
  

AKTIVITETET  
KRYESORE: 

 Mbështetje për Policinë e Shtetit 

me mjete mbrojtëse kundër 

Covid-19. 

 

 Vazhdon puna për hartimin e 

draft PSV-ve për NSPK dhe 

Patrullën  e Përgjithshme. 

 

 Mbështetje e  MB për raportin e 

progresit dhe përpunimin e 

Strategjisë së re të Rendit Pub-

lik. 

 

 Përshtatja e paketës së  trajnim-

it për Sektorin e Strategjisë dhe 

Analizës për vetë-trajnim. 

 

 Analizimi i kurrikulës së akade-

misë së sigurisë  për temat mbi 

PK. 

 

 Mbeshtetje e DVP-ve pilot për 

buletinet mujore  dhe policin 

virtual. 

 

 

 EMP fillon punën  për ngritjen e 

kapaciteteve të aplikantëve 

fitues të  raundit të katërt. 

 

 Trajnime webinar me përfa-

qësues të rreth 20 organizatave 

jo-qeveritare,  ne  kuader te 

zbatimit te SG 
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Punonjësit e policisë janë në frontin  
e parë për zbatimin e masave kundër 
përhapjes së virusit Covid-19, e në 
komunikim të shpeshtë më 
qytetarët.  
 
Prandaj këtyre punonjësve ju 
nevojiten më shumë  pajisje 
mbrojtëse si maska e dezifektant.  
 
Për të ndihmuar dhe mbështetur 
punën e punonjësve të policisë  në  

mos përhapjen e virusit dhe për t’i 
mbrojtur ata, Programi Suedez për 
Policimin në Komunitet i ka dhuruar 
Policisë së Shtetit një sasi prej 2000 
maska dhe 200 litër dezifektant 
duarsh.  
 
Një pjesë e tyre do dërgohen në DVP 
Kukës.  
 
Maskat janë prodhuar nga gra në 
nevojë, të prekura nga situata e 
krijuar për shkak të epidemisë. 

Mbështetje për Policinë e Shtetit me mjete mbrojtëse 

kundër Covid-19 

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


 

 

Ne vijim të planit të punës të  

dakordesuar me GPP dhe ekspertët e  

Akademisë për Sigurinë, eksperti  

ndërkombëtar policor dhe eksperti 

vendas  i programit SCPA , gjatë 

muajit prill 2020, kanë analizuar 

kurrikulën  aktuale të Akademisë për 

Sigurinë q  përmban temat mësimore 

për policimin në komunitet, të cilat 

jepen në leksionet e Kolegjit  Policor.  

Dy modulet kryesore të mëposhtme:   

 Policim në patrullë dhe  

 Aftësim profesional policor ,  

janë duke u analizuar  për të pare sa 

është inkorporuar teoria dhe praktika 

e PK nga pikëpamja sasiore dhe 

cilësore si dhe  çfarë lekturohet për 

veprimet e policisë në  konfrontimin e 

ngjarjeve jo të zakonshme.  

Ne fund të analizës, ekspertët do të 

dalin me propozime konkrete për tu 

zbatuar  ne kurrikulen mësimore për 

periudhën në vijim 
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Gjatë periudhës Mars-Prill 2020, 
ekspertët e Programit  SCPA kanë punuar 
për  hartimin e Procedurave Standarde 
të Veprimit për NSPK/SPZ dhe për 
Patrullën e Përgjithshme në kuadër të 
Zonës Policore. Hartimi i këtyre 
dokumenteve vjen si rrjedhojë logjike e 
hapave të ndërmarrë në zbatim të 
Urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të 
Policisë së Shtetit Nr. 1023, datë 
09/07/2019, “ Për  rishikimin e 
përshkrimeve të punës dhe funksioneve 
dhe dokumenteve të NSPK”, dhe në 

përputhje me vendimet e marra  nga 
Grupi Teknik i punës i ngritur për ketë 
qellim. Sipas këtyre vendimeve, u punua 
për raportin mbi gjendjen aktuale të 
NSPK i cili  doli me propozime konkrete: 
u punuan përshkrimet e reja të punës 
për NSPK-të dhe Patrullën e 
Përgjithshme;  dhe me pas  u vendos që 
ndryshimet e parashikuara do të fillonin  
të zbatohen në formë pilotimi në DVP  
Elbasan. Ky proces tashmë ka filluar  
zbatimin në terren, por për arsye të 
shpalljes gjendjes së jashtëzakonshme  të 
vendosur për të përballuar Pandeminë 
Covid –19, është shtyre për një kohe të 
mëvonshme. Me hartimin dhe aprovimin 
e  PSV-ve  normohet puna e subjekteve 
të mësipërme në përputhje me 
standardet bashkëkohore dhe 
propozimet e GTP dhe fillohet realisht 
pilotimi i modelit të PK ne DVP Pilot të 
Elbasanit. 

Edhe gjatë muajit prill, EMP  i ka kush-
tuar  një vëmendje të madhe mbeshtet-
jes së vazhduar të menaxhimit strate-
gjik, në qendër dhe në DVP-të pilot.  Në 
kuadër të këtij nën-komponenti, eksper-
tet  e Programit  SCPA kanë fokusuar  
aktivitetet në dy drejtime: 

Mbështetje për raportin e progresit të 
Strategjisë së Rendit Publik 2015-2020. 

Gjatë muajit prill, EMP është përfshirë 
në procesin e vlerësimit dhe hartimit të 
raportit të progresit për Strategjinë e 
Rendit Publik 2015-2020. Për këtë 
qëllim janë organizuar një sërë 
diskutimesh më të ngushta dhe dy 
takime më të gjera në platformën 
Zoom, nën drejtimin e Zv. Ministres së 
Brendshme dhe me pjesmarrjen e 
drejtuesve më të lartë të Policisë së 
Shtetit. 

Ekspertët e projektit kanë analizuar 
dokumentacionet e paraqitura nga poli-
cia dhe kanë ofruar komentet e tyre, si 
për realizimin aktual të raportit të pro-
gresit, ashtu edhe për fushën e veprimit 
dhe shtrirjen e strategjisë së re, e para-
shikuar të fillojë të zbatohet në vitin 

2021. Aktualisht, është duke u 
mbledhur i gjithë materiali për pro-
gresin e arritur dhe vlerësimi i realizimit 
të objektivave dhe prioriteteve. Më pas 
synohet të identifikohen objektivat për 
periudhën vijuese dhe të detajohen në 
aktivitete. Drafti i parë i strategjisë së re 
synohet të jetë i gatshëm në shtator të 
këtij viti, për tu ndërlidhur edhe me 
procesin e miratimit të ligjit të buxhetit. 

Përshtatja e paketës së  trajnimit për 
Sektorin e Strategjisë dhe Analizës për 
vetë-trajnim. 

Ndërsa në lidhje  me rritjen e  ka-
paciteteve  të sektorit të ri të analizes 
strategjike, raportimit monitorimit dhe 
vlersimit, eskspertja e  programit SCPA 
ka punuar intensivisht për të përshtatur   
paketën e trajnimit  në vendin e punës, 
me një detajim të hollësishëm të   mate-
rialit të trajnimit dhe të afateve kohore 
dhe personave përgjegjës të zbatimit të 
secilit aktivitet.  Ndërkohë, janë reali-
zuar kontaktet me stafin e ri të caktuar 
në sektorin e planifikimit strategjik në 
DVP Pilot  si dhe janë identifikuar 
mundësite teknike  per mbarëvajtjen e 
këtij aktiviteti. 

Vazhdon puna për hartimin e draft PSV-ve për NSPK dhe Patrullën  e 

Përgjithshme 

Analizimi i kurrikulës së akade-

misë së sigurisë  për temat mbi 

Policimin në Komunitet. 

   BULETIN INFORMATIV –PRILL 2020 

Aktivitete në kuadër të mbeshtetjes  për menaxhimin strategjik. 



 
 

Mbështetje e DVP-ve pilot 
për buletinet mujore  dhe 
policin virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gjatë muajit Mars si dhe gjatë  gjithë 

muajit Prill 2020, në kuadër të 

mbështetjes së DVP-ve pilot, EMP ka 

asistuar në hartimin e buletinit informativ 

të DVP Elbasan dhe Kuks si dhe trajnimin 

në distancë  të stafit përgjegjës në këto 

DVP. 

Mbështetja ka konsistuar  në suport 

teknik,  në dizajnim dhe përmbajtje si dhe 

paraqitje grafike. Qëllimi i  prodhimit të 

këtyre buletineve është: informimi i 

punonjësve të DVP-ve pilot për aktivitete 

të ndryshme që  personeli i DVP-s ka 

kryer gjatë muajit, komunikimi i 

brendshëm si dhe përcjellja e mesazheve 

të nivelit drejtues  si dhe të njoftimeve  te 

destinuara për stafin. 

 

Përveç këtyre grup aktiviteteve, EMP ka 

punuar me zëdhënësit dhe NSPK-të për 

edukimin dhe punën me të rinjtë  dhe  

ekspertet  e IT –së të DVP-ve pilot për të 

ri-aktivizuar  policin virtual  apo policin në 

facebook duke e kontekstualizuar atë me  

rrethanat vendore.  
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Nga ana tjetër,  EMP nuk ka neglizhuar  

ndjekjen e zbatimit të  aktiviteteve të 

tjera të parashikuara në planin e punës. 

Me poshtë po paraqesim   disa prej tyre  

shkurtimisht: 

 Nënshkrimi i kontratave dhe fillimi i 

punës për ndërtimin e softuerit  për 

Zyrat e Shërbimit të Qytetareve 

(ZShQ). 

EMP ka  bërë të gjitha përgatitjet 

paraprake për fillimin punës për 

ndërtimin e softuerit elektronik për 

ZSHQ.   

Janë përpiluar kontratat  dhe hartuar të 

gjitha dokumentet  përkatëse  të cilat 

janë finalizuar dhe firmosur dhe  

kompania që do të merret me ndërtimin 

e softuerit për ZSHQ-të ka filluar punën. 

Zhvillimi  i këtij softueri  kompleks dhe 

shumë planësh do të mbështetet në 

platformat ekzistuese dhe  krijimi i  

programit të ri do të synojë që të 

integrohet sa më mire me të gjitha 

platformat dhe sistemet që përdoren nga 

PSh si dhe nga institucionet e tjera 

qeveritare të linjës.  Në përfundim, ai do 

të jetë një softuer  i lehtë  dhe miqësor 

në përdorim. 

Ai do të konsistojë  në 4 drejtime : 

1. Module e-Albania (integrimi me  

e-albania) 

2. Moduli  Logimit 

3. Moduli i  Dispeçerit (të 

shpërndarjes)  

4. DevOps Tools (Veglat e zhvillimit) 

Deri tani, procesi ka vazhduar pa 

ndërprerje gjatë gjithë muajit prill e në 

vazhdim .  

Janë kryer detyrat themelore për krijimin 

e mjedisit të punës për programuesit si 

Bitbucket, Docker HUB, Bitrix24. 

 Është krijuar Skema e databazës V1.  

Është përfunduar roli i dispeçerit në 

Modulin e-Albania. 

 Gjithashtu  janë krijuar Makineritë 

Virtuale që do të shërbejnë për 

instalimin përfundimtar të sistemit në 

Policinë e Shtetit. 

 Procedura e prokurimit për laptop-

ët dhe projektoret. 

Në vijim të mbështetjes së NSPK-ve të 

DVP pilot, EMP ka filluar procedurën e 

prokurimit për  blerjen e laptop-ve dhe 

projektorëve të cilët janë të destinuar 

për të pajisur  NSPK– të që shërbejnë ne 

zonat rurale si dhe  atyre që angazhohen 

për edukimin dhe punën me të rinjtë. 

Kjo mbështetje logjistike do të synojë  

përmirësimin  cilësor të punës së 

ndihmës specialistëve të policimit në 

komunitet në terren nëpërmjet 

gërshetimit të ngritjes së kapacitetit të 

tyre nga trajnimet e vazhdueshme qe 

janë kryer deri tani,  pajisjes me mjete si 

dhe zbatimit në praktike të 

rekomandimeve nga raporti  mbi 

gjendjen e NSPK, në DV Pilot  Elbasan. 

Një aktivitet tjetër i rëndësishëm ka qenë 

dhe finalizimi i dokumenteve të 

prokurimit për të rindërtuar një  shtëpi 

të oficerit të policisë  e cila është 

dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. 

Programi SCPA ndërmori ketë nismë  

menjëherë pas fatkeqësisë natyrore të 

26 marsit 2019.  

Pas disa takimeve  me përfaqësuesit e 

Ministrisë se Brendshme për ketë qellim, 

EMP  mori vendimet përkatëse per 

ndërhyrjen dhe filloi punën përgatitore 

për  të përfunduar iniciativën e 

ndërmarrë. 

 Aktivitete të tjera  
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Raundi i katërt i  Skemës së Granteve  
është mbyllur  dhe Komisionet Lokale  
Përzgjedhëse pas shqyrtimit të 
aplikimeve kanë shpallur listën e  
projekteve fituese të thirrjes  së katërt  
si më poshtë :  
 
Tirane: 
 

 Organizata Qendra për 
Teknologji Biznesi dhe 
Lidership 

 Organizata:  Gender,  Paqe e 
Siguri 

 Organizata:  Instituti i 
Studimeve Sociale dhe Humane 

 Organizata:  Qendra 
Kombëtare për Shërbime 
Komunitare  

 Organizata:  Qëndresa Qytetare 

 Organizata:  Qëndra për 
Zhvillim dhe Iniciativa Sociale 

 
Kukës 

 Organizata: Qendra për Progres 
Rinor  

 Organizata: Shoqata Alpin 
                    
 
Berat 

 Organizata: Qendra ACEG 
 
Gjatë muajit mars dhe prill ekspertja  
e programit  SCPA përgjegjëse për 
skemën e granteve përveç   
monitorimit të vazhdueshëm të 
veprimtarisë të aplikantëve fitues në 
raundet pararendëse, ka punuar  për 
ngritjen e kapaciteteve të aplikantëve 
fitues të këtij raundi . 

 Kjo punë ka konsistuar në këto 
drejtime të mëposhtme:  
 
 Finalizimi  i kontratave dhe 

faturave të para për raundin e 
katërt të skemës se granteve. 

 Finalizimi i faturave, raporteve 
përfundimtare dhe dorëzimi i 
tyre për raundin e tretë të 
skemës së granteve. 

 Analiza, dhe aty ku është parë e 
nevojshme shtesa e kontratave 
për raundin e 3 –të të skemës 
së granteve 

 Shqyrtimi  dhe aprovimi i 
dokumenteve përfundimtare të 
dorëzuara për të dy raundet e 
Skemes se Granteve 

 

Aktivitete për Skemën e Granteve. 

Gjatë muaji prill PMT organizoi tre 
trajnime webinar me përfaqësues të 
rreth 20 organizatave jo-qeveritare, 
zbatuese të projekteve të raundit të 
tretë dhe të katërt të Skemës se 
Granteve. 
 
Takimet virtuale u zhvilluan përgjatë 
datave 27,28 dhe 30 prill 2020, 
nëpërmjet platformës Zoom. 

Seancat trajnuese u përqendruan 
kryesisht tek njohuritë e përgjithshme 
mbi punën online ose punën në 
distancë, menaxhimi dhe përdorimi i 
disa veglave për të zbatuar punën 
online, si dhe disa shembuj praktik në 
lidhje me këtë.  
Pjesëmarrësit vlerësuan pozitivisht 
këto trajnime dhe i gjeten te 
përshtatshme për punën e tyre. 
 
 
Trajnimet u fokusuan në rritjen e 
efikasitetit  dhe të fleksibilitetit, 
sidomos në menaxhimin më efektiv të 
njerëzve në distancë, menaxhimin e 
dokumenteve, si dhe përfitimi i 
njohurive në përdorimin e disa 
teknologjive që mundësojnë këtë 
proces.  
 

 
 
 

 
Trajnimi vazhdon edhe gjate muajit 
maj me seanca mentorimi individual 
të disa shoqatave. 
 

Trajnime webinar me përfaqësues të rreth 20 organizatave jo-qeveritare,  në  kuadër të 

zbatimit të Skemës së Granteve. 


