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Zhvillohet trajnimi i grupit të 2-të të NSPK-ve të DVP Durrës. 

Gjatë datave 22-25 Janar 2019, u zhvillua në Durrës trajnimi i grupit të dytë prej 21 

NSPK-ve të DVP Durrës (komisariatet Durrësit, Krujës, Shijakut) me qëllim rritjen e 

kapaciteteve të tyre për policimin në komunitet. Ekspertët e programit SCPA në 

bashkëpunim me Akademinë e Sigurisë trajtuan temat teorike të tilla si PK si filozofi, 

sistemi dhe elementet e PK etj. Një hapësire e konsiderueshme iu dedikua trajtimit 

në mënyrë praktike të rolit, detyrave dhe përgjegjësive të NSPK-së, si dhe 

parandalimit në rendin publik, veprimit pro-aktiv në vend të atij reagues, 

bashkëpunimit me qytetarët dhe aktorët e tjerë të komunitetit etj. 

Pjesëmarrësit e vlerësuan angazhimin, dhe shkëmbimin e eksperiencës si dhe 

metodologjinë e përdorur dhe shprehen dëshirën për të pasur trajnime të ngjashme. 

Inaugurohet Salla e Komandës dhe Kontrollit, DVP Elbasan. 

Më datë 24.01.2019, u bë inaugurimi i 
Sallës së Komandës dhe Kontrollit të DVP 
Elbasan e cila i është nënshtruar një 
rikonstruksioni dhe  modernizimi të plotë 
të kapaciteteve teknike të saj. Tashmë 
kjo sallë i plotëson kushtet për të kryer 
detyrat e saj funksionale si mekanizëm 

drejtues dhe koordinues për këtë DVP. 
Bashkia Elbasan, në kuadër të zbatimit të 
ligjit për masat shtesë të sigurisë, ka 
instaluar rreth 200 kamera në shumë 

rrugë të qytetit dhe sidomos afër shkollave. Me anë të pajisjeve të reja dhe moderne 
që janë vendosur në këtë sallë, policia do të ketë nën mbikëqyrje, drejtpërsëdrejti 
nga salla, një pjesë të madhe të qytetit. E gjithë kjo ndihmon policinë në aspektin 

operacional por edhe parandalues.

Inaugurimi u bë pas mbledhjes së

analizës së punës së DVP Elbasan për 
vitin 2018. Me ketë rast, në ceremoni 
morën pjesë përfaqësues të DPPSH si dhe 
institucioneve të tjera ligj-zbatuese të 

qarkut të Elbasanit, të cilët shprehën 
mirënjohjen për financimin e bërë dhe 
ndihmën e dhënë nga qeveria suedeze 
për të përmirësuar punën e tyre të 
përbashkët në rritjen e sigurisë.

http://www.cp-project.al/
mailto:info@cp-project.al
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Vazhdojnë trajnimet ne vendin e punës të sektorit të analizës strategjike, 
monitorimit, planifikimit dhe vlerësimit si dhe të NSPK-ve të komisariatit të 
Elbasanit. 
 
Në vijim të trajnimeve të vazhdueshme të sektorit të ri të analizës 

strategjike, monitorimit, planifikimit dhe vlerësimit (AMPV), ekspertët 

e EMP-së, gjatë muajit janar, kanë vazhduar trajnimet në vendin e 

punës të specialisteve të këtij sektori për DVP-në e Elbasanit. 

Ekspertet e SCPA-së kanë asistuar kryesisht në hartimin e raporteve 

të progresit për vitin 2018 dhe strategjisë dhe planit të punës për 

vitin 2019, si edhe për hartimin e kërkesave në forme pyetësori për 

t’iu dërguar komisariateve dhe sektorëve të rendit ne mënyre që të 

reflektohen të dhënat e sondazhit të SMSK-së  të kryer kohet e fundit 

në qarkun e Elbasanit, në planet e tyre të punës.  

 

Paralelisht me ketë aktivitet, Ekspertet e SCPA kane vazhduar trajnimin e NSPK-ve të komisariatit  

të Elbasanit . Trajnimi ka konsistuar në patrullime të përbashkëta NSPK+ ekspert në terren (si në 

zonat urbane ashtu dhe në ato rurale) duke shqyrtuar rast pas rasti aktivitete të ndryshme si dhe 

duke ushtruar praktika të mira të trajtuara gjatë trajnimit të NSPK-ve apo dhe përvoja të kolegëve 

brenda sektorit. Ky trajnim do te vazhdoje dhe në muajt në vijim.  

 

AKTIVITETE NË KUADËR TË SKEMËS SË GRANTEVE.  

Muaji Janar ka shënuar një numër të konsiderueshëm të aktiviteteve në kuadrin e skemës së 

granteve. Peshën më të madhe në volum, e zënë aktivitetet vijuese nga muaji dhjetor të 

organizatave zbatuese: 

 

“AGENDA Institute zhvilloi sondazhin e radhës mbi rolin e policisë. 

Në kuadrin e projektit “Monitorimi i 

opinionit publik në qarkun Tiranë 

(krahasuar me qarqet e tjera) mbi rolin 

e policisë në jetën e përditshme të 

komunitetit”, të financuar nga 

Programi SCPA, AGENDA Institute 

zhvilloi sondazhin e radhës, në serinë e 

sondazheve periodike të parashikuara 

në këtë projekt. Sondazhi u realizua 

teknikisht nga statisticieni Eduard 

Zaloshnja, PhD.Dy nga gjetjet më 

kryesore të sondazhit janë: 

– Në muajin janar ka patur një 

stabilitet të opinionit pozitiv të 

banorëve të qarkut Tiranë (16 vjeç e sipër), për punën e policisë së qarkut të tyre (është në 

nivelin 58%). Ndërkohë, ka patur edhe një ulje të opinionit negativ (ka zbritur në nivelin 21%). 

Rezultate të ndryshme vërehen në rang republike; ka një rënie domethënëse statistikisht të 

opinionit pozitiv për policitë e qarqeve (krahasuar me 6 muaj më parë), duke zbritur në nivelin 

51%, ndërkohë që opinioni negativ ka mbetur stabël. 

– Rreth 64% e banorëve të qarkut Tiranë (16 vjeç e sipër) mendojnë se puna e policisë ndikon 

në parandalimin e shkeljeve të kodit rrugor. Më shumë se çereku i banorëve të qarkut Tiranë 

mendojnë se puna e policisë rrugore nuk ndikon. Rezultate ndjeshëm më të këqija vërehen në 

pjesën tjetër të vendit.  
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Grupi Komunitar Këshillimor, njësitë 4 dhe 8 

Në datë 18 janar, pranë Qendrës Sociale “Gonxhe Bojaxhi” u zhvillua një takim informues në 

kuadër të projektit “Grupi Komunitar Këshillimor – një mjet për të përmirësuar bashkëpunimin 

mes Policisë dhe Komunitetit”, i cili po implementohet nga Organizata ARSIS. 

Në takim morën pjesë përfaqësues nga komuniteti i 

Njësive Administrative nr.4 dhe 8, liderë të 

komuniteteve nga grupet e margjinalizuara, përfaqësues 

të Seksionit të Policimit në Komunitet pranë Komisariatit 

nr.4, si dhe ekipi zbatues i projektit nga Organizata 

ARSIS.  
Me tepër mbi aktivitetet e skemës se granteve mund te 

gjinden ne linkun ne programit SCPA: 

http://www.cp-project.al/web/grantet-veprimtarite/ 

 

Aktiviteteve në lidhje me Dhunën në Familje dhe Dhunën me Bazë Gjinore. 

 

Shoqata GADC, gjatë muajit Janar 2019, ka organizuar një numër takimesh përmbyllëse, në 

kuadër të  projektit “Krijimi i Grupeve Polici- Komunitet kundër Dhunës në Familje”. Takimet ishin 

një retrospektivë e gjithë procesit të implementimit të projektit pranë njësive të pushtetit vendor 

si dhe të shkollave ku  u organizuan këto aktivitete gjatë gjysmës së dytë të vitit 2018.  

 

Takimet e u zhvilluan në 4 njësi administrative të bashkisë Tiranë, në Pezë, Baldushk, Farkë, dhe 

Njësinë Administrative 7. Të pranishëm ishin përfaqësuesit e njësive administrative, ndërlidhësit 

me komunitetin, drejtuesit e shkollave, mësues si dhe përfaqësues nga komunitetet respektive. 

Në këto takime morën pjesë gjithashtu edhe nxënës të klasave të 8-ta dhe të 6-ta  si dhe Ndihmës 

Specialistët e Policimit në Komunitet në këto zona. 

 

Në përfundim të gjithë aktorët ishin të mendimit se këto takime rrisin mundësitë e bashkëpunimit 

në të ardhmen si dhe ishin një tregues kuptimplotë i vendosjes së një bashkëpunimi të frytshëm 

e solid midis aktorëve kryesorë të bashkëpunimit Polici-Komunitet- Pushtet vendor.  

 

 

 
Më 29 janar, Qëndra “Fokus në ndihmë të fëmijëve” në bashkëpunim me Shoqatën e Grave me 

Probleme Sociale dhe me përfaqësues të Drejtorisë Vendore të Policisë Qarku Durrës, në kuadër të 
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projektit  “Bashkë për komunitete të qëndrueshme dhe edukim”  zhvilloi një takim rreth  partneritetit 

Polici, publik dhe qasjeve parandaluese kundër dhunës në familje. Gjatë takimit u diskutuan 

vështirësitë në adresimin e dinamikave të krimit në familje, maksimizimi i sigurisë të viktimës, çuarja 

e dhunuesit para drejtësisë dhe ndryshimi i perceptimit në publik për  dhunën ndaj grave e vajzave, 

rolin e institucioneve arsimore dhe nxënësve si pjesë e reagimit të koordinuar. 

 

 

Në vijim të realizimit të aktiviteteve ndërgjegjësuese kundër dhunës në familje në kuadër të projektit 

"Munde dhunën, thyeje heshtjen" Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare organizoi një takim 

me gratë dhe vajzat në datë 30 janar 2019, në Velipojë. Në takim ishin të pranishme gra të 

grupmoshave të ndryshme, përfaqësues nga policia vendore, njësia administrative, etj. Çështjet që 

u trajtuan gjatë takimit u fokusuan në temën e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, 

masat parandaluese, urdhrin e mbrojtjes së viktimave të dhunës, etj. Aktivitetet e ndërgjegjësimit 

do të vazhdojnë gjatë muajit shkurt në bashkinë e Shkodrës. 

Gjatë muajit janar vazhdoi organizimi i takimeve dhe bisedave që po realizohen në kuadër të 

projektit “Fuqizimi i partneritetit Polici – Komunitet për të luftuar dhunën në familje dhe dhunën me 

bazë gjinore në Bashkinë Kamëz”, që po zbatohet nga Qendra për Zhvillim dhe Iniciativa Sociale. 

Tematika e takimeve dhe diskutimeve ishte dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore, pasojat 

që dhuna mbart në zhvillimin e një shoqërie dhe çfarë mund të bëjnë nxënësit për të qënë faktorë 

sa më aktiv dhe të angazhuar në komunitetin e tyre në luftën kundër dhunës me bazë gjinore. Në 

takime morën pjesë gjithashtu punonjës të policimit në komunitet të Komisariatit të Kamzës, të cilët 

folën për mbështetjen dhe kontributin e policisë në parandalimin e këtij fenomeni, masat që marrin 

në rastet e dhunës në familje, dhe çfarë kërkohet nga nxënësit në parandalimin e këtij problemi të 

shoqërisë shqiptare. Takimet u organizuan në shkollat “Kamza e Re”, 23 Janar, “100 Vjetori”, 14 

Janar dhe “Sulejman Elezi”.  

      

Për më tepër informacion  lutemi shikoni linkun ne faqen tone te web: 
http://www.cp-project.al/web/grantet-veprimtarite/ 

 

 


