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Trajnim i Specialistëve të AMRV 

të 10  DVP-ve. 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnimi i NSPK-ve të DVP Berat. 

 

 

 

 

 

 

 

Intensifikohet puna e NSPK-ve 

për edukimin  dhe punën me të 

rinjtë. 

 

Trajnime “CyberCamp Tirana 
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Në kuadër të Programit “Forcimi i Policimit në 

Komunitet në Shqipëri” (SCPA) të financuar 

nga Qeveria Suedeze nëpërmjet Agjencisë  

Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe 

Bashkëpunim (Sida) dhe të zbatuar në 

Shqipëri nga kompania “FCG Sweden”, gjatë 

muajit maj 2019,  Drejtori i Departamentit të 

Sigurisë Publike, Drejtues i Lartë Gjovalin 

Loka, Drejtorët e DVP –ve pilot të Elbasanit 

dhe të Kukësit së bashku me drejtues të tjerë 

të lartë dhe specialistë të Policisë së Shtetit, 

kryen një vizitë studimore në  disa nga 

Drejtoritë e policisë së Vestfalisë së Rinit 

Verior te RF të Gjermanisë. 

Gjatë ditëve të qëndrimit në NRW të 

Gjermanisë, u vizituan  Drejtoritë e Policisë së 

Këlnit, Dortmundit, Duisburgut  dhe 

Warendorfit. Gjithashtu  delegacioni i Policisë 

Shqiptare pati rastin të vizitojë LFAP-në 

( Institutin  Shtetëror të Arsimimit dhe Trajnimit 

të oficereve të policisë ) në  Selm si dhe 

Universitetin e Policisë Gjermane, në Münster-

Hiltrup.  

Delegacioni u njoh me punën e strukturave të 

rendit në përgjithësi dhe atyre të policimit në 

komunitet në veçanti. Me interes te veçante  u 

trajtuan tema të tilla si realizimi  i  PK në 

policinë e NRW,   shërbimet për qytetarët, 

detyrat e sektorit të Analizës Strategjike, 

Planifikimit, Monitorimit dhe Vlerësimit, 

delegimi i detyrave, kompetencave dhe 

përgjegjësive, matja e proceseve, rezultateve 

dhe impakteve të punës policore dhe në fund 

edukimi dhe  trajnimi  teoriko-praktik  për 

punonjësit e policisë të të gjitha niveleve.  

Zoti Loka, i njohu homologët me përvojën e 

strukturave të Policisë së Shtetit Shqiptar si 

dhe  me progresin e arritur deri tani në këtë 

fushë etj.  

Vizitë studimore e Policisë   
Shqiptare në Policinë e Vestfalisë  

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


 Trajnimi i NSPK-ve të DVP 
Berat. 
 
 

 

 

 

 

 

Në vijim të trajnimeve të NSPK-ve me qëllim 

rritjen e aftësive profesionale për policimin 

në komunitet, nga datat 13-16 Maj 2019, u 

zhvilluan trajnimet 4 ditore të NSPK-ve, të 

DVP Berat. Në trajnim morën pjesë 38 

ndihmës specialistë të Policimit në 

komunitet të komisariatit të Beratit, Kucoves 

dhe Skraparit. Trajnimet kishin për qëllim 

rritjen e aftësive profesionale për policimin 

në komunitet. Ekspertët e programit SCPA 

në bashkëpunim me Akademinë e Sigurisë 

trajtuan gjerësisht temat teorike të tilla si 

Policimi në Komunitet si filozofi, sistemi dhe 

elementet e PK etj.  

 

Një hapësirë e konsiderueshme iu dedikua 

trajtimit në mënyrë praktike të rolit, detyrave 

dhe përgjegjësive të NSPK-ve, si dhe të 

parandalimit në rendin publik, veprimit pro-

aktiv në vend të atij reagues, bashkëpunimit 

të brendshëm në zonat policore si dhe 

bashkëpunimit me qytetarët dhe aktorët e 

tjerë të komunitetit etj. 

 

Pjesëmarrësit patën rastin të shkëmbenin 

eksperiencat e tyre dhe i ballafaquan ato me 

përvojat ndërkombëtare dhe ato të rajonit. 

Ata e vlerësuan angazhimin, si dhe metod-

ologjinë e përdorur dhe shprehën dëshirën 

për të pasur trajnime të ngjashme në të 

ardhmen  
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Gjatë muajit maj, për një periudhe 2 javore, në 

ambientet e Akademisë se Sigurisë, u zhvillua 

trajnimi  i specialistëve të sektorit  të Analizës 

Strategjike, Monitorimit, Raportimit dhe Vlerësimit 

(AMRV) të 10 DVP-ve, përveç DVP-ve  pilot të 

Kukësit dhe Elbasanit, me të cilët është vijuar 

trajnimi në vendin e punës. 

Ekspertët ndërkombëtarë të EMP-së në 

bashkëpunim me ekspertin vendor trajtuan një 

gamë të gjerë temash të grupuara në 5 module:  

Moduli 1 – Analiza (analiza e situatës, analiza 
SWOT, analiza e problemeve); 

Moduli 2 – Bazat e statistikës, përpunimi i tabelave/
charts (Excel); 

Moduli 3 – Operacionet e jashtëzakonshme të 
policisë; 

Moduli 4 – Metoda e analizës se riskut, menaxhimi i 
riskut; 

Moduli 5 – Monitorimi, vlerësimi, raportimi. 

Pjesëmarrësit në trajnim i kushtuan një 

vëmendje të veçantë temave dhe veçanërisht 

përshkrimit të punës të analistit si dhe detyrave, 

përgjegjësive dhe kompetencave të sektorit të ri. 

Trajnimi u vlerësua nga pjesëmarrësit si aktiviteti 

i parë i dedikuar tërësisht analizës strategjike.  

. 

Trajnim i Specialistëve të AMRV të 10  
DVP-ve  
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Gjate muajit maj,  NSPK-të të caktuar për 

edukimin dhe punën me të rinjtë, kanë 

vazhduar në mënyre intensive aktivitetet 

në shkolla të ndryshme në mbare vendin. 

Pas mbarimit me sukses te moduleve për, 

ndërgjegjësimin e të rinjve kundër 

drogës, alkoolit dhe duhanit, është kaluar 

në modulin e ndërgjegjësimit për sigurinë 

rrugore. Ne disa DVP , tashme  programi 

ka ecur  me ritme te shpejta ne temat e 

trajtimit te sigurisë rrugore.   

Po ne ketë kuadër,  zhvillua  seminari i 

radhës  ne ambientet e akademisë për 

sigurinë ne datat 7 dhe 8 maj 2019.   

Seminari u organizua dhe ne përputhje 

me kërkesën e Drejtorisë se Policisë 

Rrugore në qendër, sikurse dhe ne 

plotësim te nevojave ne terren. Përveç, 

eksperteve të Programit te SCPA, një 

ekspert i njohur në fushën e sigurisë 

rrugore  kontribuoi ne seminar.   

Pjesëmarrësit shprehen  interes ndaj 

temave te tilla si : 

 Zhvillimi dhe zbatimi i fushatave për 

parandalimin e aksidenteve të trafikut 

(P.sh. shpejtësia, tejkalimi I 

shpejtësisë, ndryshimi i korsive, 

mbajtja e distancave te sigurt, 

përdorimi  i autostradave, respektimi 

i këmbësorëve etj.); 

 Rëndësia e vlerësimit te 

mësimdhënies dhe mësim nxënies në 

një auditor ose klase. 

 Elementet kyç për vlerësimin për të 

mësuar. Përgatitja dhe implementimi 

i programeve te  "ditëve të sigurisë në 

trafik" (përfshirë parandalimin 

teknik) . 

 

Gjithashtu, Programi SCPA, ka prodhuar  

një numër te konsiderueshëm fletë 

palosjesh  si dhe manualin përkatës  për 

ti shërbyer ndërgjegjësimit te  te rinjve 

për sigurinë rrugore.   

Tashme, aktivitetet mbështeten me këto 

materiale me te cilat janë pajisur te gjitha 

DVP-te.  

Fotot poshtë ilustrojnë aktivitetet ne 

komisariatin e Elbasanit dhe Sarandës  

Intensifikohet puna e NSPK-ve për edukimin  dhe punën 
me të rinjtë.  
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Ne kuadrin e skemës se granteve , gjatë datave 20, 21 dhe 22 Maj 2019, Qendra për Teknologji Biznesi dhe Drejtim 

(CBTL) në kuadër të projektit “CyberCamp Tirana”, organizoi trajnimin 3-ditor të “CyberCamp Tirana Bootcamp” me një 

seri sesionesh të njëpasnjëshme të fokusuara në sigurinë dhe krimin kibernetik. 

52 pjesëmarrësit e përzgjedhur nga 120 

aplikantë online ishin nxënës dhe studentë 

të profileve të Teknologjisë së Informacionit 

dhe Komunikimit, Inxhinierisë së 

Informatikës, Shkencave Kompjuterike dhe 

Informatikës Ekonomike nga universitete 

shtetërore dhe private, të viteve të 

ndryshme bachelor dhe master. 

Gjatë seancave u diskutua gjithashtu mbi 

ligjet në fuqi për të drejtat dhe siguritë e 

elementëve biometrikë dhe  teknologjitë të 

reja që çdo ditë e më shumë po bëhen 

pjesë e pashmangshme e jetëve tona. Ne 

përfundim te aktivitetit u organizua  

konkursi Hackathon, ku u shpallen dhe tre 

fitues te cilët morën dhe nga një çmim 

Trajnime “CyberCamp Tirana Bootcamp” 


