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Më 23 Tetor 2019 u organizua takimi 
i katërt i Komite t Drejtues të 
Programit me pjesëmarrës jo vetëm 
nga PSh, por edhe nga ins tucione të 
tjera si M. Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale, M. Arsimit, Spor t 
dhe Rinisë, Agjencia për 
Mbështetjen e Shoqërisë Civile dhe 
Shoqata e Bashkive për Autonomi 
Vendore. Në takim morën pjesë nga 
Ambasada Suedeze Znj. Petra 
Burcher Zv. Ambasadorja/Shefe e 
Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Znj. 
Linda Gjermani, Menaxherja e 
Programit si dhe drejtori i Programit 
Z. Pontus Forberg nga FCG Sweden. 

Në takim u prezantua Rapor  i 
progresit të periudhës 6 mujore të 
programit, Plani i Punës për 

periudhën në vijim dhe buxhe  
përkatës. Gjithashtu, u prezantuan 
edhe ak vitetet që programi ka 
zhvilluar gjatë kësaj periudhe. 

Drejtori i Përgjithshëm i PSh-së, 
falënderoi Ambasadën dhe Qeverinë 
Suedeze për mbështetjen që iu ofrua 
PSh-së për të rritur kapacitetet e saj.  

Ai vlerësoi mbështetjen dinamike të 
ofruar nga Programi në ketë 
periudhë. Pas disku meve, anëtaret 
e KDP miratuan Planin e Punës  dhe 
buxhe n dhe e siguruan EMP-në për 
mbështetjen e vazhdueshme të 
ins tucioneve të përfshira në 
zba min e tyre. 

Takimi i katërt i Komite t Drejtues të Programit  



   

Memorandum i Mirëkup mit 
dhe Bashkëpunimit, DVP 
Lezhë. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në datën 04 Tetor 2019, në kuadër të 
zba mit të projek t ”Informimi i të rinjve 
mbi rëndësinë e policimit në komunitet 
nëpërmjet mjeteve të teknologjisë së 
informacionit”, u organizua takimi për 
nënshkrimin e Memorandumit të 
Mirëkup mit dhe Bashkëpunimit 
ndërmjet DVP Lezhë dhe përfaqësuesve 
të zgjedhur të komunite t si dhe të rinjve 
të shkollave të mesme të Përgjithshme 
”Hydajet Lezha” dhe shkollës së mesme 
të Bashkuar ”Karl Gega”, Balldre. 
 

 

Në këtë takim në të cilën ishin të 
pranishëm Prefek  i Lezhës, Kryetari i 
Bashkisë Lezhë, She  i rendit në DVP 
Lezhë, N/Kryetari i Qarkut dhe N/kryetari 
i Bashkisë Lezhë, Drejtori i Zyrës Vendore 
të Arsimit Bashkia Lezhë, drejtorët e 
shkollave respek ve, të rinj, u prezantua 
projek , qëllimi, ak vitet dhe rezultatet e 

j. 
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Në vijim të trajnimeve të ndihmës 
specialistëve të policimit në komunitet 
me synim rritjen e a ësive profesionale 
për policimin në komunitet, nga datat 28
-31 Tetor 2019, u zhvilluan trajnimet 4 
ditore të NSPK-ve, të DVP Fier ( grupi i 
parë) dhe Komisaria t të Kavajës. Në 
trajnim morën pjesë gjithsej 40 NSPK të 
Komisaria t të Fierit, Mallakastrës, 
Patosit, Kavajës, si dhe të postës së 
policisë të Roskovecit, Golemit dhe të 
Rrogozhinës. 

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 lozo , 
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 4 ditor i NSPK-ve të DVP Fier 
dhe Komisaria t  të Kavajes  
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Seminar trajnues me NSPK-të 
për  Edukimin dhe punën me të 
rinjtë. 
 
Në vijim të trajnimeve të 
vazhdueshme të NSPK-ve për 
edukimin dhe punën me të rinjtë, u 
zhvillua në datat 28-30 Tetor 2019, në 
ambientet e akademisë për sigurinë, 
seminari trajnues i radhës për 60 NSPK
-të për edukimin dhe punën me të 
rinjtë nga 12 DVP-të.  

Ky seminar trajnues i cili u zhvillua në 
3 grupe, përfshiu NSPK-të e 
përzgjedhur për ketë funksion organik 
nga të gjitha komisariatet. 
Qëllimi kryesor i këtyre trajnimeve 
është forcimi i rolit të tyre pro ak v 
dhe parandalues duke rritur 
ndërgjegjësimin e të rinjve për sa i 
përket çështjeve të sigurisë. 

Programi i trajnimit ishte mul -
disiplinar ku përveç temave të lla si: 
rritja e a ësive për të folur në publik 
me grup mosha të ndryshme, 
prak kimi i a ësive intervistuese dhe 
debatuese, plani kimi dhe përga tja e 
prezan meve, u trajtuan dhe modulet 
e sigurisë rrugore dhe të sigurisë 

personale dhe në veçan  bulizmi dhe 
siguria në rrjetet kompjuterike. 
 
Trajnimi ishte shume interak v dhe u 
shkëmbyen pervoja dhe prak ka në 
prezan min e këtyre temave ndermjet 
NSPK-ve të komisariateve të 
ndryshme. Gjithashtu, Programi SCPA, 
ka prodhuar një numër të 
konsiderueshëm etë palosjesh, 
broshuren për sigurinë rrugore si dhe 
manualin përkatës për  shërbyer 
ndërgjegjësimit të të rinjve për 3 
modulet kryesore, ndërgjegjësimin 
ndaj mos përdorimit të substancave të 
dëmshme si alkooli, duhani dhe 
marijuana; siguria rrugore dhe siguria 
personale ku përfshihen bulizmi dhe 
siguria në rrjetet online/ 

Në fund, pjesëmarrësve ju dorëzua 
literatura dhe materialet mbështetëse 
si dhe diapozi vat dhe videot që janë 
prodhuar për këtë qellim për tu 
përdorur në takimet me të rinjtë. E 
gjithë kjo inicia vë e Programit, ndër 
të tjera, ka si qëllim edhe edukimin me 
kulturën e sigurisë të grup moshave të 
reja si dhe rritjen e bashkëpunimit me 
Policinë.   

Ar  si hapësirë në komunikimin 
Shkollë–Polici. 

 
Prej datës 30 shtator deri në 19 tetor, 
organizata “Poeteka” në bashkëpunim 
me partnerët lokalë organizoi takime-
provë dhe prezan me të hapura 
përzgjedhëse, ku u paraqit puna 
krijuese e nxënësve në letërsi, pikturë, 
video, përkthime dhe interpre me 
letrare. Veprimtaritë u zhvilluan në 
sallën digjitale “Klubi i Deba t”, pranë 
gjimnazit “Themistokli Gërmenji”.  
 

 
Përveç nxënësve të kë j gjimnazi 
veprimtaritë angazhuan në proces 
rreth 100 nxënës të cilët përzgjodhën 
krijimtarinë dhe propozimet ar s ke 
të 60 nxënësve nga shkollat 9-vjeçare 
“Ymer Dishnica” dhe “Sevas  Qiriazi”. 
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Informim për mekanizmat 
mbrojtës të vik mave të 
dhunës në familje. 

 
Qendra Psiko – Sociale “Vatra” ka 
vazhduar zba min e ak viteteve sipas 
planit  të tyre të punës  në një numër 
shkollash  të mesme ne rrethin e 
Vlorës.  

Ne këtë kuadër në datën 18 
Tetor 2019, kjo qendër zhvilloi 
dy  sesione informimi me të rinjtë e 
Gjimnazit “Jani Minga”, Vlorë, mbi 
temat: “Informimi i të rinjve lidhur me 
shkaqet dhe pasojat sociale të dhunës 
në familje dhe dhunës ndaj fëmijëve” 
si dhe “Informimi i të rinjve  lidhur me 
legjislacionin  dhe mekanizmat 
mbrojtës të vik mave të dhunës”. 

Gjatë takimeve, bisedat me të rinjtë u 
përqendruan në mënyrat më e kase 
për adresimin e rasteve të dhunës si 
dhe pasojat sociale të dhunës në 
familje dhe dhunës  ndaj fëmijëve. 

Sesione informuese me gratë e 
zonave rurale të Kukësit. 

Në kuadër të projek t “Partnerite  
polici – qeverisje lokale me fokus 
rritjen e cilësisë së shërbimeve për 
parandalimin dhe adresimin e rasteve 
të dhunës në familje dhe dhunës me 
bazë gjinore”, në datat 27 Shtator dhe 
11 Tetor 2019 u zhvilluan dy sesione 
informuese me gratë e zonave rurale 
të Kukësit. 

Këto sesione u organizuan me 
mbështetjen e Shërbimit Social të 
Bashkisë Kukës, punonjësit e të cilit 
asistuan të gjithë procesin. 

Takimet u organizuan në formën e 
tryezës së rrumbullakët, ku u 
bashkëbisedua mbi fenomenin e DhF 
dhe u diskutua mbi legjislacionin 
përkatës dhe mënyrat e parandalimit 
të kë j fenomeni. 

 

Mekanizmi i Referimit, 
Pogradec. 
 

 
Shoqata “Unë, Gruaja”, në kuadër të 
projek t “Policia – Rol Ak v në 
Mekanizmin e Referimit Pogradec”, 
organizoi në datën datë 16 tetor një 
workshop në Njësinë Administra ve 
Prop sht dhe me date 23 tetor në 
Njësinë Administra ve Dardhas. 

 
Në këto workshop-e morën pjesë 
specialis  i policisë së zonës, 
Administratori dhe punonjës të Njësisë 
Administra ve, specialistë të ndihmës 
ekonomike, kryeinfermierë dhe 
infermierë të qendrave shëndetësore, 
drejtues dhe mësues, koordinatorja e 
Dhunës me Bazë Gjinore në Bashkinë e 
Pogradecit, etj. 

Ak vitete në lidhje me dhunën në familje  


