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Vizita monitoruese në komisariatet e DVP Pilot të Elbasanit. 

Gjatë 2 javëve të para të nëntorit 2020, 

ekipi i ekspertëve të SCPA I kryesuar nga 

këshilltari ndërkombëtar Policor Z. Ulrich 

Dugas ,ka kryer vizita të rregullta peri-

odike në DVP Pilot të Elbasanit dhe komi-

sariatet në juridiksionin e kësaj DVP-je. 

Në këto vizita në terren janë kryer takime 

rregullisht me Grupin e Punës të projektit 

të ndryshimeve në DVP pilot Elbasan që 

drejtohet nga Z Albert Nushi, Zv/Drejtor 

për rendin publik dhe Policimin në 

Komunitet. Përveç takimeve në DVP Pilot 

të Elbasanit, ekipi i ekspertëve të Pro-

gramit SCPA, ka bërë vizita të përbashkëta 

me ZV/Drejtorin e DVP-së në komisariatin 

e Cërrikut, Peqinit, Gramshit dhe së fundi 

në komisariatin e Librazhdit. Gjatë këtyre 

takimeve është informuar paneli për pro-

gresin e arritur në zbatim të planit të 

punës për menaxhimin e ndryshimeve si 

dhe janë diskutuar problematikat gjatë 

zbatimit të ndryshimeve. Fokus i veçante i 

është kushtuar mënyrës së re të raporti-

mit , veçanërisht me prezantimin e rapor-

tit ditor cilësor, zbatimit të afateve të 

raportimit, dhe ndjekjes së progresit sipas 

pikave të planit të punës dhe personave 

përgjegjës. 

Në komisariatet e vizituara është diskutu-

ar për të filluar ndryshimet sipas të njëjtës 

skemë si në Komisariatin e Elbasanit. 

Ndryshimet do të përqendrohen në rritjen 

e bashkëpunimit në zonën policore 

ndërmjet OPP-ve, NSPK-ve dhe Special-

istëve të Hetimit të Krimit, në krijimin e 

një modeli të ri të NSPK-së bazuar në 

përshkrimin e punës dhe transferimin 

gradual të disa detyrave të Patrulla e 

Përgjithshme, në verifikimin dhe rritjen e 

aftësive  të OPP-ve që merren me vepri-

met policore në ngjarjet urgjente dhe 

kryerjen e trajnimit praktik nëse është e 

nevojshme me ndihmën e NSPK-ve me 

përvojë . Gjithashtu, ne kuadër të ri kon-

ceptimit të punës në terren është diskutu-

ar  mundësia e reduktimit të praktikës së 

turneve “të gatshëm” të NSPK-ve dhe  e 

humbjes së kohës së NSPK, veçanërisht në 

zonat rurale si dhe pajisja e zyrave të NSPK

-ve të  zonave.  Në te gjitha takimet 

diskutimet mbi kontrollin e  territorit zënë 

vend të veçantë. SCPA synon që këto vizita 

të behën rregullisht deri në fund të 

dhjetorit 2020. 
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Edhe gjatë muajit nëntor ekipi i 

ekspertëve 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 Qytetarëve. 

Gjatë gjithë këtyre vizitave, ekipi i 

SCPA ka qenë i shoqëruar nga spe-

cialistë të Drejtorisë së 

Teknologjisë së Informacionit të 

MB dhe nga specialistët e Sektorit 

të Policimit në komunitet në 

DPPSH.  

Procesi ka vazhduar normalisht, 

dhe të gjithë palët e përfshirë në 

testim kanë filluar përdorimin në 

praktikë të këtij softueri. 

Gjatë këtyre vizitave janë marrë 

në shënim të gjitha problematikat  

me të cilat personeli zbatues janë 

hasur gjatë testimit si dhe janë 

dhëne këshillat përkatëse si për 

përdorimin e softuerit ashtu dhe 

për organizimin e punës. 
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Gjatë gjithë muajit nëntor, EMP 
në bashkëpunim me sektorin e 
Policimit në Komunitet në 
DPPSH ka organizuar takime të 
përjavshme me nivelin drejtues 
të DVP Pilot Elbasan si dhe të 
komisariateve të kësaj DVP-je 

Për arsye të zbatimit të proto-
kollit të sigurisë për situatën 
pandemike Covid-19, takimet 
janë organizuar në platformën 
online “ Zoom”. Kjo gjë është 
berë e mundur dhe në sajë të 
pajisjes të të gjithë komisari-
ateve të DVP Pilot Elbasan me 
laptopë të teknologjisë së fundit. 

Qëllimi i këtyre takimeve ka 
qenë ndjekja në baza periodike 
të zbatimit të ndryshimeve sipas 
planit të punës të projektuar  
nga Grupi i Punës të projektit të 
menaxhimit të ndryshimeve, i 
kryesuar nga Zv/Drejtori i DVP 
Pilot Elbasan. 

Gjatë këtyre takimeve janë 
adresuar një sërë çështjesh që 

lidhen me zbatimin praktik të 
ndryshimeve  si me poshtë: 

 Sistemi i punës së NSPK-ve 
me dy turne dhe avantazhet e 
zbatimit të tij. 

 Transferimi i disa detyrave 
nga NSPK-të tek OPP-të, aty 
ku është e mundur. 

 Bashkëpunimi dhe koordinimi 
në mes NSPK-ve , OPP-ve dhe 
Specialisteve të Hetimit të 
Krimeve në Zonën policore.  

 Menaxhimi i veprimeve 
urgjente policore në vend 
ngjarje nga OPP-të dhe rapor-
timi në sistem. 

 Raportimi nga NSPK-të sipas 
formatit të raportit ditor 
cilësor . 

 Analiza javore kumulative e 
raporteve ditore nga  Shefi I 
Rendit në Komisariat , etj. 

 

Vizita në Komisariatin e  Elbas-

anit për monitorimin e 

softuerit të Zyrave të 

Shërbimit për Qytetarët. 
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Takime Online me nivelin drejtues të DVP Elbasan dhe 
komisariateve përkatëse. 
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Në tërmetin e 26 nëntorit 2019, 
humbën jetën 51 persona, mes tyre 
gra dhe fëmijë, si edhe u plagosën 
qindra të tjerë. Shumë banesa dhe 
prona në Tiranë, Durrës, Kurbin dhe 
Kavajë u shkatërruan. 

Në përkujtim të viktimave të tërmetit 
të 26 nëntorit 2019, Programi Suedez 
“Forcimi i Policimit ne Komunitet në 
Shqipëri- SCPA” shpreh dhimbjen për 
humbjen e jetëve njerëzore dhe 
solidaritetin me të gjithë familjet e 
prekura rendë nga kjo katastrofe 
natyrore.  

Njëkohësisht SCPA shpreh  mirënjohje 
për punonjësit e Policisë së Shtetit 
për angazhimin e tyre për të shpëtuar 
jetën e shumë shqiptarëve. 

Në këtë kuadër, si kontribut i qeverisë 
Suedeze për familjet e dëmtuara, po 
rindërtohet shtëpia e familjes së 
dëshmorit të atdheut, Z. Vath Lleja në 
Bushnesh.  

I gjithë procesi i rindërtimit po 
drejtohet dhe menaxhohet nga EMP  
në të gjitha etapat duke përfshire 
plan projektin arkitekturor dhe 
konstruktiv, hartimin e preventivit 

përkatës, përpunimin e dokumenteve 
për tenderim, përzgjedhjen e 
kompanisë së ndërtimit për fillimin e 
punimeve dhe të gjitha  operacionet e 
tjera të nevojshme për mbarëvajtjen 
e punimeve  

EMP ka angazhuar një ekspert të 
fushës për të mbikëqyrur punimet në 
të gjitha etapat e tij. 

Punimet po vijojnë dhe planifikohet 
që në fund të këtij viti familjarët e 
dëshmorit të futen në shtëpinë e tyre 
të re.  

Në kuadër të planit të punës për 
zbatimin e ndryshimeve në DVP Pilot, 
Programi SCPA, përveç aktiviteteve të 
tjera, ka ndërmarrë dhe nismën për 
përmirësime si nga ana infrastruktu-
rore ashtu dhe nga ana logjistike të 
zyrave të NSPK-ve të zonave rurale të 
komisariatit të Elbasanit. 

Në bashkëpunim me seksionin e PK të 
Komisariatit të Elbasanit, janë vizituar 
8 zyra të NSPK-ve, janë evidentuar të 
gjitha ndërhyrjet e mundshme për 
riparime, instalimet elektrike, 
mundësinë e lidhjes me internet si 
dhe pajisjen me orendi të nevojshme 
për të krijuar një ambient pune të 
përshtatshëm dhe normal të këtyre 

punonjësve të Policisë në terren.  

Aktualisht, është kontraktuar Kom-
pania për punimet e sipërpërmen-
dura dhe po vazhdon puna me ritme 
të larta në 7 Zyra të Ndihmës Special-
istëve të Policimit në Komunitet të 
Komisariatit të Elbasanit. 
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Aktivitete në kuadër të mbështetjes  Logjistike  

Mbështetje për rikonstruktimin e zyrave te NSPK-ve ne zonat rurale . 

SCPA në mbështetje të familjes së dëmtuar nga tërmeti të Dëshmorit të Atdheut. 


