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Përfundon ndërtimi i sistemit të ri software për menaxhimin e shërbi-
meve në Zyrat e Shërbimit të Qytetarëve.  

Grupi i ekspertëve i kontraktuar nga programi 

SCPA për ndërtimin e sistemit të ri software për 

menaxhimin e shërbimeve në ZSHQ, tashmë ka 

përfunduar punën. Ka qenë një punë e madhe, 

e cila është zhvilluar gjatë kohës së pandemisë. 

Grupi teknik i punës ka zhvilluar disa takime 

teknike ku janë analizuar zgjidhjet për shërbime 

të caktuara dhe janë bërë rregullimet e 

nevojshme. Zhvillimi i këtij softueri kompleks 

dhe shumë planesh është mbështetur në 

platformat ekzistuese dhe krijimi i programit të 

ri ka pasur si qellim integrimin sa më mire me të 

gjitha platformat dhe sistemet që përdoren nga 

PSh si dhe nga institucionet e tjera qeveritare të 

linjës.  

Synimet kryesore të zhvillimit të ketij programi 

kanë qenë: a) Lëvrimi i shërbimit për qytetarët 

në një mënyrë eficiente dhe bashkëkohore; b) 

Rritja e performances së përdoruesve ditorë të 

sistemeve TIK; c) Rritja e performances së oper-

atorëve në Zyrat e Pritjes; d) Aprovimi në kohën 

e duhur dhe në mënyrë transparente të shërbi-

meve të ofruara nga Policia e Shtetit; e)

Zvogëlimi i fenomenit të korrupsionit brenda 

Policisë; f) Unifikimi i të dhënave dhe proceseve 

të aprovimit dhe raportimit; g) Rritja e transpar-

encës; dhe h) Ndërveprimi me platforma të 

tjera qeveritare. Në përfundim, ai do të jetë një 

softuer i lehtë dhe miqësor në përdorim.  

Me datë 29. korrik 2020,u prezantua ne DPPSh, 

sistemi i cili konsiderohet i gatshëm për përdo-

rim, për të hyrë në fazën e pilotimit. Në prezan-

tim ishin të pranishëm, përfaqësues të 

Drejtorisë së Rendit Publik, Qarkullimit Rrugor 

dhe Sektorit të PK. Gjithashtu, u vendos që të 

fillojë pilotimi dhe testimi i këtij softueri në 

ZSHQ-në e Komisariatit Elbasan. Pas prezanti-

mit, përdoruesit konfirmuan lehtësinë dhe 

thjeshtësinë në përdorim dhe u shprehën 

shumë të kënaqur me këtë softuer. 

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


Në kuadër të planit të punës për zbatimin 
e ndryshimeve në DVP Pilot, Programi 
SCPA në bashkëpunim me sektorin e 
Policimit në komunitet në DPPSh, reali-
zuan një vizite 2 ditore  në 8 Zyra të 
Ndihmës Specialistëve të Policimit në 
Komunitet të Komisariatit të Elbasanit. 

Vizitat, të cilat u kryen në zonat rurale të 
ndara sipas zonave policore, kishin për 
qellim të vëzhgonin gjendjen reale të 
zyrave të NSPK-ve në terren si dhe të iden-
tifikonin nevojat për përmirësime si nga 
ana infrastrukturore ashtu dhe nga ana 
logjistike për të krijuar një ambient pune 
sa më të përshtatshëm për NSPK-të.  

Gjithashtu, ekipi vëzhgoi dhe aksesin në 
Internet, për të parë mundësinë e lidhjes 
së këtyre zyrave me rrjetin  intranet të 
Policisë. 
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Gjatë muajit Korrik, Grupi Teknik i Punës për 
zbatimin e ndryshimeve, të parashikuara të 
aplikohen në komisariatin e Elbasanit, ka 
zhvilluar një numër takimesh. Për ketë 
qellim, në javën e parë të Korrikut 2020, ky 
Grup Teknik i përberë nga këshilltari ndërk-
ombëtar policor, ekspertët e programit SCPA  
dhe Shefi i sektorit të PK ne DPPSh, zhvilloi 
një takim me nivelin drejtues të DVP Elbasan 
ku morën pjesë ZV Drejtori për Rendin  Pub-
lik i DVP Elbasan, Shefi I komisariatit Elbasan 
dhe Shefi i seksionit të PK në Komisariatin e 
Elbasanit. Takimi kishte për qellim informi-
min mbi hapat që do të ndërmerren për 
fillimin e zbatimit të ndryshimeve në terren.  

Ky takim u pasua me organizimin e një takimi 
themelues të grupit të punës të projektit të 
ndryshimeve në DVP pilot Elbasan. Takimi u 
zhvillua online në platformën “ ZOOM”. Në 
takim morën pjesë drejtori i DVP Pilot, Z. 
Arian Muca, dhe 2 Zv Drejtorët, Shefi i Sallës 
së komandës dhe kontrollit, Shefi i Komisari-
atit të Elbasanit, Shefi I Policimit në 
Komunitet të Komisariatit të Elbasanit, Shefi I 
sektorit të analizës , monitorimit dhe raporti-
mit, si dhe shefat e rendit dhe të hetimit të 
krimit të Komisariatit të Elbasanit. Programi 
SCPA u përfaqësua nga drejtuesi i ekipit të 
menaxhimit Z. Ansi Shundi, Këshilltari Ndërk-
ombëtar Policor Z Ulrich Dugas , Eksperti 
kombëtar dhe koordinatori i programit.  

Qëllimi i takimit ishte konstituimi i Grupit të 

projektit si dhe informimi i forumit për vi-
zitën e fundit të Programit SCXPA ne terren, 
për të pare situatën e zyrave te NSPK-ve në 
zonat rurale. Të gjithë të pranishmit u 
shprehen njëzëri se kanë përpara një sfide 
dhe pune të vështire , por që në fund të vitit 
ishin optimiste se do të arrinin rezultate të 
mira. Forumi u informua se do të përgatitet 
një plan pune i detajuar me zëra dhe afate 
kohore dhe se ky grup merr një rëndësi të 
veçante pasi behet një instrument i fuqishëm 
për implementimin dhe monitorimin e ndry-
shimeve që priten të zbatohen në terren.  

Ne vazhdim, në zbatim të planit të punës, në 
javën e fundit te Korrikut , një ekip nga Pro-
grami SCPA bëri një vizitë pune në DVP El-
basan ku u takuan Drejtori i DVP Pilot El-
basan, Kryetari I grupit të projektit të ndry-
shimeve, shefi I burimeve njerëzore si dhe 
shefi I sektorit të analizës strategjike, raporti-
mit dhe monitorimit. 

Qëllimi I takimit ishte për të pare progresin e 
punës dhe për për të diskutuar përpilimin e 
planit të punës me në detaje dhe për të 
përcaktuar konkretisht detyrat dhe personat 
përgjegjës për secilën detyrë si dhe lëshimin 
e udhëzimeve përkatëse. Në takim u vendos 
qe në mbledhjet e ardhshme javore, do të 
ketë një pike të caktuar për të raportuar për 
progresin e punës ne lidhje me zbatimin e 
ndryshimeve . 

Vizitë në zyrat e NSPK të zonave 

rurale të komisariatit të Elbasa-
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Takime me nivelin  drejtues te DVP Pilot Elbasan. 



 

Në kuadër të Skemës së Granteve dhe në 
zbatim të Projektit “Komunitet pro aktiv 
në parandalimin e rasteve të dhunës në 
familje dhe dhunës me bazë gjinore”, 
shoqata Gender Paqe e Siguri zhvilloi një 
trajnim në komisariatin e policisë nr 5, 
Kamëz. Trajnimi “Vlerësimi i riskut për 
dhënien e urdhrit të menjëhershëm të 
mbrojtjes” u zhvillua në ambientet e komi-
sariatit dhe u ndoq nga profesionistë të 
strukturave lokale të Policisë së Shtetit. 
Qëllimi i trajnimit ishte rritja e aftësive të 
punonjësve të policisë për të kryer 
vlerësime të strukturuara të riskut dhe 
lëshimin e UMPMM, si dhe për të 
kontribuar në zbatimin e njëtrajtshëm të 
dispozitave ligjore të përfshira në amendi-
min e ligjit për Dhunën në Familje 
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Me datë 28 Korrik 2020, në ambientet e 
Akademisë se Sigurisë u zhvillua seminari-me 
Lektorët e kolegjit të Akademisë së Sigurisë, 
si dhe me Drejtues të Kolegjit Policor. 

Seminari u zhvillua në formën e workshop-it 
me objektiv parësor përmirësimin e kurriku-
lave të policimit në komunitet dhe të 
policimit të përgjithshëm -me module dhe 
nën-module të përshtatshme si dhe zhvilli-
min e manualeve të përshtatshme të tra-
jnimit.  

Ky seminar kishte 2 qëllime kryesore: a) 
përmirësimin e kurrikulave veçanërisht të 
patrullës së përgjithshme në lidhje me PK, 
dhe b) informimi mbi trajnimin e 650 NSPK-
ve dhe problematikat të paraqitur në një 
raport specifik për ta.  

Pjesëmarrësit në seminar u informuan mbi 
metodat bashkëkohore të mësimdhënies si 
dhe patën rastin të  diskutojnë mbi zhvillimin 
e një modeli standard manuali trajnimi.  

Në pjesën e dytë të seminarit, ekspertët e 
programit prezantuan një model leksioni dhe 
me pas u kalua në punë në grup dhe në 
diskutime . 

Pjesëmarrësit ishin shume aktiv në diskutime 
sidomos në dhënien e opinioneve ne lidhje 
me tema të tilla si anketimet dhe  shërbimi 
policor i kontrolluar përkundrejt shërbimit 

ndaj qytetarëve, etj. 

Në pjesën e fundit, puna u përqendrua në 
përzgjedhjen e moduleve dhe nën-moduleve 
të policimit në komunitet për përmirësimin e 
kurrikulës mësimore ekzistuese.  

Në përgjithësi, të gjithë pjesëmarrësit në 
seminar konkluduan njëzëri për faktin se 
gjithmonë ekziston nevoja për të mbajtur 
kurrikulat të përditësuara dhe të azhurnuara. 

Trajnim i punonjësve të policise 

së Komisariatit nr.5 për trajtimin 

e rasteve të DhF. 
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Seminar në akademinë e sigurisë për kurrikulat  



Gjate muajit korrik, Qendra Kombëtare 
për Shërbime Komunitare organizoi një 
takim në komunitet mbi parandalimin dhe 
trajtimin e rasteve të dhunës në familje 
me banorë të njësisë nr. 4 të Tiranës.  

Në takim morën pjesë oficerë policie nga 
Komisariati nr. 4, si dhe përfaqësues nga 
komuniteti, përfshirë familje në nevojë, 
përfaqësues nga media dhe organizata 
rinore.  

Pjesëmarrësit u informuan mbi urdhrat e 
mbrojtjes, veprën penale të dhunës në 
familje, ndihmën ekonomike për viktimat 
e kësaj dhune. 

Oficerët e policisë si dhe pjesëmarrësit 
ndanë eksperiencat e tyre dhe sugjeruan 
një përfshirje më të madhe të shërbimit 
social të bashkisë në këshillimin e vikti-
mave të dhunës mbi mënyrën më të mirë 
të mbrojtjes, sikurse dhe ndanë 
këndvështrime të ndryshme gjinore ndaj 
të njëjtit problem. 

  

KY PROGRAM FINANCOHET NGA QEVERIA SUEDEZE  

Më datë 24 korrik, me mbështetjen dhe 
lehtësimin e organizatës grantmarrëse 
të raundit të tretë të Skemës së 
Granteve, Instituti për Studime Ligjore 
dhe Politike, u zhvillua mbledhja për 
krijimin dhe formalizimin e Këshillit 
Vendor për Sigurinë Publike (KVSP) tё 
Bashkisё Kurbin. 

Në këtë takim morën pjesë përfaqësues 
nga të gjitha institucionet publike 
vendore si Bashki, Prefekturë, Polici e 
Shtetit, Gjykatë, Prokurori i Kurbinit, 
etj., përfaqësues të komuniteteve 
fetare, përfaqësues të komuniteteve 
etnike, përfaqësues nga Dhoma e 
Biznesit, OJF-të, media lokale, 
përfaqësues të grupeve vullnetare (të 
rinj/qytetarë), etj. 

Në mbledhje u miratua Rregullorja e 

Këshillit Vendor për Sigurinë Publike të 
Bashkisë Kurbin. Gjithashtu u diskutua 
dhe u debatua për problemet e sigurisë 
në bashki dhe u ngritën shqetësime për 
çështje të tilla si lëvizja e pakontrolluar 
të automjeteve, armëmbajtja pa leje, 
përdorimin e lëndëve narkotike nga të 
rinjtë, etj. 

Qëndresa Qytetare” me mbështetjen e 

Programit Suedez “Forcimi i Policimit në 

komunitet në Shqipëri” finalizoi me 

sukses konkursin e pikturës “Policimi në 

Komunitet – Mburojë ndaj Konfliktit në 

Shkolla!”. Tre punimet më të votuara 

nga publiku u shpallën fituesit të 

konkursit dhe krijuesve të rinj iu shpërn-

danë tableta Apple iPad, të cilët do t’i 

ndihmojnë të rinjtë në procesin e 

mësimit online në vijim.  

Takim me banorët e njësisë nr. 4 

Tirane për dhunën në familje.  
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Zhvillohet mbledhja për krijimin dhe formalizimin e KVSP tё Kurbinit. 

Konkurs Pikture me temë -Policimi në Komunitet. 


