
  

AKTIVITETET  
KRYESORE: 
Trajnime të Oficerëve të Sigurisë 

mbi fushatat ndërgjegjësuese. 

 

 

 

 

 

 

Takime  me nivelin drejtues të 

DVP Pilot Elbasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përzgjidhen aplikimet fituese  të 

raundit të katërt të SG. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitete ndërgjegjësuese  në 

qarqet e Vlorës dhe Lezhës. 
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Në zbatim të planit të aprovuar të 
trajnimeve, gjatë datave 03-06 Mars 
2020, u zhvilluan trajnimet me 31 oficerë 
sigurie dhe psikologë të qarkut të 
Shkodrës, Lezhës, Kukësit dhe të Dibrës. 

Trajnimi 2 ditor ishte multidisiplinar dhe 
u fokusua në këto tema: Rritja e aftësive 
prezantuese, komunikimi me publikun, 
menaxhimi i audiencës, praktikimi i 
aftësive 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.  

2) Një vëmendje e veçante iu kushtua 
temës së sigurisë rrugore, e cila përkon 
dhe me nismën e Ministrisë së 
Brendshme për rritjen e sigurisë rrugore 
gjatë këtij viti.  

3)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. 

Me këto trajnime 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 mes Ndihmës 
Specialistëve të Policimit në Komunitet 
dhe oficerëve të sigurisë në shkolla, me 
qëllim parandalimin e ngjarjeve dhe 
rritjen e kulturës mbi çështjet e sigurisë 
në këto grup mosha. 

Trajnime të Oficerëve të Sigurisë në shkollat e mesme mbi 
fushatat ndërgjegjësuese  

Raundi  i katërt  i 

Skemës së Granteve 

Ekipi Menaxhues i programit SCPA shpreh 

mirënjohje pa fund  për të gjithë punonjësit e 

policisë që janë në linjën e parë të rrezikut 

në këtë periudhë.  

Mirënjohje për të gjithë ata që këto ditë janë 

në shërbim të publikut dhe nuk qëndrojnë dot 

në shtëpi.  

Qëndroni në shtëpi , shpëtoni jetë. 

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


 
 

Përzgjidhen aplikimet fituese  
të raundit te katert te SG. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gjatë muajit shkurt si dhe gjatë  gjithë 

muajit mars 2020, u përfundua procesi i 

përzgjedhjes së aplikantëve fitues për 

raundin e katërt të Skemës së  Granteve.  

 

Raundi i katërt përfshiu qarqet e Kukësit, 

Beratit dhe Tiranës.  

Pas një fushate intensive ndërgjegjësimi, 

një numër i konsiderueshëm organizatash 

të shoqërisë civile paraqiten projektet e 

tyre të cilat kaluan në procesin e 

përzgjedhjes nga Komisionet Vendore 

Përzgjedhëse që bashke kryesohen nga 

Drejtori i DVP-së përkatëse dhe 

përfaqësuesi i EMP-së në një proces 

transparent. 

 

Tashmë, kontratat me OJF-të fituese  janë 

nënshkruar.  

Ndërkohë,  aplikantët fitues po 

përgatiten që sapo të përfundojë  

periudha e karantinimit, të fillojnë 

menjëherë zbatimin në terren të 

aktiviteteve sipas planit të aktiviteteve të 

dakordësuar me EMP-në dhe DVP-të 

përkatëse si dhe në përputhje me 

mundësitë praktike të tyre. 

 

 

 KY PROGRAM FINANCOHET NGA QEVERIA SUEDEZE  

  BULETIN INFORMATIV –MARS 2020 

Me datë 10 Mars 2019,  në sallën e 

mbledhjeve të DVP Elbasan u zhvillua një 

takim me nivelin drejtues të DVP 

Elbasan. Në ketë takim morën pjesë 

Drejtori i Departamentit të Sigurisë 

Publike Z. Gjovalin Loka dhe Drejtuesi i 

EMP-së të SCPA, Z. Ansi Shundi, 

Këshilltari ndërkombëtar policor i EMP-

së Z. Ulrich Dugas, Shefi i sektorit të PK 

në DPPSh Z.  Ferdinand Zëra, Drejtori i 

DVP Pilot  Elbasan, Z. Arjan Muca, Zv. 

Drejtori i DVP Elbasan, shefat e sektorëve 

të DVP Elbasan si dhe shefat e 

komisariateve përkatëse. 

Takimi kishte për qellim  informimin e të 

gjithë nivelit drejtues të DVP Elbasan,  se 

grupi i punës, i cili u ngrit në zbatim të 

Urdhrit Nr. 1023, datë 09/07/2019, të 

Drejtorit të  Përgjithshme të PSh për  

rishikimin e përshkrimeve të punës dhe 

funksioneve dhe dokumenteve të NSPK, 

kishte vendosur që ndryshimet e 

parashikuara do të fillojnë  të zbatohen 

në formë pilotimi në DVP  Elbasan. 

Drejtori i Dep. të Sigurisë Publike Z. 

Gjovalin Loka   informoi të  pranishmit se 

pas një pune  prej më shumë se gjysmë 

viti,  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 për 

edukimin në shkolla dhe punën me të 

rinjtë si dhe hartoi draftin shoqëruar me 

relacionin përkatës ku u parashtruan dhe 

u argumentuan të gjitha ndryshimet e 

nevojshme.  Ky dokument tashmë është 

aprovuar dhe me urdhër të DP  kërkohet 

të vihet në zbatim.  

Gjithashtu,  u informuan të pranishmit se  

synohet që këto përmirësime të bëhen 

në kuadrin e zonës policore, dhe se  GP 

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 dhe komandës e 

kontrollit. U dha orientimi që i gjithë 

personeli i DVP  të informohet. 

Përfaqësuesit e SCPA shprehen  

gatishmërinë për mbështetjen logjistike 

për SPZ–të, veçanërisht të zonave rurale, 

si dhe theksuan faktin se GP në 

bashkëpunim me EMP do të monitorojë 

gjithë procesin me plan monitorimi dhe 

vlerësimi.  

Takime  me nivelin e lartë drejtues të DVP Pilot 
Elbasan. 

Raundi  i katërt  i Skemës 

së Granteve 
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Gjatë javës së fundit të shkurtit dhe 
fillimit të  marsit, në kuadrin e raundit 
të 3-të të skemës së granteve, qendra 
H.A.N.A ka organizuar një numër të 
konsiderueshëm aktivitetesh në 
qarkun e Lezhës.  Në vijim të këtyre 
aktiviteteve, kjo qendër mundësoi për 
rreth 10 të rinj nga Njësia 

Administrative Balldren, një vizitë 
njohëse me strukturën e Mekanizmit 
të Koordinuar të Referimit pranë 
Bashkisë Lezhë. Në këtë takim  ishin të 
pranishëm Shefi i rendit në DVP Lezhë, 
N/kryetari i Bashkisë Lezhë, Drejtori i 
Zyrës Vendore  të Arsimit, Bashkia 
Lezhë. Ekspertët e Qendrës,  pasi  

prezantuan bazën ligjore dhe 
rregullative  të MKR i njohën të 
pranishmit me  strukturën e 
Mekanizmit të Koordinuar të Referimit  
në bashkinë e Lezhës, me qëllimin  
objektivat dhe rezultatet e tij.  Në 
përfundim, të rinjtë  shprehen interes 
mbi MKR  dhe funksionimin e tij. 

Aktivitete të tjera  

Vizitë njohëse e MKR pranë Bashkisë Lezhë 

Gjatë javës së fundit të shkurtit, 

Qendra Psiko – Sociale ”Vatra”, 

zhvilloi  një tryezë të rrumbullakët me 

përfaqësues të pushtetit vendor, 

anëtarë të Mekanizmit të Koordinuar 

të Referimit të rasteve të  dhunës, 

organizata të shoqërisë civile si dhe 

përfaqësues të mediave. 

Gjatë takimit u diskutua rreth sfidave e 

vështirësive për ofrimin e shërbimeve 

mbështetëse ndaj viktimave të dhunës 

në rrethin e Vlorës, mbi identifikimin e 

nevojave të tyre në 

Bashkitë  Himarë,  Selenicë dhe Vlorë, 

me qëllim përmirësimin e  asistencës si 

dhe u bë prezantimi i rezultateve dhe 

gjetjeve gjatë implementimit të 

projektit në  njësitë  administrative të 

bashkive Vlorë, Orikum, Qendër Vlorë, 

Novoselë dhe Shushicë. 

Në kuadër të aktiviteteve të skemës së 

granteve që mbështeten nga  programi 

SCPA, Qendra Rinore e Vlorës organizoi 

një takim me anëtarët e Këshillit 

Vendor për Sigurinë Publike në 

Himarë. 

Të pranishmit u njohën me rolin e 

KVSP si një strukturë që punon për 

adresimin e çështjeve të sigurisë 

publike vendore dhe ndanë me ta 

gjetjet e studimit të realizuar në 

kuadër të projektit dhe u diskutua mbi 

sfidat lokale të sigurisë publike, të cilat 

lidhen kryesisht me mungesën e 

bashkëpunimit me komunitetin dhe 

institucionet e tjera. 

Të pranishmit shprehën angazhimin e 

tyre për të bashkëpunuar për 

mirëfunksionimin e këshillit dhe 

realizimin e aktiviteteve që synojnë 

rritjen cilësisë së jetës së komunitetit. 

Aktivitete ndërgjegjësuese mbi DhF në qarkun e Vlorës 


