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KY BOTIM U PËRGATIT NE BASHKËPUNIM ME PROGRAMIN SCPA              

 

1. Si Drejtori i Policisë Vendore Elbasan, cilat janë objektivat 

afatgjatë dhe afatshkurtër që ju synoni të realizoni? 

Objektivat afatgjatë:  

 Krijimi i një ambienti sa më të sigurt për të gjithë qytetarët e 

qarkut të Elbasanit . 

 Rritja e cilësisë së jetës të komunitetit në këtë qark dhe re-

duktimi i kriminalitetit. 

    Rritja e besimit të publikut tek policia e Shtetit;Forcimi i 

bashkëpunimit polici – komunitet në të gjithe qarkun e El-

basanit. 

 Rritja e rezultateve të luftës kundër krimeve të rënda, krimit 

të organizuar dhe trafiqeve të paligjshme në të gjithë qarkun. 

 Rritja e parametrave të sigurisë rrugore në të gjitha akset 

rrugore të qarkut Elbasan. 

Objektivat afatshkurtra 

 Implementimi i strukturës së re të DVP Elbasan.  

 Rritja e kapaciteteve profesionale të punonjësve të policisë 

nëpërmjet zhvillimit të trajnimeve të specializuara. 

 Identifikimi i problemeve dhe shqetësimeve të komunitetit 

në drejtim të sigurisë dhe planifikimi i masave që duhen 

marrë për zgjidhjen e tyre. 

 Mbajtja në kontroll të vazhdueshëm të grupeve kriminale 

dhe dokumentimi ligjor i veprimtarisë së tyre krimi-

nale. 

 

2. Ka disa muaj qe DVP Pilot ka filluar zbatimin e ndryshimeve ne organ-

izim dhe menyre pune sipas udhëzimit tuaj te brendshem si dhe eshte 

krijuar Grupi i Punes për Menaxhimin e Ndryshimeve- A mund të na 

përshkruani me pak fjalë ku do konsistojnë ndryshimet në Drejtorinë 

Vendore të Policisë Elbasan? 

1. Në kuadrin e rritjes së vazhdueshme të  bashkëpunimit polici

-komunitet, por edhe në parandalimin dhe reagimin më të 

shpejtë në rastet e ngjarjeve të ndryshme kriminale, vijon 

puna në zona policore të përbërë nga një ndihmës/

specialist të policimit në komunitet, nga 2 punonjës të 

patrullës së përgjithëshme dhe nje një specialist të hetimit 

të krimit dhe  bashkëveprimi i të 3 shërbimevenë zona 

urbane ,  lehtëson ofrimin më të shpejtë të shërbimeve 

policore për komunitetin. 

 

2. Në përmbushje të  detyrave të Strukturës së Policimit në 

Komunitet   është bërë e mundur  planifikimi në dy turne 

e cila do të  jetë më fleksible dhe do të ndikojë në rritjen e 

cilësisë së shërbimeve ndaj komunitetit .Ky lloje planif-

ikimi rritë rolin dhe përgjegjësinë e shërbimit të patrullës 

së përgjithshme,  nisur nga fakti se ky shërbim në veçanti 

gjatë turnit të dytë të përmbush detyra që lidhen 

drejtpërdrejtë me menaxhimin e ngjarjeve të ndryshme 

kriminale që mund të ndodhin sipas zonave policore të 

përcaktuara.   

 

3. Një risi tjetër në  Strukturën e Policimit në Komunitet  është 

edhe raportimi ditor  i ndihmës/specialistit të policimit në 

komunitet  për përmbushjen e detyrave të përcaktuar në 

ligj dhe detyrave ditore të ngarkuara nga eprori duke 

filluar nga muaji dhjetor  i këtëtij viti e në vazhdim.  

4. Në kuadrin e zbatimit të planit të  masave për  parandalimin, 

evidentimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike 

në gjithë qarkun Elbasan , është menduar për ngritjen e 

grupeve të posacme të përbërë nga një ndihmës/specialist 

të policimit në komunitet, punonjës të patrullës së 

përgjithëshme dhe një specialist të hetimit të krimit, të 

cilat do të trajnohen dhe do kenë  si prioritet kryesor 

kontrollin dhe monitorimin e territorit të qarkun Elbasan 

për goditjen e paligjshmërisë së kultivimit të bimëve 

narkotike. Kjo do të sjelli rritjen e përgjegjësisë ndaje 

këtyre  grupeve për një  kontollë më imtësishëm mbi 

teritorin.  
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Agjencia Investigative Internacionale Informuese 

dhe Sensibilizuese “Stop Krimit”,    në bashkepu-

nin me  Drejtorinë Rajonale e Sherbimit Social në 

Qarkun e Elbasanit,   Drejtoresha Nepjona Çerma , 

dhuruan maska mbrojtëse për  punonjësit e Poli-

cisë. Paraditen e sotme, përfaqësuesit  e Agjen-

cisë Investigative Internacionale Informuese dhe 

Sensibilizuese “Stop Krimit”, në bashkëpunim  

Drejtorinë Rajonale e Shërbimit Social në Qarkun 

e Elbasanit,   kanë dhuruar punonjësve të Policisë 

të DVP Elbasan maska kundër COVID -19.  

Drejtori i kësaj  agjencie z. Fatmir Sena ka falën-

deruar Policinë e Elbasanit  për punën e palodhur 

që po bën në këtë kohë të vështirë pandemie. Në 

fjalën e tij theksoi  se kjo është një dhuratë sim-

bolike dhe vendosi  të ndihmojë punonjësit  e 

Policisë për faktin se ata janë çdo ditë të ekspo-

zuar ndaj virusit , duke qenë se kanë shumë kon-

takte në komunitet dhe janë të kudondodhur.  

Zv/drejtori i  Drejtorisë Vendore të Policisë El-

basan, Albert Nushi,  në fjalën e tij  falënderoi  

drejtorin e Agjencisë Investigative Internationale 

Informuese dhe Sensibilizuese “Stop Krimit”,  dhe 

Drejtoreshën e Drejtorisë Rajonale e Shërbimit 

Social në Qarkun e Elbasanit,  për  mbështetjen në 

luftën kundër  COVID -19. “Është një veprim 

frymëzuese për ne, pasi nuk ka rëndësi sasia  e 

materialeve, por solidariteti  dhe mbështetja  që 

ju ofroni është tepër e madhe”, theksoi  në fjalën 

e tij Nushi.  

Me moton “Dhuro gjak,  shpëto jetë”, një grup 

punonjësish të Drejtorisë Vendore të Policisë 

Elbasan kanë dhuruar  gjakë.  

Dhurimi u bë në ambientet e Drejtorisë Vendore 

të Policisë Elbasan. Nevoja për gjak është bërë 

më urgjente, sidomos në këtë situatë ku dhurues-

it janë shumë herë më të pakët se zakonisht.  

Humanizmi  dhe sakrifica janë në thelb të misionit  

të Policisë së Shtetit dhe në këtë kontekst u real-

izua dhurimi  i gjakut. Ky solidarizimin dhe 

kontribut do të vijojë dhe në ditët e ardhshme 

nga strukturat e tjera të Policisë së Shtetit.  
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Në ambientet e shkollës "Luigj Gura-

kuqi", Elbasan në kuadër të fushatave 

sensibilizuese, me sloganin  “TA 

NDËRTOJMË JETËN, IDENTITETIN DHE 

SHOQËRINË TONË PA DROGA”, me 

qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin e 

nxënësve për efektet negative që sjell 

përdorimi i tyre,  u zhvillua një takim në 

formë bashkëbisedimi me nxënësit,  

prindërit e tyre  dhe mësuesit  e kësaj 

shkolle. 

Takimi ishte iniciuar nga Prefekti i 

Qarkut Elbasan  nën kujdesin e  Minis-

trisë së Arsimit. Gjatë takimit Ministrja e 

Arsimit, Prefekti i Qarkut, Drejtoresha e 

DAR, psikologë dhe zvdrejtori i DVP El-

basan kanë theksuar njëzëri se duhet më 

shumë vëmëndje ndaj nxënësve dhe të 

gjithë aktorët dhe faktorët të bëjnë më 

shumë sesa detyrën me qëllim që këto 

fenomene mos depërtojnë në ambeintet 

e shkollës. 

Në këtë takim,  zv/Drejtorit për Rendin 
dhe Sigurinë Publike në Drejtorinë Ven-
dore të Policisë Elbasan z.Albert Nushi,  
gjatë fjalës së tij theksoi  se ky aktivitet 
është i një rëndësie të vecantë dhe  
falenderoi Prefektin e qarkut që ka 
ndërrmarë këtë nismë për të sensibili-
zuar nxënësit  me qëllim  parandalimin  e 
përdorimit të drogës duhanit e alkoolit 
dhe se lufta kundër drogës, alkoolit e 
duhanit është një luftë që  së pari fitohet 
në mendje para se të fitohet në rrugë, 
para se të fitohet aty ku kultivohet 
droga, para se të fitohet aty ku kon-
sumohet duhani dhe alkooli.  

 
Kjo luftë fitohet në shkolla duke i 
orientuar nxënësit drejt librit dhe 
mbajtur larg fenomeneve nega-
tive, duke sensbilizuar të rinjtë 
për pasojat mjaft negative deri në 
katastrofike për jetën e atyre që i 
përdorin këto lëndë .  
 

Ndër të tjera në fjalën e tij zv/Drejtori 

z.Albert Nushi  nënvizoi se shkollat janë 

konsideruar  një mjedis ideal për zhvilli-

min e fushatave ndërgjegjësuese, infor-

muese dhe sensibilizuese për fenomenet 

negative dhe në këtë  kuadër  Policia e 

Shtetit  ka nënëshkruar një marrëveshje  

bashkëpunimi me Ministrin e  Arsimit, 

Sportit dhe Rinisë,  ky bashkëpunim  ka 

vijuar për zbatimin e Programit 

“Edukimi , ndërgjegjësimi dhe reduktimi 

i kërkesës për drogë dhe substanca të 

tjera të rrezikshme”, si një produkt mjaft 

pozitiv që i shërben mbrojtjes së 

fëmijëve, familjes, shkollës dhe 

shoqërisë nga fenomenet negative të 

duhanit, alkoolit, drogës , dhe si një ar-

ritje të drejtpërdrejtë të Policimit dhe 

Sigurisë në Komunitet.  

 

Dhe së fundmi në fjalën e tij zv/Drejtori 

z.Albert Nushi theksoi se duke vlerësuar 

dhe besuar në bashkëpunimin mjaft të 

mirë të aktorëve dhe faktorëve jam i 

bindur se mesazhi që do dalë nga ky 

takim do jetë shumë kuptimplotë dhe do 

shpërndahet kudo për këdo nxënës që 

mikun  më të mirë të ketë librin dhe 

përkëdo që tenton të kultivojë dhe 

shpërndaje lëndë narkotike të jetë i sig-

urt se herët a vonë do përballet me 

forcën e ligjit.   

STOP , ALKOOLIT DHE DROGËS NË SHKOLLA. 
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