
 
 

Raporti i Progresit i Muajit Shkurt 2018  
 

Programi SCPA ka zhvilluar përgjatë muajit Shkurt 2018 këto aktivitete kryesore si vijon: Takimi i parë i 
Komitetit Drejtues te Programit; Një takim i grupit te punës për hartimin e strategjisë se re për policimin 
ne Komunitet; Takim prezantues me Drejtorin e Përgjithshëm  te Policisë se Shtetit; Takime te Grupit te 
Punës për studimin e detajuar mbi funksionimin dhe organizimin e DVP Elbasan; Vizita pune ne disa 
komisariate dhe Stacione policie te DVP Elbasan; Hartimi i disa dokumenteve në kuadër të asistencës për 
ristrukturimin e DVP pilot Elbasan; Vizita monitoruese për aktivitetet e skemës së granteve; takime me 
autoritet lokale te Elbasanit ne kuadër te komponentit te DHF; Takime të vazhdueshme me autoritetet e 
MB dhe PSH dhe agjencitë ndërkombëtare në mbështetje të PSH-së.  
 
Më poshtë një përshkrim i shkurtër i aktiviteteve kryesore: 
• Në vijim të planit të punës, me 15 Shkurt 2018, u organizua takimi i parë i Komitetit Drejtues të 

Programit(KPD). Takimi u bashkë-drejtua nga Z. Ardi Veliu, Drejtori i Përgjithshëm i PSh-së dhe Znj. 
Birgitta Jansson, Shefe e Bashkëpunimit për Zhvillim ne Ambasadën Suedeze. MB përfaqësohej nga 
Zv/Ministrja Znj. Romina Kuko. Z. Veliu falënderoi Qeverinë e Suedisë për mbështetjen e dhënë ndaj 
PSh-së në fazën e 1 të programit dhe theksoi gatishmërinë dhe angazhimin e PSh për bashkëpunim 
për fazën e 2-të duke u bazuar ne rezultatet e mëparshme. Znj. Jansson, siguroi mbështetjen e 
ambasadës për programin dhe mbajtjen në kontakt me përfaqësuesit e MB-së dhe PSH-së për të 
koordinuar sa më mirë punën për të arritur rezultatet me të larta. Znj. Kuko, shprehu kënaqësinë për 
pjesëmarrjen e shoq. civile, shoqatës për Autonominë Vendore, Përfaqësues te Ministrive te linjës 
duke theksuar faktin se siguria është një çështje që i përket të gjithëve dhe qe njësitë e qeverisjes 
vendore duhet të marrin përgjegjësitë e veta për te. Ajo gjithashtu theksoi se modeli  ekzistues i 
Elbasanit për KVSP mund të replikohet. Z Ansi Shundi, Drejtuesi i EMP-se beri një përmbledhje te 
Raportit Fillestar ne optiken e komponentëve , objektivave dhe aktiviteteve  dhe me pas të gjithë 
anëtarët u shprehen pro Raportit Fillestar, Planit të Aktiviteteve dhe Anekseve të tjera shoqëruese.  

• Me date 8 Shkurt  218, EMP ka marre pjese ne një takim  te radhës te grupit te punës për hartimin e 
strategjisë se re për policimin ne Komunitet Takimi u organizua ne ambientet e MB dhe kryesohej 
nga Zv/Ministrja Znj. Romina Kuko. Ne kuadër te punës se këtij grupi , EMP ka dhëne kontributin e 
saj ne hartimin e progres raportit te strategjisë ekzistuese te PK, si dhe ne hartimin e strategjisë , 
veçanërisht te hartimin e planit te monitorimit dhe te vlerësimit te kësaj strategjie të ardhshme. 

• Me datën 14 Shkurt 2018, EMP realizoi takimin e pare me Z. Ardi Veliu, Drejtorin, e sapo zgjedhur, te 
Përgjithshëm PSh-së. Takimi kishte për qëllim prezantimin e EMP-se si dhe përditësimin e DP me 
ecurinë e programit dhe planin e aktiviteteve. 

• Gjate muajit Shkurt EMP ka intensifikuar punën me Grupin Teknik të Punës për kryerjen e një 
studimi të detajuar mbi funksionimin dhe organizimin e DVP Elbasan. Puna e GTP konsistoi ne këto 
aktivitete: 

o Takime te vazhdueshme te eksperteve ndërkombëtarë te EMP –se me anëtaret e grupit; 
o Shkëmbime informacionesh, raportesh mes tyre ne kuadër te hartimit te raportit 

përfundimtar te analizës se DVP Elbasan; 
o Vizita ne komisariatet e Gramshit, Librazhdit Peqinit, Cërrikut dhe posten e policisë se 

Përrenjasit për te verifikuar  disa te dhëna ne terren; 
o Me 27 Shkurt 2018 EMP organizoi takimin  e radhës se Grupit të Punës në Elbasan. Takimi u 

kryesua nga Z. Albert Dervishaj, Drejtori i Drejtorisë se Rendit ne DPSh. Ne ketë takim u 



diskutua projekt raporti  i analizës i cili u aprovua nga anëtaret e grupit. Gjithashtu u 
Prezantua një përmbledhje e shkurtër e elementeve te Policimit ne komunitet te disa 
vendeve e te BE- dhe te rajonit.  

• Sikurse u informua EMP ndërmori disa vizita fakt mbledhëse ne terren ne komisariate dhe posta te 
policisë se sipërpërmendura. Në mes te tjerash, EMP diskutoi dhe mblodhi informacion për 
mundësinë e krijimit apo te rigjallërimit , aty ku ekzistojnë, te këshillave vendore te sigurisë se 
publikut. Vizitat do te pasohen me mbledhje konstituese dhe workshope ne muajt ne vazhdim. 

• Një seri aktivitetesh kryesore të EMP-se u përqendruan në zhvillimin dhe hartimin e dokumenteve të 
rëndësishme në kuadër te ristrukturimit te DVP pilot te Elbasanit. Ne bashkëpunim me dy grupet e 
punës te ngritura për ketë qëllim ne DPSH dhe ne DVP Elbasan, ekspertet e EMP-se kane punuar ne 
hartimin e organogramës se strukturës se re te DVP dhe komisariatit te Elbasanit, ne përshkrimet e  
detyrave funksionale  si dhe te përgjegjësive te sektorëve dhe seksioneve te reja qe parashikohen  te 
ndërtohen, ne përshkrimet e punës dhe te funksioneve organike te strukturës si dhe te planeve te 
monitorimit dhe vlerësimit. 

• Ne kuadër te skemës se granteve, Puna e EMP-se ka konsistuar ne monitorimin e vazhdueshëm te 
aktiviteteve te aplikanteve fitues. Janë kryer vizita ne terren ne Qarqet e Durrësit, Fierit dhe 
Shkodrës .Puna e kryer deri më tani, është në përputhje me planet kohore. 

• Ndërkohë,  ne vijim te planit te punës  te komponentit te 3 te programit, atë te dhunës ne familje, 
EMP ka ndërmarre dhe një seri takimesh me autoritetet lokale te Qarkut te Elbasanit për te 
bashkërenduar punën  ndërinstitucionale ne ketë drejtim. 

• Ne kuadër te bashkëpunimit me agjencitë ndërkombëtarë ne vend,  EMP ka realizuar një takim me 
përfaqësuesen e OSBE-së për çështjet e policisë; Programin Suedez për drejtësinë për te miturit, me 
programin Holandez “Matra” si dhe me misionin Pameca  V,  Qëllimi i takimeve ka qene koordinimi i 
aktiviteteve, për të shmangur mbivendosjet dhe për të bashkëpunuar ne aktivitete të përbashkëta  
veçanërisht në lidhje me ngritjen e Këshillave të Sigurisë vendore në të gjithë Shqipërinë.  

• Po gjate shkurtit janë organizuar një sërë takimesh me autoritetet e DPSH-së për të diskutuar tema 
të ndryshme që lidhen me planin e punës te programit . Si përfundim, EMP vazhdon të ketë  
mbështetjen e plotë të përfituesit në përmbushjen e aktiviteteve të përbashkëta. 
 


