
  

AKTIVITETET  
KRYESORE: 
Trajnim në DVP Elbasan mbi 

”Ndryshimet ligjore në adresimin 

e dhunës në familje”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informim për dhunën në familje 

dhe DhBGj.  

  

 

 

 

 

 

GP përfundon draftin e 

përshkrimit të punes së NSPK -ve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCPA dhe PSh  zgjerojnë spek-

trin e  “edukatoreve neëshkolla” 

per temat e ndergjegjesimit . 
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Ne kuadër te skemës se granteve të 

mbështetur nga programi SCPA, në 

datat 14, 15 dhe 21 Janar 2020, në 

Drejtorinë Vendore të Policisë 

Elbasan u zhvilluan tre 

seanca  trajnimi një ditorësh me 

temë ”Ndryshimet ligjore në 

adresimin e dhunës në familje”.  

Në trajnim morën pjesë gjithsej 72 

ndihmës specialistë të policimit në 

komunitet dhe specialistë të hetimit 

të krimit nga personeli i DVP-së 

Elbasan dhe komisariatet vartëse të 

tij.  

Pjesëmarrësit ndoqën me interes 

trajnimin i cili u drejtua nga 

ekspertja kombëtare e programit 

SCPA për DHF dhe shefja e sektorit 

të mbrojtjes së të miturve dhe DhF 

në DPP.  

Përveç trajtimit të ndryshimeve në 

kuadrin ligjor, trajnimi u fokusua 

gjithashtu në aspektet praktike të 

lëshimit të urdhrit për masat 

paraprake të mbrojtjes së 

menjëhershme si dhe të vlerësimit 

të riskut.  

 

Trajnim në DVP Elbasan mbi ”Ndryshimet ligjore në 
adresimin e dhunës në familje”.  

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


 
 

Përfundon drafti i pershkrimit të 

punës së NSPK -ve . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pas një periudhe pune intensive prej afro 
6 muajsh, Grupi i Punës për rishikimin e 
përshkrimeve të punës dhe funksioneve 
dhe dokumenteve të NSPK, i cili u ngrit në 
zbatim të Urdhrit Nr. 1023, datë 
09/07/2019, të Drejtorit të Drejtorisë së 
Rendit Publik në PSh, përfundoi  draftin  e 
përshkrimit të punës të ndihmës 
specialistit të Policimit në Komunitet 
(NSPK). 
Grupi i punës  i cili përbëhej nga drejtues 
të sektorit të policimit në komunitet, 
Specialistë të Drejtorisë së Rendit dhe 
drejtues komisariati në terren si dhe 
ekspertë të Programit SCPA, diskutoi 
rishikimin e përshkrimeve të punës dhe 
dokumenteve që mban funksioni i NSPK/
SPZ dhe NSPK/SPZ për edukimin në 
shkolla dhe punën me të rinjtë dhe hartoi 
draftin shoqëruar me relacionin përkatës 
ku u parashtruan dhe u argumentuan te 
gjitha ndryshimet e nevojshme.  
 
Krahas kësaj, duke synuar qe këto 
përmirësime te behën ne kuadrin e zonës 
policore, grupi i punës ka punuar 
paralelisht në lidhje me disa ndryshime 
dhe rishikime edhe në përshkrimet e 
punës të funksionit të Oficerit të Patrullës 
së Përgjithshme, trupë shërbimi   
Aktualisht këto drafte janë konsultuar 
dhe me agjencitë tjera te huaj qe 
mbështesin PSh. 
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Më datën 15 Janar 2020, Qendra 

Psiko - Sociale ”Vatra”, zhvilloi 

dy  sesione informimi me 

përfaqësues të komunitetit të 

Komunës Shushicë.  

Sesionet u zhvilluan me temat e 

mëposhtme: a) “Informimi i 

komunitetit  lidhur me shkaqet dhe 

pasojat sociale të dhunës në familje 

dhe dhunës me bazë gjinore” si dhe  

b) “Informimi i komunitetit  lidhur 

me legjislacionin  dhe mekanizmat 

mbrojtës të viktimave të dhunës”.  

Gjatë takimeve, bisedat me 

komunitetin e Komunës Shushicë, 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.  

 

 

Informim për dhunën në familje dhe DhBGj. 

Forum ndërgjegjësues për Policimin në Komunitet 

Po në kuadrin e skemës se granteve,  

shoqata “Unë Gruaja” në datën 14 

janar 2020 realizoi me nxënës nga 

shkolla 9 vjeçare "Muhamet dhe Esat 

Minarolli” në Pogradec, një 

forum ndërgjegjësues për policimin 

në komunitet, rolin e policisë në 

mekanizmin e referimit, trajtimin e 

rasteve të dhunës dhe parandalimin 

e fenomenit.  

Në këtë forum morën pjesë nxënës, 

mësues, punonjësia sociale e 

shkollës, si dhe oficerë të policimit 

në komunitet nga komisariati i 

policisë Pogradec. Të rinjtë diskutuan 

mbi fenomenet e dhunës, bullizmin, 

konfliktet midis nxënësve, dhunës në 

marrëdhëniet intime midis 

adoleshenteve, ngacmimet në 

internet, etj. 
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Qeveria Suedeze, nëpërmjet 
Programit SCPA, vazhdon 
mbështetjen për përmirësimin e 
infrastrukturës të  ambienteve të 
komisariateve të DVP Pilot Kukës.   

Në ketë kuadër, pas Komisariatit të 
Hasit, u financua rikonstruksioni  i 
ZSHQ-së së Komisariatit të Tropojës  
dhe i dhomave të shoqërimit. 

 

Ky investim prej 22.000 eurosh ka  
për qellim përmirësimin e 
shërbimeve ndaj qytetarëve dhe  të 
imazhit të policisë si dhe rritjen e 
besimit në punën e policisë. 

 

 

 

 

 

 

Me këto ambiente moderne, 
komuniteti i zonës së Tropojes do të 
ketë mundësinë që të rrisë 
komunikimin dhe bashkëveprimin 
me policinë për një mjedis më të 
sigurte. 

Aktivitete të tjera  

Mbështetje të mëtejshme për përmirësimin e infrastrukturës së policisë në DVP-në 
Pilot të Kukesit. 

Komisariati i Tropojes,  rikonstruktohet Zyra e Sherbimit  të Qytetarëve . 

Po në kuadër të mbështetjes 
infrastrukturore  të DVP Pilot Kukës, 
Programi SCPA,  dha kontributin e tij 
me një investim prej 7.500 eurosh  
për krijimin e Sallës së parandalimit 
të krimit . 

Mbështetja konsistoi në 
rikonstruksionin e ambienteve dhe 

sigurimin e të gjitha pajisjeve dhe 
materialeve pamore dhe  audio-, 
broshurave, fletëpalosjeve  dhe 
materialeve të tjera 
ndërgjegjësuese. 

Krijimi i kësaj salle është një hap i 
parë në përpjekjet e përbashkëta të 
programit  SCPA dhe PSh, sidomos 

ne 
në 

të DVP pilot, në mënyre që të 
prezantohen praktikat e mira 
ndërkombëtare  te parandalimit te 
krimit dhe ndërgjegjësimit  si dhe  
për të krijuar një model  të 
përshtatshëm në kontekstin  e 
policisë shqiptare. 

 

Komisariati i Kukesit,  krijohet Salla  per Parandalimin e krimit. 
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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 Suedez për Forcimin e 
Policimit në Komunitet në Shqipëri 
(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. Metodologjia dhe 
gjetjet e këtij sondazhi janë përgjegjësi 
e autorit. 

Përmes këtij projekti, synohet të 
monitorohet periodikisht opinioni i 
komuniteteve (në qarkun Tiranë, 
krahasuar me qarqet e tjera) në lidhje 
me punën e policisë në to. Vetë forma 
e sondazhit (elektronik) krijon 
mundësinë për kryerjen e tij brenda 
fare pak ditëve.  

Në këtë mënyrë, mund t’i jepet 
policisë një feedback i vazhdueshëm, 
që mund t’i vlejë për përmirësimin e 
punës në komunitet.  

 

GJETJET KRYESORE TË SONDAZHIT TË 
TETORIT: 

 Në tremujorin e katërt të vitit 2019, 
krahasuar me një tremujor më parë, 
ka patur një rrritje të lehtë 
statistikisht të opinionit pozitiv të 
banorëve të qarkut Tiranë (16 vjeç e 
sipër), për punën e policisë së qarkut 
të tyre (është ngjitur në nivelin 62%). 
Ndërkohë, ka patur edhe një ulje të 
opinionit negativ (ka zbritur në 
nivelin 26%). Një prirje e ngjashme 
vërehet në rang republike; ka rritje të 
lehtë statistikisht të opinionit pozitiv 
për policitë e qarqeve (krahasuar me 
një tremujor më parë), duke u ngjitur 
në nivelin 59%, ndërkohë që opinioni 
negativ është ulur. 

 Rreth 72% e qytetarëve shqiptarë 
ndihen të sigurt ose shumë të sigurt 
kur ecin vetëm në lagjen e tyre, pasi 
është errësuar. Nga një sondazh i 
IDRA-s, i kryer në maj 2018 me 
financim të SCPA-së, rezultonte se 
75% e qytetarëve e ndienin këtë 
siguri (Grafiku 3). Pra, jemi pothuaj 
në ato nivele të numrit të qytetarëve 
që ndihen të sigurt në lagjet e tyre. 

Me qellim zgjerimin e spektrit të 
punonjësve qe aktivizohen ne 
fushatat e ndërgjegjësimit ne shkolla 
si dhe me synimin për te rritur 
numrin e nxënësve qe ndjekin këto 
fushata ndërgjegjësimi gjate 
tremujorit të fundit të 2019,  SCPA 
dhe PSh  zhvilluan disa takime mes 
përfaqësuesve të institucioneve të 
Ministrisë së Brendshme / Policisë së 
Shtetit  akademisë se sigurisë dhe 
Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe 
Rinisë.  

Takimet , qe u paraprinë dhe nga një 
numër shkëmbimesh shkresore,    
patën si synim përcaktimin e 
modaliteteve dhe hapësirën ligjore 
te bashkëpunimit si dhe te 
përcaktimit te koordinatoreve nga 
institucionllyet përkatëse . 

Në takimin e zhvilluar për këtë 
qëllim mes koordinatorëve të 
palëve, është rënë dakord që të 
shtrihet aplikimi i këtyre fushatave 
ndërgjegjësuese edhe në shkollat e 
mesme, duke përdorur për këtë 
qëllim oficerët e sigurisë dhe, në 
shkollat ku ata nuk janë të 
pranishëm, punonjësit socialë, ose 
psikologët.  

Përpara fillimit të zbatimit fushatave 
ndërgjegjësuese, është konsideruar 
e nevojshme të zhvillohet një trajnim 
2 ditor me punonjësit ne fjale. 

Aktualisht SCPA ka përgatitur planin  
dhe grafikun e trajnimit për një 
numër prej 171 oficerësh sigurie dhe 
psikologësh  

Monitorimi i opinionit publik  mbi rolin e policisë në 
jetën e përditshme të komunitetit  

SCPA dhe PSh  zgjerojne spek-

trin e  “edukatoreve ne shkol-

la” per temat e ndergjegjesimit  


