
  

AKTIVITETET  
KRYESORE: 

 

 Mbështetje e  MB për raportin e 

progresit dhe  Strategjisë së re 

të Rendit Publik. 

 

 Vazhdon puna për hartimin e 

draft PSV-ve për NSPK dhe 

Patrullën  e Përgjithshme në 

kuadër të zonës policore. 

 

 Vlerësimi i manualit të SPZ-së 

dhe rishikimi ose zhvillimi i një 

manuali të ri. 

 

 Percaktimi i përgjegjësive dhe 

rregullave të një ekipi  zbatimi 

për ndryshimet e pritshme në 

DVP-të pilot. 

 

 Analizimi i kurrikulës së akade-

misë së sigurisë  për temat mbi 

Policimin në Komunitet dhe 

veprimet e policise në ngjarje. 

 

 Vazhdon normalisht puna për 

ndërtimin e softuerit  per Zyrat e 

Shërbimit të Qytetareve (ZShQ). 

 

 Shoqata Alpin Tropojë zhvillon 

seanca trajnuese.  

 

 Trajnim webinar dhe sesione 

mentorimi për punë online me 

20 OJQ. 

 

 Sesione informuese virtuale të 

organizates “Qëndresa 

Qytetare” me të rinjtë. 
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Në kuadër të mbështetjes së MB për hartimin 

e dokumenteve strategjike, gjatë muajit maj, 

ekspertët e programit SCPA kanë dhënë 

kontributin e tyre  në procesin e filluar nga MB 

për rivlersimin  dhe hartimin e raportit të 

progresit për Strategjinë e Rendit Publik 2015-

2020 si dhe plan-veprimin  përkates. Për këtë 

qëllim, janë organizuar një sërë diskutimesh  

online nëpermjet platformës Zoom, nën 

drejtimin e Zv. Ministres së Brendshme dhe 

me pjesmarrjen e drejtuesve të lartë të Poli-

cisë së Shtetit si dhe eksperteve të programit 

SCPA.  

Ekspertët e projektit kanë bashkëpunuar 

ngushtë me specialistët e DPPSh duke anali-

zuar dokumentacionet e paraqitura nga poli-

cia dhe kanë ofruar komentet e tyre, si për 

realizimin aktual të raportit të progresit, ashtu 

edhe për fushën e veprimit dhe shtrirjen e 

strategjisë së re, e parashikuar të fillojë të 

zbatohet në vitin 2021.  

Aktivitete në kuadër të mbeshtetjes  për menaxhimin strategjik. 

Mbështetje e  MB për raportin e progresit dhe  Strategjisë së re të Rendit  Publik 

Vazhdon puna për hartimin e  PSV-ve   

Në vijim të punës së filluar gjatë periudhës 

Mars-Prill 2020, ekspertët e Programit  kanë 

përfunduar   hartimin e Procedurës Standarde 

të Veprimit për NSPK/SPZ  si dhe janë duke 

hartuar draftin e procedurës  standarde të 

veprimit për Patrullën e Përgjithshme në 

kuadër të Zonës Policore në përputhje me 

standardet bashkëkohore.  

Gjatë muajve Janar–Shkurt 2020  u realizuan 

një sërë takimesh ter GTP I cili përcaktoi  DVP 

pilot Elbasan për pilotimin  dhe  zbatimin e 

ndryshimeve  si dhe  afatet  kohore. 

Percaktimi i përgjegjësive dhe rregullave të një 
ekipi  zbatimi për ndryshimet e pritshme në 
DVP-të pilot. 

Krahas  zhvillimit të procedurave standarte të 

veprimit, ekspertët e programit kanë punuar 

gjatë këtij muaji për hartimin  e dokumentit të 

zbatimit  në praktikë të ndryshimeve të sugjeru-

ara në raportin mbi  situatën e NSPK– dhe të  

problematikave në Zonën Policore. 

GTP i  ngritur për të analizuar situatën, ka rënë 

dakord se duhet formuar një ekip që të drejtojë 

dhe monitorojë zbatimin e ndryshimeve që 

pritën të ndodhin në DVP Pilot Elbasan. 

Vlerësimi i manualit të SPZ-së dhe rishikimi 
ose zhvillimi i një manuali të ri. 

Gjatë muajit maj, perveç të tjerave,  ekspertët e 

projektit kanë analizuar manualin ekzistues  të 

ndihmës specialistit të policimit në Komunitet, i 

cili ishte hartuar dhe prodhuar në vitin 2014. 

Ekspertët e SCPA janë duke analizuar manualin 

ekzistues per të pare mundesinë e përditësimit 

të tij  në  pergjigje të  situatës aktuale  pas 

ndryshimeve të ndodhura kohët e fundit. 

Në përfundim, do të ofrohen sugjerimet dhe 

rekomadimet  për të permirësuar këtë manual, 

i cili ka rezultuar të jetë një dokument utilitar  

dhe orientues për punën e NSPK-së në zone. 

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


1. Shoqata Alpin Tropojë, përgjatë muajit 
maj ka zhvilluar seanca trajnuese dhe 
informative me nxënës të shkollave të 
ndryshme në bashkinë Tropojë.  

Aktivitetet janë zhvilluar në kuadër të 
projektit ´´Siguria rrugore e fëmijëve dhe 
policimi në komunitet në Tropojë”.  

Për shkak të situatës pandemike, tra-
jnimet janë zhvilluar online duke 
shfrytëzuar teknologjinë, ndërkohë që i 
është lënë hapësirë interaktivitetit mes 
trajnuesve dhe pjesëmarrësve në trajnim. 
Kuptimi mbi policimin në komunitet, 
gjendja e sigurisë rrugore, shkaqet e aksi-
denteve rrugore, rregullat bazë dhe ele-
mentet e sigurisë rrugore, parimet e sig-
urisë rrugore dhe disa këshilla praktike 
kanë qenë larmia e temave të diskutuara.  

Të pranishmit në trajnimin online janë 
përshëndetur edhe nga përfaqësuesit e 
komisariatit të policisë Tropojë  të cilët 
kanë inkurajuar të rinjtë për të vazhduar 
të jenë pjesë e procesit gjithëpërfshirës të 
sigurisë rrugore në qytet. 
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Në vijim të planit të punës të  dakordësuar 
me GPP dhe ekspertët e  Akademisë për 
Sigurinë, eksperti  ndërkombëtar policor dhe 
eksperti vendas  i programit SCPA,  edhe 
gjatë muajit maj 2020, kanë vazhduar të 
analizojnë kurrikulat  aktuale të kolegjit 
policor  si dhe të Fakultetit të Sigurisë dhe 
Hetimit, niveli bachelor. 

Janë organizuar disa takime online 
nëpërmjet platformës “ZOOM” midis 
ekspertëve të programit dhe specialistëve 

dhe lektorëve të  Kolegjit Policor  si dhe të 
Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit për të 
diskutuar mbi kurrikulat aktuale dhe modulet 
sipas të cilave  jepen leksionet mbi temat e 
policimit në Komunitet dhe veprimet e 
policisë në ngjarje. 

Në ketë fazë ekspertët janë në përfundim e 
sipër të një drafti të analizës së gjendjes 
aktuale  dhe me pas pritet të dilet me 
rekomandime dhe sugjerime  për 
përmirësime të mundshme. 

EMP ka  bërë të gjitha përgatitjet që puna 
për ndërtimin e softuerit  për Zyrat e 
Shërbimit të Qytetareve (ZShQ) të vazhdojë 
normalisht dhe pa ndërprerje.  Gjatë muajit 
maj, janë kryer  detyrat  sipas  të gjitha para-
shikimeve. Puna kryesore ka qenë për zhvilli-
min e funksioneve backend për Rolin Mirat-
ues dhe konfigurimet e Platformës Kuber-
netes. 

Instalimi i certifikatës SSL qe ishte parashi-
kuar për këto dy jave, do të bëhet në 
përfundim të të gjithë sistemit pasi ka një 
procedure të veçante për gjenerimin e saj.  

Kjo certifikatë do të gjenerohet nga IT e 
Policisë në bazë të parametrave përfundim-
tare të sistemit të ZSHQ dhe me pas do të 
instalohet nga DevOps i kontraktuar. Janë 

kryer detyrat themelore  si më poshtë  vijon: 

Moduli Miratues: Është kryer ngarkimi i 
aplikimeve të zyrës (backend) si dhe  
ngarkimi i aplikimeve të punonjësit 
(backend) 

Lidhjet me sistemet e tjera: Është kryer 
lidhja me webservice (SOAP) me sistemin e 
DPGJC për konsultim Online me regjistrin e 
Gjendjes Civile si dhe lidhja me Databasen 
Lokale (JDBC), për leximin e të dhënave të 
qytetarëve që ndodhen në database TIMS, 
në rast se ka shkëputje sistemi i DPGJC. 

Në  modulin Tools-et DevOps: është instalu-
ar HA-Proxy dhe konfiguruar per balancimin 
e kërkesave (Load Balancer); Është bërë 
instalimi i Kubernetes Master ne 2 Servera. 

Aktivitete në kuadër të Skemës së 

Granteve  
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Analizimi i kurrikulave të Akademisë së Sigurisë  për temat mbi Policimin 
në Komunitet dhe veprimet e policisë në ngjarje.  

Vazhdon normalisht puna për ndërtimin e softuerit  për ZShQ-të 

Për sa i përket  komponentit të Dhunës në 
familje, gjatë muajit prill- maj ekspertja e 
EMP-së për DhF ka punuar  në dy drejtime: 

 Hartimin e projekt-planit të monitorimit 

për zbatimin e legjislacionit të DhF në 
Drejtoritë Vendore të Policisë të Elbasanit 
dhe Kukësit. 

 Hartimin e draftit të kalendarit të trajnimit 
për  Drejtoritë Vendore të Policisë  të 
mbetura për vlerësimin e rrezikut dhe 
legjislacionin e ri për Dhunën  në Familje. 

Përpilimi i këtyre dokumenteve  behet për 
t'iu përgjigjur nevojave   të  sektorëve 
përgjegjës  për dhunën në familje në 
Drejtoritë Vendore  të Policisë  si dhe në 
përputhje me  dokumentin udhëzues për 
policinë e shtetit  të titulluar “Qasja për 
parandalimin e dhunës në familje”, një stu-
dim gjithëpërfshirës  i përfunduar  në maj 
2019 dhe i miratuar nga grupi i përbashkët i 

punës  ( GPP) në atë periudhë.  

Hartimi  i projekt-planit të monitorimit  dhe 
draft kalendarit të trajnimit vjen si do-
mosdoshmëri  për të monitoruar  punën e 
policisë në terren  mbi aspektet dhe vepri-
mtarinë e tyre në lidhje me parandalimin  
dhe luftën ndaj Dhunës në Familje  dhe qas-
jes me bazë gjinore. 

Ky dokument u hartua për t’u ardhur në 
ndihmë punonjësve të Policisë së Shtetit 
Shqiptar  dhe  i shërben  atyre  për hapat që 
duhet të ndërmarrin për fuqizimin e rolit të 
tyre në parandalimin e dhunës në familje në 
Shqipëri. 

Tashmë i gjithë stafi i seksioneve të DhF në 
DVP-të pilot ka kaluar një cikël trajnimesh  
dhe  është momenti i përshtatshem për të 
filluar monitorimin  e punës së tyre për sa më 
sipër. 

Aktivitete në kuadër të komponentit të Dhunës në Familje . 



 

Ndahet nga jeta z Arqile Kosta. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Me keqardhje morëm lajmin e ndarjes nga 
jeta të Z. Arqile Kosta. 
 
Programi SCPA  ka pasur një bashkëpunim 
të ngushte me Z. Arqile Kosta në të dy fazat 
e programit. 
 
Ai ka qenë kontraktuar nga SCPA për 
administrimin dhe mirëmbajtjen e faqes  
web të programit për një periudhe disa 
vjeçare. 
 
Stafi i programit do ta kujtoje Z. Kosta si 
specialist të palodhur, të papërtueshëm 
dhe  modest. 
 
Në karrierën e tij profesionale, Z. Kosta  ka 
kontribuar në akademinë e  sigurisë si 
Lektor i Sociologjisë dhe Etikës 
Profesionale.  
 
Ai ka mbajtur detyra si Përgjegjës i Seksionit 
të Shkencave Sociale. 
 
 
Ngushëllime familjes, të afërmeve dhe 
miqve të tij.  
 
U prehtë ne paqe! 
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Eksperti i Teknologjisë së Informacionit dhe 

Komunikimit Z. Dritan Mezini, organizoi 3 

(tre) trajnime webinar me përfaqësues të 

rreth 20 organizatave jo-qeveritare, dhe rreth 

30 përfaqësuesve të shoqatave zbatuese të 

projekteve që mbështeten nga Programi 

SCPA që financohet nga Qeveria Suedeze . 

Takimet virtuale u zhvilluan përgjatë datave 

27, 28 dhe 30 prill 2020, nëpërmjet 

platformës Zoom. Axhenda e webinareve 

ishte orientuar drejt : 

 Punës online - konceptet themelore, 
mënyra e organizimit dhe menaxhimit në 
distancë 

 Vegëlzat kryesore - Zoom (meetings, 
webinars), Google Drive (sharing files), 
Google forms, email, rrjete sociale, 

 Konfigurimi minimal për organizimin e 
punës në distancë, 

Qëllimi i aktiviteteve ishte t’u gjendej pranë 

të gjithë organizatave në kohën e vështirë të 

Covid-19, me fokus kryesor zgjidhjen e 

problematikave të tyre në kohë distancimi 

fizik/social me anë të mjeteve teknologjike si 

një alternativë efektive për lehtësimin e një 

pjese të konsiderueshme të proceseve të tyre 

të punës si: komunikimet, raportimet, 

zhvillimi i projekteve në ambiente online dhe 

elementë të tjerë sipas axhendave përkatëse. 

Pjesëmarrësit vlerësuan pozitivisht këto 

trajnime, dhe i gjetën të përshtatshme për 

punën e tyre, sidomos në menaxhimin më 

efektiv të njerëzve në distancë, menaxhimin e 

dokumenteve, si dhe përfitimin e njohurive 

në përdorimin e disa teknologjive që 

mundësojnë këtë proces.  

Në sesionet virtuale të monitorimit morën 

pjese  shoqata “Alpin”, Tropoje; “Jona“ , 

Delvine; “Unë Gruaja”, Pogradec; “Albanian 

Consumer Center”, Tirane; “Hana”, Elbasan; 

“Vlora Youth Center” , etj. 

Në fund të trajnimit u organizua dhe një 

pyetësor në lidhje me trajnimin e kryer.  

2. Trajnim webinar dhe sesione mentorimi për Pune online me 20 OJQ. 

 

Në datat 15, 16, 18 dhe 19  maj, Shoqata 

“Qëndresa Qytetare” organizoi për të rinjtë 

gjimnazistë të qytetit të Tiranës sesionet 

informuese virtuale mbi ndërmjetësimin dhe 

zgjidhjen e konflikteve midis 

bashkëmoshatarëve. Sesionet u drejtuan 

nga  psikologë dhe pjesëmarrës ishin të rinj 

nga gjimnazet  Qemal Stafa, Andon Zako 

Cajupi, Petro Nini Luarasi, Partizani dhe Sami 

Frashëri, të cilët patën mundësinë të mësonin 

më shumë rreth zgjidhjes së konfliktit dhe 

ndërmjetësimit të tyre në shkolla.  

Të rinjtë u përfshinë aktivisht në takime me 

ndarje eksperiencash personale dhe 

diskutime mbi raste konkrete mbi zgjidhjen e 

konflikteve të mundshme. 

Të gjithë pjesëmarrësit u pajisën me anë të 

shërbimit postar me paketën e cila përmban 

certifikatën e personalizuar, manualin “Mbi 

zgjidhjen e konflikteve mes të rinjve”,  bluzë e 

stampuar dhe byzylyk të loguar. 

 

3.Sesione informuese virtuale të organizates “Qëndresa Qytetare” me te rinjtë 


