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Programi SCPA dhuron një automjet furgon për Sektorin e PK. 

Programi suedez për Policimin në 

Komunitet i dhuroi një automjet 

tip-fugon Sektorit të Policimit në 

Komunitet në Drejtorine e 

Përgjithshme të Policisë. 

Ky fugon është një mjet i ri që poli-

cia përdor për të qenë më afër 

qytetarëve në Shqipëri sidomos 

duke qenë e pranishme në ak-

tivitete ku marrin pjesë shumë 

qytetarë si në ditët e festave 

kombëtare apo lokale, në eventet 

fetare, në aktivitete masive spor-

tive, panaire, zona turistike por 

edhe në aktivitete që zhvillohen 

për rritjen e ndërgjegjësimit të 

publikut për çështje që lidhen me 

sigurinë, veçanërisht në 

komunitete specifike (të rinjtë, të 

moshuarit, shkollat, përdoruesit e 

rrugës, minoritetet etj.) 

Për më tepër, ky mjet është i paji-

sur si mini-zyrë për t’u shërbyer 

qytetarëve në vend për ndonjë 

shqetësim të tyre. 

Kjo është një mënyrë e re 

ndërveprimi me publikun dhe 

punonjësit e policisë shpenzojnë 

më shumë kohë me komunitetin 

duke rritur efikasitetin e punës së 

tyre me publikun e gjerë të cilëve  

ato u shërbejnë. 

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


Gjatë muajit dhjetor EMP ka 

zhvilluar disa takime me ekspertët 

e drejtorisë së teknologjisë së In-

formacionit të DPPSH si dhe me 

drejtoreshën e kësaj drejtorie. 

Objekti i takimeve ka qenë 

diskutim mbi ecurinë e punimeve 

për sa i përket lidhjes së zyrave të 

NSPK-ve të zonave rurale me inter-

net , në mënyrë që të realizohet 

komunikimi në rrjetin intranet të 

policisë dhe dërgimi i dokumente-

ve të NSPK-ve në mënyrë el-

ektronike duke kursyer kohën e 

tyre në mënyrë të konsideruesh-

me. 
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Gjatë gjithë muajit dhjetor, 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 protokollit 
të sigurisë për situatën e pandemisë 
Covid-19, takimet janë organizuar 
në platformën online “ Zoom”.  

Gjithashtu, EMP ka zhvilluar dhe 
takime me  Drejtorin e Rendit Publik 
Z. Ylli Vasili dhe shefin e sektorit të 
policimit në komunitet në DPPSh, 
etj. 

Qëllimi i këtyre takimeve ka qenë 
ndjekja në baza periodike të zbati-
mit 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: 

-Cilat ndryshime janë zbatuar në 
komisariate që nga vizita e fundit? 

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

-Si është e organizuar tani 
përgjegjësia për veprimet e e poli-
cisë ne raste urgjente  ne vend 
ngjarje? 

-Si janë përmirësuar aftësitë rapor-
tuese të OPP-ve? 

-Si janë reagimet e OPP-ve dhe 
NSPK-ve në lidhje me ndryshimet? 

   

Takim me ekspertet e 

Drejtorise se TI –së në DPPSH. 
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Takime me nivelin drejtues të DVP Elbasan dhe komisariateve 
përkatëse. 
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Pavarësisht kushteve jo 
favorizuese të motit, kompania 
ndërtuese e kontraktuar nga 
Programi Suedez “Forcimi i 
Policimit ne Komunitet në Shqipëri
- SCPA” Ka vazhduar me intensitet 
të lartë punën për rindërtimin e 
shtëpisë së familjes së dëshmorit 
të atdheut, Z. Vath Lleja në 
Bushnesh.  

Punimet bëhen në kuadër të 
mbështetjes së Programit-SCPA 

për familjet e dëmtuara nga 
tërmeti i 26 nëntorit 2019. 

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 së shpejti 
familjarët e dëshmorit të futen në 
shtëpinë e tyre të re dhe të 
vazhdojnë jetën e tyre normale.  

Me qëllim mbështetjen e Policisë 
së Shtetit për përmirësimin e 
punës së saj dhe orientimin e 
shërbimeve ndaj nevojave të pub-
likut, Programit i financuar nga 
qeveria suedeze “Forcimi i 
Policimit në Komunitet” organizoi 
anketimin e katërt në nivel 
kombëtar (2013-2014-2018-2020) 

për Kënaqësinë e Publikut për 
Punën e Policisë. 

Metodologjia e ndjekur nga kom-
pania që ka kryer anketimin- IDRA, 
është e njëjtë e përdorur nga 
vendet anëtare të BE-së dhe 
prandaj rezultatet janë të kra-
hasueshme me këto vende, por 
gjithashtu ato janë të krahasuesh-
me edhe ndër vitet që ky anketim 
është kryer. 

Të dhënat janë ndjekur në dina-
mikë dhe ka përmirësime, por 
edhe luhatje.   

Megjithatë qëllimi kryesor i këtij 
anketimi është që të përdoret si 

dokument pune për Policinë e 
Shtetit për të përmirësuar 
aspektet e ndryshme të punës së 
saj dhe për të hartuar strategji 
dhe plane pune sipas nevojave të 
publikut shqiptar.  

Një pjesë e rëndësishme e Strate-
gjisë së Policisë së Shtetit për vitin 
2021-2026 do të bazohet në këto 
të dhëna. 

Për një pasqyrë më të gjerë të re-
zultateve të anketimit, ju lutem 
klikoni linkun më poshtë: 

http://www.cp-project.al/web/wp-
content/uploads/2020/12/Rezultatet-
paraprake-4-dhjetor-2020.pdf 
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Aktivitete të  tjera  

Rezultatet e Anketimit për Kënaqësinë e Publikut për Punën e Policisë për Rendin dhe Sigurinë 

Vazhdon puna në mbështetje të familjes së dëmtuar nga tërmeti të Dëshmorit të Atdheut. 


