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BULETIN INFORMATIV
Përmbyllet me sukses trajnimi i 620 NSPK-ve të Policisë

Aktivitetet e muajit Shkurt 2020

AKTIVITETET
KRYESORE:
Përmbyllet trajnimi i 620 NSPKve të Policisë së Shtetit.

Në vijim të trajnimeve të ndihmës
specialistëve
të
policimit
në
komunitet me synim rritjen e
aftësive profesionale nga datat 4-7
dhe 10-13 shkurt 2020, u zhvilluan
trajnimet 4 ditore të NSPK-ve të DVP
Tiranë. Trajnimet u zhvilluan në
Akademinë e Sigurisë me dy grupe
paralele njëkohësisht në secilën javë
të trajnimit.

gjithë struktura bazë e policimit në
komunitet e Policisë së Shtetit.
Trajnimi është kryer në bashkëpunim
me lektorë nga Akademia e Sigurisë,
duke sjellë kështu kontributin e tyre
të vyer dhe qëndrueshmërinë e
programit të trajnimit. Trajnimi
kishte për qëllim rritjen e aftësive
profesionale për policimin në
komunitet, kryesisht me 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
Në trajnim morën pjesë gjithsej 75 vend të atij reagues, bashkëpunimit
NSPK nga 6 komisariatet e Tiranës si të brendshëm në zonat policore si
dhe nga komisariatet Vorë dhe dhe bashkëpunimit me qytetarët
Kamëz.
dhe aktorët e tjerë të komunitetit
etj.
Më këto grupe përmbyllet me sukses
cikli i trajnimeve të ndihmës
specialistëve
të
policimit
në
komunitet të të gjitha DVP-ve të
Shqipërisë. Ky cikël ka filluar me DVP
Elbasan në verën e vitit 2018 duke
përfunduar në shkurt 2020 me DVP
Tiranë. Kjo do të thotë që janë
trajnuar gjithsej 620 NSPK, pra e
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Shtrihet zbatimi i fushatave ndërgjegjësuese në shkollat e mesme.

Inaugurohet Njësia për Intervistimin e të Miturve në DVP Elbasan.

Aktivitete ndergjesuese .
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Shtrihet zbatimi i fushatave ndërgjegjësuese në
shkollat e mesme

Inaugurohet Njësia për Intervistimin e të Miturve në
DVP Elbasan

Me datë 19 shkurt 2020 u inaugurua
njësia për intervistimin e të miturve, një
investim nga qeveria suedeze nëpërmjet
Programit SCPA në DVP Elbasan.

Në kuadër të zbatimit të marrëveshjes
mes MB dhe MASR dhe Drejtorisë së
Përgjithshme të Policisë së Shtetit, e cila
synon shtrirjen e aplikimit të fushatave
ndërgjegjësuese edhe në shkollat e
mesme, gjatë datave 18-21 dhe 25-28
shkurt 2020, filluan trajnimet me 77
oficerë sigurie dhe psikologë të qarkut të
Tiranës, Durrësit dhe të Elbasanit
nismën e MB për rritjen e sigurisë
rrugore gjatë këtij viti. Trajnimi ishte
shume interaktiv dhe u shkëmbyen
përvoja dhe praktika në prezantimin e
këtyre temave ndërmjet pjesëmarrësve.
Në fund, pjesëmarrësve ju dorëzua
literatura dhe materialet mbështetëse si
dhe prezantimet dhe videot që janë
prodhuar për këtë qellim për tu përdorur
në takimet me të rinjtë.
Trajnimi 2 ditor ishte multidisiplinar dhe
u fokusua në këto tema: rritja e aftësive
prezantuese, komunikimi me publikun,
menaxhimi i audiencës, praktikimi i
aftësitë intervistuese dhe debatuese,
planifikimi dhe përgatitja e prezantimeve
dhe – prezantimi me përmbajtjen e
temave informuese të ndara në tre
fushata : 1) parandalimi dhe lufta ndaj
abuzimit me drogat pararendëse si
alkooli, duhani dhe marijuana; 2) siguria
rrugore dhe 3) dhuna në shkolla, bulizmi
e siguria në rrjetet kompjuterike. Një
vëmendje e veçante iu kushtua temës së
sigurisë rrugore, e cila përkon dhe me

Me fillimin e këtyre trajnimeve që do të
përfshijnë afërsisht 180 oficerë sigurie
dhe
psikologë,
Programi
SCPA
parashikon përfshirjen e sa më shume
nxënësve në këto fushata ndërgjegjësimi
jo vetëm në klasat e 6-ta por dhe
shtrirjen e këtij grupi aktivitetesh në
shkollat e mesme në rang vendi. Po
ashtu, synohet rritja e bashkëpunimit të
dy partnerëve kyç në këto grup
aktivitetesh: ndihmës specialistët e
policimit në komunitet (NSPK) dhe
oficerëve të sigurisë në shkolla, me
qëllim parandalimin e ngjarjeve dhe
rritjen e kulturës mbi çështjet e sigurisë
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Në këtë ceremoni morën pjesë Ministri i
Brendshëm, Drejtori i Përgjithshëm i
Policisë së Shtetit, Drejtori i DVP Elbasan,
Menaxherja e Programit nga Ambasada
Suedeze, përfaqësues të programit SCPA
dhe punonjës të policisë të DVP Elbasan.
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Aktivitete të tjera
DVP Kukës: Ndërgjegjësimi i fëmijëve për sigurinë rrugore

Më datë 27 shkurt 2020, në sallën për
Parandalimin e Krimit e krijuar në DVP
Kukës me mbështetjen e Programit
SCPA, u organizua një seancë informimi
dhe ndërgjegjësimi për sigurinë
rrugore.

vetë ata duhet të marrin për sigurinë e
tyre. Në këtë aktivitet u angazhua
oficeri i policimit në komunitet me
funksion edukator dhe punën me të
rinjtë, për rritjen e kulturës së sigurisë
tek brezat e rinj dhe punonjës të
policisë së sektorit të qarkullimit
Kjo sallë u mbush plot me fëmijë të rrugor.
shkollave “Avni Rustemi” dhe “Riza
Spahiu”, të cilët dëgjuan me interes se Fëmijët
patën
mundësinë
të
si duhet të sillen në rrugë dhe masat që informoheshin në aspektin teorik me

anë të prezantimeve me diapozitiv,
video e fletushka por edhe me shembuj
praktik të respektimit të rregullave të
qarkullimit në rrugë, duke shoqëruar
disa punonjës policie gjatë kryerjes së
detyrës së tyre. Kjo praktikë pune për
parandalimin e aksidenteve rrugore me
anë të edukimit sjell një përvojë
pozitive bashkëpunimi polici-komunitet
për rritjen e sigurisë rrugore e më

Aktivitete ndërgjegjësuese mbi DhF në rrethin e Sarandës
referimit. Gjithashtu u paraqit një ndërgjegjësues me nxënësit e kësaj
përmbledhje e punimeve të vizatimeve shkolle.
të nxënësve në lidhje me këtë temë.
Gjatë aktivitetit u shfaqën video
Qëllimi i këtyre aktiviteteve është sensibilizuese të përgatitura nga vetë
parandalimi i dhunës në shkollë, nxënësit në lidhje me problematika
bullizmi dhe në marrëdhënie familje.
shqetësuese për komunitetin si dhuna
në
familje, bulizmi, alkooli
dhe
drogërat,
etj.
Në datën 6 shkurt, në zbatim të
projektit “ Forcimi i lidhjeve komunitet,
polici për reduktimin e rasteve të
dhunës në familje dhe shoqëri”,
shoqata “Jona” Sarandë, ishte në
shkollën 9 vjeçare Çukë, për zhvillimin
e aktiviteteve sensibilizuese me
nxënësit e kësaj shkolle.
Në datën 25 shkurt, në zbatimit të
U diskutuan çështje që kanë të bëjnë projektit “Forcimi i lidhjeve komunitet
me dhunën në bazë gjinore, si dhe u – polici për reduktimin e rasteve të
dha informacion mbi funksionet që dhunës në familje dhe shoqëri”,
kryejnë dhe shërbimet që ofrojnë shoqata Jona Sarandë, ishte në
institucionet anëtare të mekanizmit të gjimnazin “Hasan Tahsin” Sarandë, për
zhvillimin
e
një
aktiviteti
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