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Aktivitet ndërgjegjësues kundër dhunës me bazë gjinore 

Një aktivitet ndërgjegjësues 

kundër dhunës në familje, në 

kontekstin e policimit në 

komunitet u zhvillua, në datën 20 

janar 2020, në qendër të qytetit të 

Elbasanit.  

Aktiviteti u organizua nga Pro-

grami Suedez për Policimin në 

Komunitet me pjesëmarrjen e 

përfaqësuesve të DPPSH, të DVP 

Elbasan, përfaqësues të shoqërisë 

civile dhe institucioneve vendore.  

Gjatë aktivitetit u promovuan 

shërbimet e ofruara nga institucio-

net vendorë si bashki, polici, 

prefekturë, shërbime sociale, zyra 

e kujdesit parësor, etj. në mbësht-

etje të viktimave të dhunës në 

familje dhe dhunës me bazë 

gjinore.  

Publiku u informua gjithashtu për 

funksionin e zyrave të policimit 

pranë njësive administrative të 

qytetit, të cilat parashikohet të 

kontribuojnë për rritjen e nivelit të 

sigurisë publike.  

Ky aktivitet shërbeu edhe për 

promovimin e mjetit furgon, dhu-

ruar Policisë së Shtetit nga pro-

grami Suedez, si stacion lëvizës 

policor për ti ardhur më pranë 

nevojave të komuniteteve në 

lidhje me çështje të sigurisë. 

Fletëpalosje informuese dhe 

ndërgjegjësuese si dhe spila të 

loguara iu shpërndanë qytetarëve 

të Elbasanit nga një grup studen-

tësh. 

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


Në javën e dytë të Janarit, EMP 
organizoi takime me shefin e 
sektorit të medias dhe komu-
nikimit me publikun, z. Gentjan 
Mullai. 

Objekti i takimeve ka qenë diskuti-
mi mbi intesifikimin e fushatave 
ndergjesuese sipas moduleve te 
aprovuara dhe veçanërisht organ-
izimi i fushatave për sigurinë rru-
gore. 

Një pike tjetër e diskutimeve ishte 
zhvillimi dhe rritja e kapaciteteve 
të zëdhënësve të DVP-ve duke 
mundësuar në këtë mënyrë përm-
bushjen e një nga kritereve të pro-
gramit për të transferuar 
pronësinë e produkteve tek PSh, si 
dhe replikimin e modelit të dy DVP
-ve pilot në DVP e ngelura; . 

Kjo do të realizohet nëpërmjet 
trajnimeve me tematike si dhe 
udhëzimeve dhe orientimeve në  
vendin e punës. 

Në takim u diskutua dhe bash-
kërendimi më i mire I punës dhe 
aktiviteteve midis Programit SCPA 
dhe njësive përkatëse të policisë 
së shtetit. 
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Gjatë gjithë muajit Janar, EMP 
në bashkëpunim me sektorin e 
Policimit në Komunitet në 
DPPSH, ka organizuar takime të 
përjavshme me nivelin drejtues 
të DVP Pilot Elbasan dhe në 
veçanti me grupin e punës të 
projektit të ndryshimeve në DVP 
Pilot. Takimet janë organizuar në 
2 forma: në platformën online “ 
Zoom”, si dhe me takime të 
drejtpërdrejta. 

Objekti i këtyre takimeve ka 
qenë zbatimi i planit të veprimit 
të Grupit të Punës të projektit të 
menaxhimit të ndryshimeve në 
DVP Pilot Elbasan. 

Gjatë këtyre takimeve janë 
adresuar një sërë çështjesh si 
më poshtë: 

• Përfundimi sipas afateve të 
draft raportit të zbatimit të 
ndryshimeve në Komisariatet 
e DVP Pilot Elbasan. 

• Vështirësitë që janë hasur 
gjatë zbatimit të, kushtëzuara 
nga situata e jashtëza-
konshme e pandemisë . 

• Si ka ndikuar aplikimi i ndry-
shimeve në rritjen e aftësive 
raportuese të NSPK-ve dhe 
OPP-ve? 

• Informimi kapilar i personelit, 
vështirësitë e hasura, 
konkluzionet dhe pasqyrimi i 
kësaj praktike në raport. 

Krahas këtyre takimeve EMP ka 
takuar dhe shefin e seksionit të 
TI, për të pare ecurinë e lidhjes 
së zyrave të NSPK-ve të zonave 
rurale të Komisariatit të Elbasa-
nit. Deri tani janë lidhur 6 nga 7 
zyra në sistemin intranet të poli-
cisë dhe po behën testimet 
fundit për të realizuar dërgimet 
e raporteve nga zyrat lokale në 
qendër si dhe trajnimet e 
përdoruesve. 

Takim me shefin e sektorit të  

medias dhe komunikimit me 

publikun në DPPSH. 
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Takime me Grupin e punës për menaxhimin e ndryshimeve  ë DVP 
Elbasan. 
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Ne vijim te punës për zbatimin e 
ndryshimeve ne DVP pilot Elbasan, 
EMP ka organizuar një numër 
takimesh ne Drejtorinë e 
Përgjithshme te Policisë se shtetit. 

Ne ketë kuadër janë takuar 
Drejtori i departamentit  te 
sigurisë publike Z. Gjovalin Loka, 

Drejtori I rendit Publik Z. Ylli Vasili, 
Shefi i sektorit te policimit ne 
komunitet Z. Ferdinand Zera si 
dhe anëtaret e Grupit te punës 
për projektin e ndryshimeve ne 
nivel qendror ne DPPSh. 

Qëllimi i këtyre takimeve ka qenë 
informimi dhe përditësimi  i nivelit 
drejtues me progresin e arritur 
deri tani ne DVP Pilot si dhe 
koordinimi i punës për te dy 
grupet e punës (ne qendër dhe  e 
DVP Pilot ) për menaxhimin e 
ndryshimeve ne kuadër  te 
ndjekjes periodike të zbatimit të 
ndryshimeve sipas planit të punës 
të projektuar nga Grupi i Punës të 
projektit të menaxhimit të 

ndryshimeve, ne DVP Pilot 
Elbasan.  

Takimet kane qene te frytshme  
ne te cilët interlokutoret kane 
shprehur nevojën për te pasur sa 
me shpejt raportin përfundimtar 
te zbatimit  te ndryshimeve , ne 
mënyre qe ketë praktike te mire 
ta zbatojmë ne DVP- e tjera. 

Në vazhdim të punës për 
përmirësimin e sistemit të menax-
himit të ankesave ne nivel lokal 
( DVP dhe komisariat), Ekspertet e 
Programit SCPA realizuan takimin 
me drejtorin e Drejtorisë së 
Standarteve Profesionale .  

Ky takim vjen pas takimit me 
drejtorin e Drejtorisë së In-

spektimit dhe Ankesave në 
SHQBA.  

Në këto dy takime u konkludua  se 
në PSH procesi i punës në lidhje 
me administrimin dhe trajtimin e 
ankesave bëhet në mënyrë man-
uale.  

Edhe pse PSH ka në dispozicion 
një Sistem Elektronik të Menax-
himit të Çështjeve (CMS) Adminis-
trimi i ankesave të paraqitura nuk 
është pjesë e tij dhe PSH nuk ka 
ndonjë softuer për të futur të 
dhëna për ankesat.  

Nga ana tjetër SHQBA ka ndërtuar 
tashmë një platforme online e cila  
ka filluar të funksionojë. 

Pjesë e diskutimeve në këto 
takime ka qenë dhe mundësia e 
bashkëpunimit në ketë platforme 
dhe digjitalizimi i të dhënave in-
stitucionale  

Disa çështje te tjera te diskutuara 
ishin si më poshtë : a) Rëndësia e 
sistemit te menaxhimit të an-
kesave për policimin në 
komunitet? b) Dallimi midis an-
kesave dhe format e tyre . c)
Sistemi i centralizuar dhe lokal i 
menaxhimit të ankesave d) Roli i 
Sektorit të analizës  strategjike, 
planifikimit, monitorimit dhe 
vlerësimit si njësi kyçe e menax-
himit të ankesave 
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Aktivitete të  tjera  

Takim me Drejtorinë e Standardeve Profesionale në DPPSH. 

Takim ne Drejtorinë  e Rendit Publik në DPPSh. 


