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Takimi i Pestë i Komitetit Drejtues të Programit SCPA  

Me datë 06.10.2020 u zhvillua takimi i 

pestë i Komitetit Drejtues të Programit 

SCPA “Forcimi i Policimit në Komunitet në 

Shqipëri”. Për arsye të situatës pandemike 

takimi u zhvillua online, në Platformën 

“Zoom”. Në takim morën pjesë Zv/ 

Drejtori i Përgjithshëm i PSH, Z. Albert 

Dervishaj dhe Zv/ Ministrja e Brendshme 

Znj. Romina Kuko. Ambasada Suedeze u 

përfaqësua me Znj. Linda Gjermani, 

Menaxherja e Programit. Nga FCG Swe-

den, takimi u ndoq nga  Drejtori i Pro-

gramit Z. Pontus Forberg. Morën pjesë 

gjithashtu me cilësinë e anëtarit të KDP 

Drejtori Akademisë së Sigurisë,  Drejtori i 

AMSHC, përfaqësues të Ministrisë së 

Shëndetit dhe Mbrojtjes Sociale si dhe të 

MARS dhe Rinisë,  Drejtoret e  DVP-

ve  Pilot të Elbasanit dhe Kukësit, respek-

tivisht  Z. Arian Muca  dhe Z. 

Henerigert  Mitri.  

ZV/Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së 

Shtetit, ne fjalën e hapjes falënderoi Am-

basadën dhe Qeverinë Suedeze për 

mbështetjen që iu ofrua PSh-së për të 

rritur kapacitetet e saj. Ai vlerësoi 

gjithashtu mbështetjen dinamike të ofruar 

nga Programi në gjashtë muajt e fundit 

dhe paraqiti kërkesën për vazhdimin e 

mbështetjes se PSH nga qeveria  Suedeze.  

Në takim u prezantua Raporti i progresit 

të periudhës gjashtë mujore të programit, 

Plani i Punës për periudhën në vijim dhe 

buxheti përkatës. Prezantimi vazhdoi me 

aktivitetet që programi ka zhvilluar gjatë 

kësaj periudhe dhe me pas, u paraqit në 

mënyrë të përmbledhur plani i punës se 

aktiviteteve për periudhën vijuese.  

Zv. Ministrja e Brendshme Znj. Kuko në 

fjalën e saj përshëndetëse vlerësoi se ky 

program vlerësohet shumë nga MB pasi ai 

nuk i përket vetëm Policisë por ai ka të 

bëjë gjithashtu me pjesën e Pushtetit Ven-

dor dhe me angazhimin e shoqërisë civile 

veçanërisht në mbështetjen e  Këshillave 

vendore për Sigurinë ne publik si dhe son-

dazhet për punën e PSh, rezultatet e të 

cilave do të shërbejnë për Strategjinë re 

për sigurinë që pritet të përfundohet nga 

fundi i këtij viti. 

Në takim u informua se PSH dhe aktoret e 

tjerë  kërkuan mbështetje me një faze 

shteseë dhe Ambasada Suedeze e përkra-

hu këtë kërkese duke ngarkuar programin 

qe të përgatisë një propozim për dy vitet e 

ardhshme. 

Pas diskutimeve konstruktivë, anëtarët e 

KDP miratuan Planin e Punës  dhe 

buxhetin dhe e siguruan EMP për 

mbështetjen e vazhdueshme të in-

stitucioneve të përfshira në zbatimin e 

tyre. 

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


Gjatë muajit Tetor kanë vazhduar rreg-
ullisht takimet e  grupit të punës të pro-
jektit të ndryshimeve në DVP pilot El-
basan.  

Në takim kanë marrë  pjesë drejtori i DVP 
Pilot, Z. Arjan 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.  

Gjithashtu Ekspertët e EMP-së  kanë berë 
vizita të përbashkëta me ZV/Drejtorin e 
DVP në Komisariatin e Cerrikut dhe 
Peqinit.  

Gjatë  këtyre takimeve është informuar 
paneli për  progresin e arritur në zbatim të 
planit të punës për menaxhimin e ndry-
shimeve si dhe në komisaritet e vizituara 
është diskutuar  për të filluar ndryshimet 
sipas të njejtës skemë si në Komisariatin e 
Elbasanit.  
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Në kuadër të zbatimit të marrëveshjes 
mes MB, MASR, Drejtorisë së Përgjith-
shme të Policisë së Shtetit, dhe Akade-
misë së Sigurisë, gjatë datave 13-14 dhe 
21-22 Tetor 2020, filluan trajnimet me 
36 oficerë sigurie të qarqeve te ndrysh-
me të Shqipërisë. Trajnimi u zhvillua në 
mjediset e Akademisë së Sigurisë dhe 
është raundi i dyte i trajnimit me OSSh. 
Në dallim nga raundi i parë ku u trajnu-
an gjithsej 150 OSSh dhe psikologe, ky 
trajnim u integrua me kurrikulën bazë 
të akademisë së rendit që zbatohet në 
kursin e kandidateve potenciale për 
OSSH. 

Trajnimi 2 ditor ishte multidisiplinar dhe 
u fokusua në këto tema: rritja e aftësive 
prezantuese, komunikimi me publikun, 
menaxhimi i audiencës, praktikimi i 
aftësive intervistuese dhe debatuese, 
planifikimi dhe përgatitja e prezanti-
meve me focus në temat nder-
gjegjësuese të ndara në tre fushata : 1) 
parandalimi dhe lufta ndaj abuzimit me 
drogat pararendëse si alkooli, duhani 
dhe marijuana; 2) siguria rrugore dhe 3) 
dhuna në shkolla, bulizmi e siguria në 
rrjetet kompjuterike, si dhe bashkëpuni-
mi me Ndihmës Specialistin e Policimit 

në Komunitet në zonën përkatëse 
policore. 

Trajnimi ishte shume interaktiv dhe u 
shkëmbyen përvoja dhe praktika në 
prezantimin e këtyre temave ndërmjet 
pjesëmarrësve. Në fund, të gjithë 
pjesëmarrësve i është dorëzuar litera-
tura 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 vazhdim.  

Gjithashtu pjesëmarrësit përqafuan 
idenë e anëtarësimit në forumin online 
të OSSH-ve , i ngjashëm me forumin e 
NSPK për edukimin dhe punën me të 
rinjtë, në mënyre që ta përdorin ketë 
instrument virtual për shkëmbime 
përvojash të ndërsjella. 

Takime me Grupin Teknik të 

Punës për zbatimin e ndry-

shimeve në DVP Pilot Elbasan. 
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Trajnohen 36 kandidate për Oficerë Sigurie  ne Shkolla 



 

Gjatë muajit   Tetor Ekipi i Ek-

spertëve  të SCPA, ka vazhduar të 

kryej vizita të rregullta në Komi-

sariatin e Elbasanit për të  monito-

ruar mbarëvajtjen e procesit të 

testimit të softuerit të Zyrave të 

Shërbimit të Qytetareve. 

Gjatë gjithë këtyre vizitave  ekipi i 

SCPA  ka qenë  i shoqëruar nga 

specialistë të Drejtorisë së  

Teknologjisë së Informacionit të 

MB. 

Procesi   ka vazhduar  normalisht, 

dhe të gjithë palët e përfshirë në 

testim kanë filluar përdorimin në 

praktikë të këtij softueri. 

Projekti parashikon që në mbarim 

të fazës së testimit , të hartohet 

një raport me konkluzionet e tes-

timit  cili do të shërbeje si 

udhëzues për të nisur procesin në 

ZSHQ-të e tjera . 
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Në datën 09 tetor 2020, EMP në 
bashkëpunim me sektorin e Medias 
në DPPSH organizoi një trajnim 1 
ditor me Zëdhënësit e Zyrave të 
Shtypit të  DVP-ve Pilot të Elbasanit 
dhe Kukësit. 

Trajnimi pati për qellim rritjen e 
aftësive profesionale  kompjuterike 
të zëdhënësve në përdorimin  e  
programit MS Publisher për  për-
gatitjen e broshurave, buletineve 
informative, fletë palosjeve dhe 
dokumenteve të ngjashme, që janë 
shume të nevojshme në punën e 
përditshme të Zëdhënësve të 
shtypit. Trajnimi u zhvillua si 

kërkesë e natyrshme e zëdhënësve  
të DVP-ve pilot,  të cilët  kishin  ka-
luar një cikël trajnimesh ku u trajtu-
an tema teorike dhe praktike të tilla 
si: ndërtimi i komunikimit në organi-
zatë, rregullat e shkrimit në korre-
spondencën e punës,  formatet e 
komunikimit të brendshëm, plani i 
komunikimit, shkrimi i lajmeve për 
mediat sociale dhe kanalet e komu-
nikimit, etj.  

Me pas, ekspertet e SCPA , gjate  2 
viteve të fundit,  nëpërmjet trajnim-
it në vendin e punës, por dhe 
udhëzimeve dhe këshillimeve online 
kanë mbështetur zëdhënësit e 
mësipërm në përgatitjen e 
buletineve informative periodike, si 
një aktivitet i  parashikuar të shtri-
het në të gjitha DVP e tjera, pasi të 
nxirren konkluzionet e pilotimit të 
këtij modeli në DVP-të Pilot . 

Vizitë monitoruese në DVP El-

basan për punën e Zyrave të 

Shërbimit për Qytetaret 

(ZSHQ). 
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Trajnimi i Zëdhënësve të zyrave te Shtypit  të DVP-ve Pilot te 
Elbasanit dhe Kukësit 

Me datë 30 tetor 2020 u zhvillua 

takimi i grupit të ngushtë të punës në 

formë Workshopi për hartimin e 

Strategjisë së Sigurisë në Komunitet.  

Pjesëmarrës në takim ishin ekspertet 

e programit SCPA, përfaqësues të 

Ministrisë së Brendshme, përfa-

qësues të Drejtorisë së Përgjithshme 

të Policisë  së Shtetit etj. 

Qëllimi ishte diskutimi i politikave të 

parashikuara si prioritare për 

periudhën në vijim, objektivat nën 

secilën politike dhe masat eventuale 

për realizimin e tyre.  

Diskutimi ishte i pari i një cikli 

takimesh në nivel teknik për të 

sqaruar objektivat dhe detyrimet e 

institucioneve të ndryshme, të përf-

shira në fushën e zbatimit të kësaj 

strategjie.  

Ky takim i përbashkët vjen pas një 

serë takimesh  të zhvilluara drejtpër-

drejtë ose në platformën online. 

Projekti SCPA do të mbështesë harti-

min e strategjisë dhe planit të vepri-

mit.  

Duke filluar nga viti 2021, edhe disa 

nga aktivitetet e parashikuara në 

strategji do të mbulohen me 

asistencë teknike nga projekti.  

Takimi i grupit të ngushtë të punës për hartimin e 
Strategjisë së Sigurisë në Komunitet  



Në zbatim të projektit për Parandalimin e 
Krimit të Fshehur në Komunitet dhe Bash-
këpunimit Polici – Njësi Administrative, 
Instituti i Studimeve Sociale dhe Humane 
organizoi më 18 tetor 2020 në Qendrën 
Multifuksionale TEN një takim me 20 
psikologë të shkollave të mesme të Tira-
nës, ku ishin të pranishëm edhe tre 
anëtarë të Këshillit Bashkiak Tiranë.  

Sipas axhendës së përgatitur para-
prakisht, u diskutua për fenomene të tilla 
si dhuna në familje, bullizmi në shkolla në 
raport me punën e përditshme të psiko-
logut dhe bashkëpunimi me policinë.  

U propozuan zgjidhje se si mund të 
përmirësohej situata aktuale si rritja e 
numrit të psikologëve në komisariate, 
trajnimi i mësuesve dhe psikologëve, 
përmirësimi i sistemit të raportimit, 
hapjen e qendrave të reabilitimit, rritje e 
ndërgjegjësimit dhe orëve edukative, 
shtimin e personelit në Njësinë e Mbro-
jtjes së Fëmijëve etj. 

Në mbyllje përfaqësuesit e Këshillit Bash-
kiak të pranishëm në takim propozuan 
përfshirjen e disa kërkesave si për rritjen e 
buxhetit të strehimit për gratë e dhunuara 
dhe lobim të vazhueshëm për më tepër 
shërbime në përkujdesjen sociale. 
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Pavarësisht situatës së pandemisë dhe 
kushteve të pazakonta të krijuara prej 
saj në shkolla, Shoqata “Gender Paqe e 
Siguri” ka vazhduar punën për zbatimin 
e projektit "Komunitet proaktiv dhe 
bashkëpunues në parandalimin dhe 
adresimin e rasteve të dhunës në 
familje ".  

Në kuadër të këtij projekti janë 
organizuar takime dhe fushatata 
ndërgjegjësuese në shkollat e mesme të 
Bashkisë Vorë, Bashkisë Kamëz dhe 
Nj.Ad. Kombinat.  

Gjatë takimeve me nxënësit e shkollave 
në fokus ka qenë nxitja e bashkëpunimit 

dhe ndërmarrja e veprimeve  proaktive 
lidhur me parandalimin dhe adresimin e 
rasteve të DhF dhe DhBGj. Pjesë e 
takimeve kanë qenë përfaqësues të 
strukturave lokale të PSh, përfaqësues 
nga MB dhe e përfaqësues nga Njësitë e 
Mbrojtjes së Fëmijëve në Bashkitë 
përkatëse.   

Fushata të tilla ndërgjegjësuese janë 
zhvilluar më tej nga vetë nxënësit e 
shkollave me bashkëmoshatarët e tyre, 
në kuadër të të cilave u organizua një 
konkurs në zhanret e poezisë, prozës 
dhe pikturës. Punimet më të mira u 
shpallën fituese të konkursit. 

Qendra ACEG ka zhvilluar gjate muajve  
Shtator –Tetor në Bashkinë Berat fo-
rumin e parë lokal me temë “Siguria në 
shkolla” në kuadër të projektit 
“Ndërtimi i partneritetit ndërmjet 
qytetarëve dhe institucioneve vendore 
në fushën e sigurisë”. Në këtë forum 
morën pjesë përfaqësues të Bashkisë 
Berat, specialistë nga shërbimi social, 
dhunës në familje dhe personave me 
aftësi ndryshe, psikologë, edukatorë, 
prindër dhe oficerë sigurie të vendosur 
në shkollat e mesme. Qendra ACEG 

prezantoi gjetjet e pyetësorit mbi per-
ceptimin publik për çështjet e sigurisë 
publike në qytetin e Beratit dhe katër 
njësi administrative, me qëllim final 
ngritjen e Këshillit Vendor të Sigurisë 
Publike dhe diskutoi çështjet më prob-
lematike që prekin sigurinë në shkolla. 
Të gjitha komentet e marra në këtë 
forum do të ndahen me anëtarët e 
KVSP për adresimin e tyre në nivel ndër-
institucional me fokus mundësimin e 
një sigurie të qëndrueshme për 
komunitetin.  

Takime ndërgjëgjesuese në 

Njësitë Administrative Tiranë në 

kuadër të Skemës së Granteve. 
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Aktivitete ndërgjegjësuese në shkollat e mesme të Bashkisë 
Vorë, Kamëz dhe kombinat 

Takim për sigurinë në shkolla në Berat. 


