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Përfundon trajnimi i oficerëve të sigurisë dhe psikologëve të 
shkollave. 

Pas një ndërprerje për shkak të Covid-19, me 

datë 22 qershor rifilloi trajnimi i  grupeve të 

fundit prej 55 oficerëve të sigurisë dhe 

psikologëve të shkollave të qarkut Fier, Vlorë 

Gjirokastër dhe Korçe. Me grupin e Korçës u 

perfundua trajnimi i plotë i të gjithë trupës së 

Oficerëve të Sigurisë  dhe Psikologëve në rang 

vendi. 

Ky cikël trajnimesh filloi në muajin shkurt  2020 

në akademinë e sigurisë në Tiranë, me 2 grupe 

trajnimi  që u pasuan me  2 grupe të tjera në 

Elbasan dhe Durrës me një total prej 77 

Oficerësh të Sigurisë.  

Gjate javës se parë të marsit, u trajnuan në 

Lezhë 31 OS dhe psikologë të Shkodrës, Lezhës, 

Kukësit dhe Dibrës  të ndarë në 2 grupe. 

Në fund, të gjithë pjesëmarrësve i është do-

rëzuar literatura dhe materialet mbështetëse si 

dhe prezantimet dhe videot që janë prodhuar 

për këtë qëllim për tu përdorur në takimet me 

të rinjtë për vitin shkollor 2020-2021 e në va-

zhdim. 

Gjithashtu pjesëmarrësit kanë përqafuar idenë 

e krijimit të një forumi online, i ngjashëm me 

forumin e NSPK për edukimin dhe punën me të 

rinjtë, në mënyre që ta përdorin ketë instru-

ment virtual për shkëmbime përvojash të 

ndërsjella. 

Gjate këtij trajnimi 2 ditor multidisiplinar u 

trajtuan tema si: rritja e aftësive prezantuese, 

komunikimi me publikun, menaxhimi i audi-

encës, vënia në praktikë e aftësitë intervistuese 

dhe debatuese, planifikimi dhe përgatitja e 

prezantimeve dhe – prezantimi me përmbajtjen 

e temave informuese të ndara në tre fushata si 

dhe bashkëpunimi me  Ndihmës Specialistin  e 

Policimit në Komunitet në zonën përkatëse 

policore. 

Duke shprehur falënderimin e aktorëve 

pjesëmarrës të MB, DPPSh të MARS në realiz-

imin  me sukses të këtij cikël trajnimesh, pro-

grami  SCPA është optimist që me fillimin e vitit 

të ri shkollor, do të përftohen bashkërisht re-

zultate sa më të mira për rritjen e 

ndërgjegjësimit për moshat e reja, me qëllim 

rritjen e sigurisë publike në komunitet. 

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


Ekipi i CyberCamp Tirana 2020 mbyll me 
sukses “Cyber e-Bootcamp”, fazën e dytë 
të projektit, e zhvilluar si një cikël 
leksionesh dhe trajnimesh online mbi 
investigimin, sigurinë ndaj krimit kiber-
netik, nëpërmjet platformës online Zoom.  

Ky cikël aktivitetesh u organizua gjatë 
datave 2-6 qershor. Pjesëmarrja ishte e 
hapur për çdo individ, nxënës dhe studen-
të por jo vetëm, duke mirëpritur dhe 
profesionistë të sigurisë kibernetike, të 
cilet janë në hapat e tyre të parë të karri-
erës.  

Numri mesatar i pjesëmarrësve për se-
sion ishin rreth 75 veta. 

Temat e trajtuara nga lektorët dhe tra-
jnerët në e-Bootcamp përfshinë hapa 
teknikë në “Ethical Hacking” deri në sig-
urinë e sistemeve bankare, nga koncepte 
si politikat publike, karriera në këtë lëmë, 
në sigurinë kibernetike deri në investigi-
min e krimit kibernetik në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë së Shtetit, nga 
lundrimi i sigurt në internet dhe në rrjete 
sociale deri në tema më të ndjeshme dhe 
të fjalës së fundit si sistemet biometrike 
dhe Inteligjenca Artificiale. 
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Gjatë muajit Qershor 2020, u organizua një 
vizitë dy ditore në DVP pilot të Kukesit re-
spektivisht në komisariatet e policisë së 
Tropojës dhe Kukësit.  

Ekipi vizitues, në   përbërje të të cilit kishte 
përfaqësues nga Ambasada Suedeze,  pro-
grami  SCPA  si dhe nga DPPSh, kishte për 
qëllim për të parë rezultatet e punës për 
rikonstruktimin e disa ambienteve në  keto 
komisariate të financuara nga Programi 
Suedez - SCPA. 

Gjatë vizitës,  ekipi vërejti me kënaqësi se 
ishin realizuar punimet me cilësinë e 
deshiruar dhe  se  këto ambiente   do të 
vihen në dispozicion të qytetarëve të këtyre 
zonave. 

Në Tropojë, me anë të rikonstruksionit të 
Zyrës së Shërbimit të Qytetarëve, tashmë 
qytetarët kanë një mjedis më mikpritës dhe 
të rehatshëm për të gjetur zgjidhje për prob-
lematikat që kanë. Investimi përfshin edhe 
riparimin dhe rregullimin e dhomave të 
shoqërimit në mënyrë që të drejtat e njeriut 
të të gjithëve të respektohen.  

Kurse në Kukës ka tashmë një zyrë të 

posaçme për të edukuar brezat e rinj për  
çështje të sigurisë dhe punonjës policie për 
t’i mësuar ata. Të gjitha këto sjellin angazhi-
min e komunitetit dhe besimin e tij tek poli-
cia.  

Aktivitete në kuadër të Skemës së 

Granteve  
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Vizitë në ambientet e rikonstrukturuara të DVP Pilot Kukës. 



Zhvillimet e vrullshme dhe sfidat 

shoqërore po ndryshojnë filozofinë e 

veprimit të policimit në komunitet, duke 

vendosur në qendër të marëdhënieve të 

saj shërbimet sa më pranë qytetarit.  

Me këtë kredo,   Qendra Rinore Vlorë 

zhvilloi kohët e fundit,  një spot informues 

mbi aktivitete të policimit në komunitet 

në Vlorë. 

Ky spot informues, tregon mbi nismat e 

bashkëpunimit midis qytetarëve dhe të 

rinjve me Policinë e Shtetit, Njësive të 

Qeverisjes Vendore në Vlorë, Himarë dhe 

Selenicë, që punojnë së bashku për të 

përmirësuar jetën dhe sigurinë publike. 

Spoti është realizuar në kuadër të projek-

tit “Sfida dhe Prespektiva të 

Policimit në Komunitet në Rajonin e Vlo-

rës”, iniciativë e Qendrës Rinore Vlorë 

mundësuar nga skema e granteve të Pro-

gramit Suedez “Forcimi i Policimit në 

Komunitet në Shqipëri” (SCPA). . 
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Me datë 17 Qershor 2020, EMP 
organizoi një takim në Fakultetin e 
Sigurisë dhe Hetimit, pjesë e Akademisë 
së Sigurisë. Ne takim morën pjesë Z. 
Ilirjan Mandro, Dekani i Fakultetit të 
Hetimit dhe Sigurisë, Z. Ilia Nasi, 
Përgjegjës i Grupit të Përhershëm 
mësimor –kërkimor i trajnimit për grade 
dhe karrierë, Drejtuesi i projektit Z. Ansi 
Shundi si dhe eksperti lokal. Në takim u 
diskutua mbi mundësinë e përmirësimit 
të kurrikulave në lidhje me temat e 
policimit në Komunitet.  

Gjithashtu, përfaqësuesit e Fakultetit të 
Sigurisë dhe Hetimit u informuan për 
punën e deritanishme të kryer nga SCPA 
në lidhje me analizën e kurrikulave 
ekzistuese si në Kolegjin Policor ashtu 
dhe në Fakultetin e Sigurisë dhe 
Hetimit.  

Në përgjithësi, të gjithë pjesëmarrësit 
në takim, ranë dakord për faktin se 
gjithmonë ekziston nevoja për të 
mbajtur kurrikulat të përditësuara dhe 
të azhurnuara. Ato gjithashtu u 
informuan se ekziston një praktike disa 
vjeçare për rishikimin me qellim 
përmirësimin e kurrikulave në fund të 
vitit arsimor.  

Prandaj, bashkëbiseduesit pranuan se 
ky moment është shumë i përshtatshëm 
për të punuar për përmirësime të 
mundshme, për vitin e ardhshëm 
akademik. 

Qendra ACEG zhvilloi në datën 16 Qer-
shor 2020 përmes platformës ZOOM 
fokus grupin e dytё me pёrfaqёsues tё 
Bashkisё Berat, shefin e komisaritatit tё 
policisё, pёrfaqёsues tё shёrbimeve 
pyjore/mjedisore dhe emergjencave 
civile, psikologё, drejtorё tё shkollave 
nga njёsitё administrative Berat dhe 
pёrfaqёsues tё komunitetit egjiptian nё 
kuadёr tё projektit “Ndërtimi i partner-
itetit ndërmjet qytetarëve dhe instituci-
oneve vendore Berat në fushën e sig-
urisë”. 

Ky fokus grup kishte si qёllim tё ak-
tivizojё tё gjithё grupet e interesit pёr 
njё koordinim mes institucioneve dhe 
shoqёrisё civile nё funksion tё ngritjes 
sё Kёshillit Vendor tё Sigurisё Publike 
Berat.  

Ngritja e Kёshillave tё tillё ёshtё njё 
detyrim ligjor bazuar nё ligjin 139/2015 
“Pёr vetqeverisjen vendore” dhe 
shërben pёr njё harmoni mё tё madhe 
sociale dhe rritjen e besimit tё 
komunitetit nё strukturat policore. 

Qendra Rinore Vlore zhvillon një 

Spot informues mbi aktivitete të 

policimit në komunitet në Vlorë.  
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Takim me Dekanin e Fakultetit të  Sigurisë dhe Hetimit. 

Takim për rritjen e bashkëpunimit mes qytetarëve dhe institucioneve në 
Berat. 
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Me date 16 qershor 2020, u organizua takimi me 

shoqatën nga Prizreni “ Engjëjt e trafikut”  

Takimi u mbajt në Tiranë, në zyrat e programit 

SCPA në të cilin morën pjesë përfaqësia e kësaj 

shoqate e  përberë nga Z. Sefedin Kacamaku, Dr. 

Azaam A.Dida, Juristi Kadri Zogaj dhe 

përfaqësues të Drejtorisë së Qarkullimit rrugor 

në DPPSh, Z. Skender Ismaili, Drejtuesi i 

programit  SCPA Z. Ansi Shundi, si dhe eksperti i 

programit për sigurinë rrugore. Z Demir Osmani. 

Përfaqësuesit e kësaj shoqate, informuan se 

krijimi kësaj shoqate është projekti i Shoqatës 

Auto Moto nga Prizreni e cila ka tradite mbi 70 

vjeçare ne lëmin e sigurisë ne komunikacion.  

Anëtarësia e shoqatës përbehet nga të rinj të 

grup moshave 12-16 vjeç.  

Shoqata zhvillon përgatitje teorike dhe praktike 

e cila bëhej në disa faza: Faza e 1 - Njohuritë 

rreth Ligjit mbi sigurinë në komunikacion. Faza e 

2-të kampingu 5 ditor ku përfitohen njohuritë 

nga Ndihma e parë, Komunikimi në Radio lidhje, 

Ruajtja e natyrës dhe komandimi. Faza e 3-të 

vlerësimit dhe certifikimi ceremonia. 

Në ketë vit shoqata synon të afrojë edhe te rinj 

të tjerë nga Prishtina, Gjakova, Peja dhe, kanë 

dëshirë edhe për të rinj nga Shqipëria. Ne ketë 

pike,  ata kërkuan asistencën  nga PSh dhe 

programi  për të seleksionuar kandidatë nga 

qytetet e Shqipërisë. Të rinjtë nga Shqipëria do 

të përfshihen në kampin që mendohet të 

organizohet ne fund të korrikut në Kosovë. 

Përfaqësuesit e DPPSH si dhe të Programit SCPA, 

duke shprehur kënaqësinë për ketë vizitë i 

informuan miqtë mbi aktivitetet e përbashkëta 

të realizuara në fushën e sigurisë rrugore dhe iu 

përgjigjen pozitivisht kërkesës për të 

anëtarësuar vullnetarë të rinjsh nga qytetet e 

Shqipërisë në këtë projekt. Drejtuesi i programit 

SCPA theksoi rëndësinë që i ka kushtuar 

programi aktiviteteve të ndërgjegjësimit për 

sigurinë rrugore dhe ofroi gatishmërinë për të 

bashkëpunuar në ketë drejtim.  

Takim me shoqatën “Engjëjt e Trafikut” nga Prizreni. 

Më 30 qershor, nxënësit e shkollave të Tropojës 

nën kujdesin dhe mbikëqyrjen e policisë së 

trafikut rrugor, patrulluan të gjitha akset e 

rëndësishme të qytetit të Bajram Currit si aksin 

që lidhet me Luginën e Valbonës, me Kosovën, 

me Fierzën (tragetin) si dhe brenda përbrenda 

qytetit.  

Ky aktivitet që zhvillohet si pjesë e projektit 

“Siguria rrugore e fëmijëve dhe policimi në 

komunitet në Tropoje” e që zbatohet nga 

Shoqata Alpin me mbështetjen e programit 

SCPA, do shërbejë si apel për të gjithë̈ qytetaret 

dhe institucionet në Tropojë për një̈ siguri më të 

lartë në rrugë në zbatim të rregullave të sigurisë̈ 

rrugore.   Angazhimi i bashkisë Tropojë, 

komisariatit të policisë, zyrës arsimore dhe 

institucioneve të tjera vendore për të qenë  

pjesë e nismave të tilla që lidhen me policimin 

në komunitet, ndihmon në rritjen e 

bashkëpunimit për identifikimin dhe zgjidhjen e 

problemeve të sigurisë së përbashkët në 

Tropojë.  

Të rinjtë në Tropojë ndërgjegjësojnë për sigurinë rrugore. 


