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Nis pilotimi i softuerit të përmirësuar të proceseve të punës për Zyrat 
e Shërbimit të Qytetarëve 

Në fund të muajit korrik 2020, ekipi i 

ekspertëve të programit SCPA dhe të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë 

përmbyllën punën e tyre për 

përmirësimin e softuerit të proceseve 

të punës për Zyrat e Shërbimit të 

Qytetarëve (ZSHQ).  

Pas, demonstrimit të këtij softueri në 

DPPSh, më 24 shtator 2020, u zhvillua 

trajnimi i drejtuesve të nivelit të 

mesëm dhe të specialistëve 

(përdoruesve) të këtij programi në 

DVP Elbasan. Ky trajnim u bë nga ek-

sperti I TI-së në DPPSh, i cili u demon-

stroi se si të përdorej programi dhe se 

si të integrohej me sistemet e tjera. Ky 

trajnim shënon fillimin e fazës së pi-

lotimit të programit në DVP Elbasan, 

për t’u shtrirë më tej në të gjitha 

komisariatet. Ky program kompleks 

mbështetet në platformat ekzistuese 

dhe është integruar mirë me të gjitha 

platformat dhe sistemet që përdoren 

nga PSh si dhe nga institucionet e tje-

ra qeveritare të linjës. Ai është i lehtë 

për t’u përdorur dhe nxit punën 

online të përdoruesve dhe shmangien 

e printimit të panevojshëm të shumë 

dokumenteve. 

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


Gjatë muajit Shtator kanë vazhduar rreg-
ullisht takimet e  grupit të punës të pro-
jektit të ndryshimeve në DVP pilot El-
basan. Takimet janë zhvilluar çdo javë- 
online në platformën “ZOOM”.  

Në takim kanë marrë  pjesë drejtori i DVP 
Pilot, Z. Arian Muça, dhe  Zv Drejtori për 
Rendin dhe policimin në komunitet, Shefi i 
Komisariatit të Elbasanit, Shefi I Policimit 
në Komunitet të Komisariatit të Elbasanit 
etj. 

Nga ana e Programit SCPA kanë marrë 
pjesë Drejtuesi i ekipit të menaxhimit Z. 
Ansi Shundi, Këshilltari Ndërkombëtar 
Policor Z Ulrich Dugas , Eksperti kombëtar 
dhe koordinatori i programit.  

Gjatë  këtyre takimeve është Informuar 
paneli për  progresin e arritur në zbatim të 
planit të punës për menaxhimin e ndry-
shimeve si dhe janë diskutuar prob-
lematikat  që janë hasur gjatë zbatimit si  
dhe janë ndarë detyrat për periudhën 
vijuese .  
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Në kuadër të mbështetjes së va-
zhdueshme të PSh për përmirësimin 
dhe rritjen e kapaciteteve të spe-
cialistëve të policimit në komunitet, 
gjatë muajit  shtator 2020, Programi 
SCPA  dhuroi 70 laptopë dhe 40 
projektorë për  të gjitha Drejtoritë 
Vendore të Policisë në Shqipëri.  

Fillimisht u dorëzuan pajisjet për 
DVP-të pilot Elbasan dhe Kukës  
duke vazhduar me DVP Tiranë, 
Korce, Lezhe , Shkoder  dhe DVP-të 
e tjera. Këto pajisje u dhanë si 
përmbyllje e trajnimeve dhe këshil-
limit në vendin e punës të këtyre 
punonjësve për të rritur aftësitë e 
tyre në komunikimin me publikun 
dhe dhënien e shërbimeve sa më 
cilësore. Në DVP-në pilot Elbasan, 
pjesa më e madhe e laptopëve do 
të përdoren nga specialistët e 
policimit në komunitet të zonave 
rurale në mënyrë që shërbimet të 
jepen sa më afër qytetarëve në 
zonën ku ata jetojnë, duke shman-
gur kështu rrugën për në komisari-

ate. Meqenëse do të kenë lidhje me 
rrjetin e policisë, punonjësit e poli-
cisë do të kryejnë një pjesë të 
madhe të proceseve të punës nga 
zyra në zonë, pa qenë e nevojshme 
që të humbin kohë me vajtje-ardhje 
nga komisariati, por këtë kohë do ja 
kushtojnë shërbimeve në zonëne 
tyre policore. 

Ndërsa projektorët dhe laptopët do 
të përdoren vetëm nga specialistët 
e policimit në komunitet që 
punojnë për edukimin e të rinjve, 
duke i bërë prezantimet më 
tërheqëse dhe me të kuptueshme 
nga kjo audiencë.  

Takime me Grupin Teknik të 

Punës për zbatimin e ndry-

shimeve DVP Pilot Elbasan. 
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SCPA  dhuron 70 laptopë dhe 40 projektorë për  të gjitha 
Drejtoritë Vendore të Policisë në Shqipëri 



Në vijim të bashkëpunimit me shoqatën nga 
Prizreni “ Engjëjt e trafikut”, një ekip i pro-
gramit SCPA beri një vizitë në Prizren me datë 
29 Qershor 2020. Ekipi i cili përbehej nga 
Drejtuesi programit SCPA, Eksperti për sigurinë 
rrugore dhe Koordinatori i projektit u prit nga 
një përfaqësi e shoqatës kryesuar nga Z. 
Sefedin Kacamaku. Përfaqësuesit e kësaj 
shoqate paraqiten një ekspoze të veprimtarisë 
së tyre nga qershori deri tani duke theksuar se 
numri i të rinjve të trajnuar kishte arritur ne 43. 
Pavarësisht nga situata covid-19, shoqata kishte 
arritur të organizonte aktivitete në bazë të plan
-veprimit të tyre.  Gjatë vizitës në Prizren , ekipi 
u prit dhe nga Kryetari i Komunës se Prizrenit, Z 
Myteher Haskuka, ZV Drejtori I policisë së ra-
jonit të Prizrenit, si dhe anëtarë të shquar, 
pranë shoqatës “ Engjëjt e trafikut”. Në të gjitha 
këto takime, u shpreh dëshira dhe nevoja për 
bashkëpunime të kësaj natyre dhe shkëmbime 
përvoje të ndërsjella. Drejtuesi i SCPA theksoi 
rëndësinë që i ka kushtuar programi aktivite-
teve të ndërgjegjësimit për sigurinë rrugore . Ai 
theksoi se qëllimi i SCPA është që të bash-
këpunojmë dhe organizojmë aktivitete të për-
bashkëta për të sjellë fëmijët nga Kosova ne 
Shqipëri dhe anasjelltas, për ti trajnuar në fu-
shën e sigurisë rrugore si dhe për të zhvilluar 
fushatat e ndërgjegjësimit për sigurinë në 
trafik . 
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Gjatë muajit Shtator, EMP ka vazhduar 
mbështetjen e MB dhe PSh për hartimin e 
Strategjisë  së Rendit Publik 2021-2027.  Për 
këtë qellim janë organizuar një sërë takimesh  
si në platformën Zoom,  ashtu edhe të 
drejtpërdrejta me Ministrinë e Brendshme 
dhe me drejtuesve më të lartë të Policisë së 
Shtetit. 

Në ketë kuadër, gjate javës së dytë të shta-
torit, në sallën e mbledhjeve te Programit 
SCPA u mbajt takimi me grupin e punës të 
DPPSH për hartimin Strategjisë  së Rendit 
Publik 2021-2027  i  përberë nga Z Arjan 
Selita, Skender Doda  dhe  Arben Nasufi dhe 
EMP  i kryesuar nga  Z Ansi Shundi.  

Ne takim  u theksua se ekspertët e projektit 
kanë analizuar dokumentacionet e paraqitu-
ra nga policia dhe kanë ofruar komentet e 
tyre, si për realizimin aktual të raportit të 
progresit, për strategjinë e vjetër  ashtu edhe 
për fushën e veprimit dhe shtrirjen e strate-
gjisë së re, e parashikuar të fillojë të zbatohet 
në vitin 2021. Aktualisht, është duke u 
mbledhur i gjithë materiali për progresin e 
arritur dhe vlerësimi i realizimit të objek-
tivave 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 brenda  këtij viti, për tu 

ndërlidhur edhe me procesin e miratimit të 
ligjit të buxhetit. 

Në kuadër të zhvillimit të vendit dhe 
axhendës zhvillimore drejt hyrjes në BE, del e 
nevojshme ndërtimi i një koncepti të ri të 
shërbimeve policore cili synon që të krijojë 
një marrëdhënie të re mes strukturave 
policore, institucioneve të tjera ligj zbatuese 
në nivel qendror dhe lokal si dhe me 
qytetarët, komunitetet dhe institucionet e 
tjera jo qeveritare përfshirë bizneset.  Me 
nisjen dhe implementimin e procesit të de-
centralizimit si dhe konceptit të policimit në 
komunitet, siguria publike tashmë ka pësuar 
një ridimensionim në mënyrën e ofrimit të 
shërbimeve ndaj qytetarit. Kjo qasje e re do 
të materializohet në Strategjinë e re të Sig-
urisë Publike, me anë të së cilës siguria pub-
like do të aplikohet në mënyrë më demo-
kratike dhe në përputhje me standardet dhe 
eksperiencat më të mira perëndimore.   

Në fund të takimit  u  diskutua për afatet 
kohore për përmbushjen e detyrave të 
Grupit të Punës të DPPSh ne hartimin e 
strategjisë së re. 

EMP  shprehu  edhe njëherë gatishmërinë 
për asistencë teknike nëpërmjet eksperteve 
te saj . 

SCPA rrit bashkëpunimin mes Koso-

vës dhe Shqipërisë për rritjen e sig-

urisë rrugore 
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Takime pune me GT për strategjinë e sigurisë ne komunitet 
2021-2026 



Më datë 3 shtator, Qendra 
Kombëtare për Shërbime Komunitare 
organizoi një trajnim me ndërlidhës 
komuniteti dhe administrator pal-
latesh të njësisë nr 8 të Tiranës, mbi 
parandalimin dhe trajtimin e rasteve 
të dhunës në familje.  

Pjesëmarrësit në trajnim u informuan 
mbi urdhrat e mbrojtjes, veprën 
penale të dhunës në familje, skemën 
e ndihmës ekonomike për viktimat e 
kësaj dhune etj., si dhe shërbime të 
tjera mbështetjeje që ata mund tu 
japin viktimave të dhunës në familje.  

Pjesëmarrësit sollën raste konkrete 
të dhunës në familje të ndjekura nga 
vetë ata, të cilat ende nuk kishin gje-
tur zgjidhje. Rastet dhe zgjidhjet e 
mundshme u diskutuan në grup. 
Ndërlidhësit në komunitet janë një 
hallkë e rëndësishme e institucioneve 
të përfshira në trajtimin e rasteve të 
dhunës në familje.  

  

KY PROGRAM FINANCOHET NGA QEVERIA SUEDEZE  

Në kuadër të Programit “Forcimi i 
Policimit në Komunitet në 
Shqipëri” (SCPA), më datë 20 gusht u 
zhvillua mbledhja për krijimin e Këshillit 
Vendor për Sigurinë Publike (KVSP) tё 
Bashkisё Lezhë.  

Në këtë takim morën pjesë aktorët 
vendorë nga institucionet publike, 
përfaqësues të komuniteteve fetare, 
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 Lezhë. Gjithashtu u diskutua 
dhe debatua për problemet e sigurisë 
në bashki, ku u vu theksi te rëndësia e 
masave parandaluese. Nga ana e të 
pranishmëve dhe e Kryetarit të bashkisë 

Zotit Pjerin Ndreu u vlerësua puna e 
Policisë së Shtetit për forcimin e sigurisë 
në këtë bashki. Drejtori vendor i Poli-
cisë, Drejtues Zef Laska u bëri apel 
gjithë institucioneve të bashkëpunojnë 
me policinë për forcimin e rendit dhe 
sigurisë. 

Përfaqësuesit e OJF dhanë eksperiencën 
tyre me të miturit dhe u angazhuan që 
këtë punë ta shtrijnë në të gjitha 
shkollat dhe lagjet e bashkisë. Në 
përfundim u shprehën vlerësime për 
Programin “Forcimi i Policimit në 
Komunitet në Shqipëri” (SCPA), për 
kontributin e dhënë në krijimin e Këshil-
lit Vendor për Siguri Publike (KVSP) në 
Bashkinë Lezhë. Ky aktivitet u pasqyrua 
edhe në mediat lokale dhe kombëtare. 

Në kuadrin e projektit “Monitorimi i 
opinionit publik në qarkun Tiranë 
(krahasuar me qarqet e tjera) mbi rolin 
e policisë në jetën e përditshme të 
komunitetit”, të financuar nga Programi 

Suedez për Forcimin e Policimit në 
Komunitet në Shqipëri (SCPA), AGENDA 
Institute zhvilloi sondazhin e fundit, në 
serinë e sondazheve periodike të para-
shikuara në këtë projekt. Sondazhi u 
realizua teknikisht nga statisticieni Edu-
ard Zaloshnja, PhD.  

Metodologjia dhe gjetjet e këtij son-
dazhi janë përgjegjësi e autorit. Përmes 
këtij projekti, u monitorua periodikisht 
opinioni i komuniteteve (në qarkun 
Tiranë, krahasuar me qarqet e tjera) në 
lidhje me punën e policisë në to.  

Vetë forma e sondazhit (elektronik) 
krijoi mundësinë për kryerjen e çdo 
sondazhi brenda fare pak ditëve. Në 
këtë mënyrë, iu dha policisë një feed-
back i vazhdueshëm, i vlefshëm për 
përmirësimin e punës në komunitet. 

Trajnim për Dhunën në Familje në 

Tiranë. 
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Krijohet Këshilli Vendor për Sigurinë Publike (KVSP) nё Bashkinё Lezhë. 

Monitorimi i opinionit publik në qarkun Tiranë dhe qarqet e tjera, mbi 
rolin e policisë në jetën e përditshme të komunitetit 


