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Zhvillohet trajnimi i instruktorëve për trajnimin e OPK-ve dhe NSPK-
ve. 
 
Në datat 22-25 Tetor 2018, në 

ambjentet e Akademisë për Sigurinë, 

u zhvillua trajnimi i instruktorëve për 

trajnimin e OPK-ve dhe NSPK-ve.  

Trajnimi ishte ndërtuar në mënyrë të 

tillë që të jepte njohuri adekuate mbi 

metodologjinë, praktikat e mira dhe 

mënyrat praktike të zbatimit të 

filozofisë së policimit në komunitet në 

kontekstin Shqiptar. 

Trajnimi i këtij paneli instruktorësh merr një rendësi te veçantë, nisur nga fakti se 

ky grup instruktorësh do të drejtojë trajnimet e NSPK-ve mbi temat e Policimit në 

Komunitet në të gjitha Drejtoritë Vendore të PSh. 

______________________________________________________ 
 
Zhvillohet trajnimi i Sektorit te Analizës, Monitorimit, Planifikimit 
dhe Vlerësimit të DVP Kukës dhe Elbasan. 
 

Ne vijim të trajnimeve të vazhdueshme të 

sektorit të ri të sapo krijuar të analizës 

strategjike, monitorimit, planifikimit dhe 

vlerësimit(AMPV) u zhvillua nga datat 30 

tetor deri në 2 nëntor trajnimi i radhës i 

specialisteve të këtyre sektorëve për DVP-të 

Kukësit dhe të Elbasanit. Ekspertët e EMP 

trajtuan një gamë të gjerë temash të cilat 

ishin grupuar në modulet e mëposhtëm: 

Bazat e statistikës, përpunimi i tabelave/charts (Excel);Operacionet e 

jashtëzakonshme të policisë; monitorimi, vlerësimi, raportimi. Përveç bazave 

teorike, specialistet e këtyre sektorëve u trajnuan në mënyrë praktike për përpilimin 

e dokumenteve strategjike, të raporteve javore dhe ditore si dhe të analizave të 

ndryshme. Ky trajnim do te pasohet në muajt ne vijim me trajnime të vazhdueshme 

në vendin e punës në DVP-të përkatëse. Eksperti i EMP Z Frank Harder, solli përvojën 

e policisë gjermane në këtë aspekt Pjesëmarrësit  vlerësuan  maksimalisht  formatin 

dhe përmbajtjen e trajnimit 

___________________________________________________________ 

Aktivitete ndërgjegjësuese për Dhunën në Familje dhe Dhunën me 

Bazë Gjinore Forumi i Gruas Elbasan startoi më 24 Tetor 2018 fushatën e 

ndërgjegjësimit me të rinjtë e shkollës së Mesme “Sami Frashëri” Belsh. Në takim 

ishin të pranishëm 84 pjesëmarrës, ku përveç të rinjve ishin të pranishëm dy 

Specialist të Policisë së Zonës, Koordinatorja e Dhunës në Familje e Bashkisë Belsh, 

drejtori dhe një nga mësuesit e shkollës. 
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Qëllimi i këtyre takimeve ndërgjegjësuese është rritja e 

informacionit dhe sensibilizimi i të rinjve mbi fenomenet e 

dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, siguria 

qytetare, partneriteti polici – qytetar, si dhe nxitja e të 

rinjve të ndërmarrin iniciativa në komunitetet ku jetojnë 

për të ndryshuar mendësitë e prapambetura dhe për të 

edukuar bashkëmoshatarët mbi rolet gjinore dhe barazinë 

gjinore. 

Në kuadër të këtij projekti parashikohet të mbahen 40 

takime ndërgjegjësuese me të rinjtë e shkollave të mesme dhe 9-vjecare si në qendër dhe në 4 

njësitë administrative rurale të Bashkisë Belsh dhe përkatësisht: Grekan, Kajan, Fierzë dhe Rrasë.  
 

Aktivitete në kuadër të skemës së granteve . 

Gjate muajit tetor skema e granteve ka përfshirë një game te madhe  aktivitetesh dhe ka pasur 

një mbulim të gjerë gjeografik. Disa nga aktivitetet më të 

spikatura ishin: 

1. Fushata informuese për PK në shkollën “Myslym Keta” 

Tiranë, zhvilluar nga organizata “Në Familje, për familjen” 

me pjesëmarrje të SPK-ve të Komisariatit nr. 6, dhe 

Bashkisë Tiranë, oficerë të patrullës së përgjithshme, 

mësues dhe të rinj;  

2. Në kuadër të projektit “Polici, Miku Im” fëmijët e shkollës 

“Xhaferr Hakani” dhe të rinjtë dhe te rejat (14-16 vjeç), të përfshirë në këtë projekt, organizuan, 

më 11 Tetor 2018, një vizitë në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan. Ky aktivitet u 

organizua në bashkëpunim me përfaqësuesit e Drejtorisë 

Vendore të Policisë dhe specialistit të policisë në komunitet. 

3. Shoqata Alpin gjatë muajit Tetor 2018 zhvilloi fushatë 

ndërgjegjësimi me të rinjtë e shkollave të ndryshme të 

njësive administrative në Bashkinë Tropojë. Në takim ishin 

të pranishëm 95 pjesëmarrës, ku përveç të rinjve në takime 

ishin të pranishëm dy Specialist të Policisë së zonave, 

drejtorët dhe mësues të shkollës.  

4. Qendra e Zhvillimit të shoqërisë civile (CSDC), Durrës, ne kuadër të projektit “Mobilizimi i 

komunitetit të Bashkisë Kavajë për Policimin në Komunitet”, zhvilloi ne ambientet e kinemasë 

“Aleksandër Moisiu”, Kavajë, seminarin me temë “Parandalimi i krimit kibernetik, ekstremizmit te 

dhunshëm dhe radikalizmit”. Në të morën pjesë 57 nxënës te shkollave te mesme Kavajë dhe 

njësitë administrative Synej e Luz i Vogël.  

Prezantimi i gjetjeve të SMSK për Qarkun Elbasan 

Me 11 tetor 2018, ne ambientet e DVP Elbasan u be prezantimi 

i gjetjeve të anketimit të kryer në qarkun e Elbasanit për të 

matur perceptimin dhe përvojën e qytetarëve për sigurinë në 

komunitetin ku ata jetojnë. Pyetësori përbëhej nga 5 rubrika. 

Ky anketim u krye në 6 zonat policore të qytetit të Elbasanit 

dhe në të gjitha komisariatet e tij. Rezultatet u krahasuan me 

nivelin e mesatares kombëtare dhe u shfaqën me anë të 

sistemit semafor. Rezultatet do te shërbejnë si baze për punën 

e punonjëseve te policisë për secilën zone policore dhe do te 

krahasohen pas 6 muajsh  pas një matje te re për te pare 

progresin e arritur.  


