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Angazhimi i komunitetit të 

biznesit për një qytet më të sig-

urtë, Kukës 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar me drejtuesit e DVP-ve 

në lidhje me sektorin e AMRV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondacioni “EDS”: dhurohen 

dhjetë biçikleta për DVP Vlorë. 
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Qeveria Suedeze, nëpërmjet 

Programit SCPA, ka financuar 

rikonstruksionin e plotë të ZSHQ-së 

së Komisariatit të Librazhdit me 

qellim përmirësimin e shërbimeve 

ndaj qytetarëve dhe  të imazhit të 

policisë. Ambientet e reja me një 

sipërfaqe gjithsej prej 140 

m2  kushtuan 80.000 euro. Në të 

janë shtuar edhe dy zyra, njëra për 

të bërë intervistime ndërsa tjetra si 

hapësirë  e përshtatshme për të 

miturit dhe viktimat e dhunës në 

familje.  Ceremonia e inaugurimit u 

zhvillua me datë 16 korrik 2019. Atje 

morën pjesë zyrtarët më të lartë të 

institucioneve shqiptare si Ministri i 

Brendshëm, Drejtori i Përgjithshëm i 

Policisë, Drejtori i DVP Elbasan, Shefi 

i Komisariatit dhe Zv. Ambasadorja/

Shefe e Bashkëpunimit për Zhvillim, 

Menaxherja e Programit nga 

Ambasada Suedeze, ekipi i programit 

si dhe punonjës policie. Të gjithë 

shprehën angazhimin e tyre për të 

zbatuar parimet e policimit në 

komunitet për të rritur 

bashkëpunimin me publikun dhe 

sigurinë.  

Me këto ambiente moderne, 

komuniteti i zonës së Librazhdit do 

të ketë mundësinë që të rrisë 

komunikimin dhe bashkëveprimin 

me policinë për një mjedis më të 

sigurte. 

Inagurohet ZShQ në Komisariatin e Librazhdit, si ambient mikpritës për qytetarët. 

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


 Fondacioni “EDS”: dhuro-
hen dhjetë biçikleta për DVP 

Vlorë. 
 
 

 

 

 

 

  Në datën 5 Korrik 2019 në ambientet e 

DVP Vlorë, Fondacioni “EDS” organizoi cere-

moninë e dhurimit të 10 (dhjetë) biçikletave 

dhe aksesorëve për efektivët e policisë.  Ak-

tiviteti u zhvillua në kuadër të zbatimit të pro-

jektit “Fuqizimi i Ndërveprimit të komunitetit 

me Policinë Vendore” i cili financohet nga 

Programi Suedez “Forcimi i Policimit në 

Komunitet në Shqipëri”. Biçikletat do të 

përdoren për patrullime përgjatë bregdetit dhe 

do të shërbejnë për të rritur praninë e forcës 

policore pranë qytetarëve gjatë sezonit të 

pushimeve. 

 

 Në këtë aktivitet morën pjesë drejtues të 

DVP Vlorë, përfaqësues të Ambasadës 

Suedeze, përfaqësues të Programit, si dhe 

media të ndryshme. Ky dhurim, e çon në 60 

numrin total të biçikletave të dhuruara nga 

Programi Suedez i Policimit në Komunitet për 

Policinë e Shtetit, të shpërndara në DVP-të 

Tiranë, Elbasan, Kukës, Durrës, Shkodër dhe 

Vlorë. Këto aktivitete i shërbejnë, përveç të 

tjerash, dhe promovimit të lëvizjes me biçi-

kleta si mënyra më ekologjike dhe e 

shëndetshme e transportit në qytet. 

 Përfaqësuesit e PSH shprehën 

mirënjohjen e tyre për programin “Forcimi i 

Policimit në Komunitet në Shqipëri” dhe për 

Qeverinë Suedeze për mbështetjen e va-

zhdueshme që i është ofruar Policisë Shqip-
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Me qëllim rritjen e sigurisë së qytetit të 

Kukësit, Drejtori i DVP-së Z. Zef Laska nisi 

projektin “Përmirësimi i sistemit të vëzhgimit 

të qytetit të Kukësit”.  

Duke vënë të zbatim parimet dhe teknikat e 

punës së policimit në komunitet, shumë shpejt 

Drejtoria e Policisë arriti të merrte 

mbështetjen e biznesit lokal e cila përqafoi 

nismën dhe ofroi mbështetje duke dhënë disa 

fonde. Për këtë projekt, gjithsej 20 kompani 

kanë dhuruar sasi të ndryshme parash për 

blerjen e kamerave dhe përmirësimin e Sallës 

së Komandës dhe Kontrollit në DVP Kukës .  

Kostoja totale e investimit është 27,860 euro, 

nga të cilat 21,030 euro u dhuruan nga 

bizneset. Kështu që, programi suedez, në 

kuadër të mbështetjes me pajisje të DVP-ve 

pilot, financoi pjesën që mbeti pa mbuluar prej 

6830 euro. 

Përfundimi me sukses i këtij projekti u shënua 

me datë 19 korrik 2019. Në këtë ceremoni 

morën pjesë zyrtarë të lartë të Policisë së 

Shtetit, Drejtorisë Vendore Kukës, 

Institucionet vendore, ekipit të Programit, 

bizneseve dhe publiku. 

Ky angazhim i komunitetit lokal duke krijuar 

një partnerit besimplotë dhe të suksesshëm 

me policinë, do të rrisë më tej sigurinë në 

qytetin e Kukësit por edhe bashkëpunimin me 

komunitetin në fushat e tjera të sigurisë..  

. 

Angazhimi i komunitetit të biznesit për 
një qytet më të sigurtë, Kukës 
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Në datat 19 dhe 23 korrik 2019, në 

ambientet e Hotel Sokrat Tiranë , u 

zhvillua seminari me 40 drejtues të 

lartë (në nivel Drejtori, Zv. Drejtori, 

shefa komisariatesh) të 11 DVP-ve , 

përveç DVP Tirane, ku ky sektor nuk 

është ngritur ende, si dhe kolegë nga 

Sektori i Studimeve dhe Analizës 

Strategjike në DPPSh. 

Seminari u organizua me qëllim 

qartësimin dhe kuptimin e drejtë të 

rolit dhe mirëfunksionimit të sektorit 

të Analizës Strategjike, Monitorimit, 

Raportimit dhe Vlerësimit (AMRV). 

Gjatë seminarit, pjesëmarrësit 

diskutuan se pas krijimit të Sektorëve 

të Analizës Strategjike dhe 

Monitorimit në 11 DVP të Policisë me 

ndryshimet strukturore të ndodhura 

në maj 2018, është vënë re mungesë 

informacioni lidhur me rolin e këtij 

sektori dhe me faktin se çfarë 

Drejtuesit në DVP, duhet të presin si 

produkte prej punonjësve të këtij 

sektori. Përveç kësaj, në përgjithësi 

është krijuar një konfuzion me rolin e 

Sektorit të Analizës Kriminale. 

Ekspertët e Programit SCPA 

diskutuan gjerësisht tema te 

ndryshme në lidhje me ketë sektor. 

Në formë te përmbledhur temat ishin 

si më poshtë : 

 Qëllimi dhe synimet e Sektorit të 

ri, krahasuar me strukturat e 

ngjashme në shërbimet policore 

në vende të tjera 

 Detyrat e Sektorit në lidhje me 

përshkrimin e punës dhe PSV 

aktuale 

 Bashkëpunimi i Sektorit me 

njësitë e tjera 

 Përvojat me Sektorin e ri në 

punën e përditshme 

 Trajnimi i personelit të sektorit 

dhe problemet 

Në këtë seminar drejtuesit e DVP 

pilot Elbasan dhe Kukës paraqitën 

eksperiencën e tyre.  

Trajnimi u vlerësua nga pjesëmarrësit 

si aktiviteti i parë i dedikuar tërësisht 

analizës strategjike dhe theksuan 

nevojën e trajnimeve të 

vazhdueshme të personelit të këtij 

sektori të ri. 

Seminar me drejtuesit e DVP-ve në lidhje me sektorin e Analizës Strategjike, Monitorimit, 
Raportimit dhe Vlerësimit (AMRV) . 


