
  

AKTIVITETET  
KRYESORE: 
Trajnim 4 ditor i NSPK-ve të DVP 

Fier dhe Korçë . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnim: Masat ndaj dhunës në 

marrëdhëniet familjare” 

  

  

 

 

 

 

 

 

Forumi i hapur: “Lufta kundër 

trafikimit njerëzor”. 

 

 

 

 

 

 

 

Sesione informuese mbi  DhF në  

Pogradec . 

 

 

 

 

 

 

 

 KY PROGRAM FINANCOHET NGA QEVERIA SUEDEZE  

PROGRAMI PËR FORCIMIN E POLICIMIT NË KOMUNITET 2017-2020  
www.cp-project.al info@cp-project.al  

Aktivitetet e muajit nëntor 2019 

  BULETIN INFORMATIV  

Në datat 05-08 Nëntor dhe 12-15 

Nëntor 2019, u zhvilluan trajnimet 4 

ditore të NSPK-ve të DVP Fier dhe 

Korçë me qëllim rritjen e aftësive 

profesionale për policimin në 

komunitet. Në trajnim morën pjesë 

gjithsej 41 NSPK  të Komisariatit të 

Fierit, Lushnjës dhe të Divjakës si dhe 

46 NSPK të Komisariatit të Korçës, 

Pogradecit, Kolonjës, Devollit, 

Maliqit dhe të postës së policisë 

Leskovik. Trajnimet u zhvilluan 

paralelisht në dy grupe në Fier dhe 

Lushnjë  si dhe në Korçë e Pogradec.  

Trajnimet kishin për qëllim rritjen e 

aftësive profesionale për policimin 

në komunitet. Ekspertët e SCPA-së 

në bashkëpunim me Akademinë e 

Sigurisë trajtuan gjerësisht temat 

teorike të tilla si PK 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 vend të 

atij reagues, bashkëpunimit të 

brendshëm në zonat policore si dhe 

bashkëpunimit me qytetarët dhe 

aktorët e tjerë të komunitetit etj.  

Pjesëmarrësit patën rastin të 

shkëmbenin eksperiencat e tyre dhe 

i ballafaquan ato me përvojat 

ndërkombëtare dhe ato të rajonit. 

Ata e vlerësuan metodologjinë e 

përdorur dhe shprehën dëshirën për 

të pasur trajnime të ngjashme në të 

ardhmen  për zbatimin e tyre. 

Trajnim 4 ditor i NSPK-ve të DVP Fier dhe Korçë. 

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


 
 

Trajnim: Masat ndaj dhunës 
në marrëdhëniet familjare” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Në kuadër të aktiviteteve të projektit 

“Partneriteti 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”, që zbatohet 

nga organizata AISI, u organizua trajnimi 

një ditor me anëtarë të tryezës teknike 

dhe përfaqësues të institucioneve  të 

cilët janë pjesë e mekanizmit të 

bashkërendimit të punës dhe referimit 

të rasteve të dhunës në familje. 

 

 

 

Trajnimi u organizua në formën e një 

tryeze të rrumbullakët ku përveç 

diskutimit për ndryshimet e fundit të 

ligjit nr. 9669 mbi “Për masa ndaj 

dhunës në marrëdhëniet familjare”, iu 

dha rëndësi ushtrimeve praktike në 

grupe.  

 
 
 

 

 

 

 

 

  KY PROGRAM FINANCOHET NGA QEVERIA SUEDEZE  

  BULETIN INFORMATIV –NËNTOR 2019 

Në kuadër të projektit “Korça 
Community Outreach”, në 
shkollën “Pandeli Cale” në Korçë 
u realizua forumi i hapur me temë 
“Lufta kundër trafikimit njerëzor”. 
 
Në këtë takim ishin të pranishëm 
nxënës, mësues, punonjës social 
të shkollës si dhe oficerë nga 
komisariati i policisë.  
 
Temat e diskutuara në këtë takim 
ishin policimi në komunitet, lufta 
kundër trafikimit njerëzor dhe 
ndikimi i komunitetit në 
parandalimin e këtij fenomeni. 

Forumi i hapur: “Lufta kundër trafikimit njerëzor” 

Sesion ndërgjegjësues mbi policimin në komunitet dhe dhunën 

Shoqata “Unë, Gruaja” më 5 nëntor, 
realizoi me nxënës të shkollës 9-
vjeçare “Sheme Mahmutllari” 
Rëmenj, një sesion ndërgjegjësues 
mbi policimin në komunitet dhe 
dhunën.  
Në këtë takim morën pjesë nxënës, 
mësues si dhe oficerë të policimit në 
komunitet nga Komisariati i Policisë 
Pogradec. 

Qëllimi i këtij takimi ishte informimi 
dhe sensibilizimi i të rinjve mbi 
fenomenet e dhunës, bulizmit, 
konflikteve dhe dhunës në 
marrëdhëniet midis adoleshentëve, 
dhunës në internet, ngacmimeve 
seksuale dhe partneriteti me 
policinë. Gjithashtu u diskutua mbi 
gjetjen e mënyrave për zgjidhjen e 
këtyre problemeve. 

Në vazhdimësi të zbatimit të 
projektit “Forcimi i lidhjeve 
komunitet, polici për reduktimin e 
rasteve të dhunës në familje”, 

grupet vullnetare pranë Shoqatës 
së Gruas “Jona” Sarandë, së bashku 
me njësitë vendore të policisë, kanë 
realizuar gjatë kësaj jave patrullime 
të përbashkëta në Sarandë dhe 
Delvinë. 
 
Vullnetarët kanë shpërndarë 
materiale informuese mbi policimin 
në komunitet si dhe ndërveprimin 
institucional në nivel vendor për 
parandalimin e krimit. 

Patrullime të përbashkëta për parandalimin e krimit. 


