
  

AKTIVITETET  
KRYESORE: 
TTrajnim i NSPK-ve në DVP Dibër. 

 
 
 
 
 
 
 

Krijohet Grupi Teknik i Punës për 
raportin e monitorimit të NSPK-
ve.  
 
Konstituohet Këshilli vendor i sig-
urisë publike në Bashkinë Peqin. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sesione informimi, për dhunën 
me bazë gjinore, ne DVP Vlore . 
 
 
 

Tryezë e rrumbullakët mbi 
çështjet e dhunës në familje, 
Rrëshen.  
 
Forum i hapur mbi sigurinë në 
komunitet   në bashkinë e Maliqit. 
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  BULETIN INFORMATIV  

Në vazhdën e trajnimeve të NSPK-ve 
me qëllim rritjen e a ësive 
profesionale për policimin në 
komunitet, nga datat 24-27 shtator 
2019, u zhvilluan trajnimet 4 ditore 
të NSPK-ve, të DVP Dibër. Në trajnim 
morën pjesë 30 ndihmës specialistë 
të Policimit në Komunitet të 
komisaria t të Dibrës, Bulqizës dhe 
Ma t. Trajnimet kishin për qëllim 
rritjen e a ësive profesionale për 
policimin në komunitet. Ekspertët e 
programit SCPA në bashkëpunim me 
Akademinë e Sigurisë trajtuan 
gjerësisht temat teorike të lla si 
Policimi në Komunitet si filozofi, 
sistemi dhe elementet e PK etj. Një 
hapësirë e konsiderueshme iu 
dedikua traj mit në mënyrë prak ke 

të rolit, detyrave dhe përgjegjësive 
të NSPK-ve, si dhe të parandalimit në 
rendin publik, veprimit pro-ak v në 
vend të a j reagues, bashkëpunimit 
të brendshëm në zonat policore si 
dhe bashkëpunimit me qytetarët 
dhe aktorët e tjerë të komunite t, 
etj. Pjesëmarrësit patën ras n të 
shkëmbenin eksperiencat e tyre dhe 
i ballafaquan ato me përvojat 
ndërkombëtare dhe ato të rajonit.  

Ata e vlerësuan angazhimin, si dhe 
metodologjinë e përdorur dhe 
shprehën dëshirën për të pasur 
trajnime të ngjashme në të 
ardhmen. 

Trajnim i NSPK-ve në DVP Dibër. 



 Krijohet Grupi Teknik i Punës 
për  rishikimin e funksioneve 
të NSPK -ve .   
 
Në zbatim të Urdhrit Nr. 1023, datë 
09/07/2019, të Drejtorit të Drejtorisë së Rendit 
Publik në PSh, për ngritjen e Grupit të Punës 
për rishikimin e përshkrimeve të punës dhe 
funksioneve e dokumenteve të NSPK, si dhe 
diskutimit të raportit të programit SCPA në 
lidhje me NSPK-në, u krijua grupi i punës, 
mbledhja e parë e të cilit u mbajt në datën 17, 
shtator 2019.  
Grupi i punës përbëhet nga drejtues të 
sektorit të policimit në komunitet, Specialistë 
të Drejtorisë së Rendit dhe drejtues komisari-
ati në terren si dhe specialiste të Programit 
SCPA. Deri tani janë mbajtur 4 mbledhje të 
grupit teknik të punes dhe po punohet me 
intesitet për të përmbushur objektivat brenda 
afateve kohore. 

 

Kons tuohet këshilli vendor i 
sigurisë publike në bashkinë 
Peqin.  

Falë bashkëpunimit të aktorëve përgjegjës si 
Bashkisë Peqin, DVP Elbasan, komisariatit të 
Policisë Peqin, Zyrës Arsimore, Njësisë ven-
dore të kujdesit shëndetsor, komunitetet 
ndërfetare dhe NGOve,  u bë e mundur anga-
zhimi i palëve në formimin dhe mirëfunksion-
imin e këshillit vendor të sigurisë publike në 
funksion të reduktimit të problemeve të rendit 
publik dhe sigurisë në këtë bashki. 
 
Kjo iniciativë u organizua në kuadër të projek-
tit me titull “Të mbajmë familjen dhe fëmijët të 
sigurtë” zbatuar nga Shoqata Tjeter Vizion 
dhe mbështetur nga Programi Suedez “ Forci-
mi i Policimit në Komunitet në Shqipëri. 
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Në ditën e parë të shkollës, punonjësit e 
policisë së shte t, përveç zba mit të 
masave të sigurisë në rrugë duke krijuar 
lehtësira kalimi afër shkollave, kanë 
shpërndarë për nxënësit edhe broshurën 
me këshilla prak ke për sigurinë në 
rrugë. 

Kjo broshurë e printuar në 5500 kopje, 
me financim të Programit Suedez 
“Forcimi i Policimit në Komunitet në 
Shqipëri”, përmban këshilla, rregulla, 
sinjalis kë dhe imazhe për përdorimin e 
rrugës nga këmbësorët, çiklistet, 
motoçiklistët por edhe gjatë udhë mit 
me auto veturë dhe autobus. 

Ky ak vitet bëhet në kuadër të 
asistencës që i jepet Policisë së Shte t 
nga Programi Suedez për rritjen e 
kapaciteteve të saj për të ndërgjegjësuar 
të rinjtë për sigurinë në përgjithësi dhe 
atë rrugore në veçan . 

Policia e Shte t edukon të rinjtë për 
sigurinë në rrugë 
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Fokus Grup, DVP Vlorë. 

Qendra Rinore e Vlorës organizoi në 
datën 20 Shtator një fokus grup me 
punonjës të Drejtorisë Vendore të 
Policisë Vlorë. 

Gjatë ak vite t u mblodhën 
percep met dhe nevojat e punonjësve 
të policisë në lidhje me Policimin në 
Komunitet dhe u shkëmbyen 
rekomandime. 

Ak vite  u realizua në kuadër të 
projek t “Sfida dhe Perspek va të 
Policimit në Komunitet në Rajonin e 
Vlorës”, i cili mundësohet nga 
programi “Forcimi i Policimit në 
Komunitet në Shqipëri” (SCPA). 

Sesione informimi, për dhunën 
me bazë gjinore, Orikum-Vlore  
Më datat 20 dhe 30 Shtator 2019, 
Qendra Psiko – Sociale ”Vatra”, zhvilloi 
dy sesione informimi me përfaqësues 
të komunite t të Bashkisë Orikum dhe 
Novoselë, për tema kat: “Informimi i 
komunite t  lidhur me shkaqet dhe 

pasojat sociale të dhunës në familje 
dhe dhunës me bazë gjinore” si 
dhe “Informimi I komunite t  lidhur 
me legjislacionin  dhe mekanizmat 
mbrojtës të vik mave të dhunës”. 

Gjatë takimeve, bisedat me 
komunite n e Bashkisë Orikum 
dhe komunite n e Komunës Novoselë, 
u përqendruan në mënyrat më efikase 
për adresimin e rasteve të dhunës si 
dhe pasojat sociale të dhunës në 
familje edhe asaj me bazë gjinore. 

Kjo Qendër, zhvilloi me tej sesione 
informimi me përfaqësues të 
komunite t të Komunës Qendër, me 
të njëjtën temë. Gjatë takimeve, 
bisedat me komunite n e Komunës 
Qendër, u përqendruan në mënyrat 
më efikase për adresimin e rasteve të 
dhunës si dhe pasojat sociale të 
dhunës në familje dhe asaj me bazë 

gjinore. 

Tryezë e rrumbullakët mbi 
çështjet e dhunës në familje, 
Rrëshen. 

Qendra H.A.N.A organizoi një tryezë të 
rrumbullakët për ndër min e një 
axhende të përbashkët mbi çështjet e 
dhunës në familje sipas qasjes së 
Policimit në Komunitet në Shqipëri, 
për Njësinë Administra ve Rrëshen. 

Të uar kontribuues ishin Policia e 
Shte t, Bashkia, Shërbimi Social 
Shtetëror, Prefek , psikologë, mësues, 
punonjës social e anëtarë komunite .” 

Forum i hapur mbi sigurinë në 
komunitet në bashkinë e 
Maliqit. 

Me mbështetjen e SCPA, Shoqata 
Kombëtare e Punonjësve Social 
organizoi në datën 27 Shtator 2019 në 
Shkollën e mesme “Skenderbej”  në 
Maliq, forumin e hapur mbi sigurinë 
në komunitet dhe mënyrat e 
bashkëpunimit me strukturat e 
policisë.  Në takim morën pjesë NSPK 
dhe punonjës të shërbimeve sociale të 
Bashkisë Maliq.  
Gjatë takimit të rinjtë u njohën me 
punën e policisë, mënyrat e 
bashkëpunimit në rastet e konflikteve 
të ndryshme si edhe shërbimet e 
disponueshme në territor. 

Ak vitete në lidhje me dhunën në familje 


