tjerë 

ndërkombëtarë të ASP-së, OJQ-të dhe përfaqësues të medias. Përveç transmetimit të 

drejtpërdrejtë, takimi dhe rezultatet u reflektuan në disa artikuj të mediave. 
 

Dhurohen materiale për zjarrfikësit në Bashkitë e Qarkut të Kukësit 

Gjatë vizitave të ekspertëve të Programit 

dhe në takimet me punonjësit e 
qarkullimit rrugor dhe zjarrfikësit në 
Qarkun Kukës, u shprehen mungesat që 

ata kanë në pajisje për të ndihmuar në 
rastet e aksidenteve si dhe në fikjen e 
zjarreve. 

http://www.cp-project.al/
http://www.cp-project.al/
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Në vijim të një iniciative personale të 

ekspertit të programit Z. Alexius 

Schubert, u mundësua mobilizimi i një 

ndihme nga zjarrfikësit e Bashkisë 

Stenkirchen, në Landin e Bavarisë për 

kolegët e tyre në bashkitë Kukës, Has 

dhe Tropojë. Pajisjet e dhuruara 

shërbejnë për një ndërhyrje efikase në 

rastet e aksidenteve rrugore (gërshërë 

dhe hapës hidraulik) dhe për të rritur 

bazën materiale të zjarrfikësve në këto 

bashki (u dhuruan pompa të mëdha, fikëse, uniforma zjarrduruese, etj për një vlerë të 

përafërt prej 100.000 euro). 

Disa zjarrfikës gjermanë ishin të pranishëm në 

dorëzimin e materialeve dhe në trajnimin e 

kolegëve shqiptarë për përdorimin e tyre. Në 

datë 26 qershor, në bashkëpunim me policinë, 

zjarrfikësit dhe shërbimin e urgjencës, u 

organizua një demonstrim në qytetin e Kukësit 

si simulim i një situate emergjence dhe 

ndërhyrjeje. Përfaqësues të Bashkisë, 

prefekturës dhe DVP Kukës morën pjesë në 

aktivitet, i cili shpërbeu për forcimin e 

partneritetit mes gjithë aktorëve për rritjen e 

sigurisë në zonë.   

 

 


