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Aktivitetet e muajit Mars 2021

AKTIVITETET
KRYESORE:
 Takimi i gjashtë i Komitetit

Drejtues të Programit SCPA

Me datë 03.10.2020 u zhvillua takimi i
gjashtë 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 Drejtori i
Përgjithshëm i PSh, Z. Ardi Veliu dhe
Zv/ Ministrja e Brendshme Znj. Romina Kuko. Ambasada Suedeze u
përfaqësua me Znj. Linda Gjermani,
Menaxherja e Programit.
Nga FCG Sweden, takimi u ndoq nga
Drejtori i Programit Z. Pontus Forberg. Morën pjesë gjithashtu me
cilësinë e anëtarit të KDP, Drejtori
Akademisë së Sigurisë, përfaqësues të
Ministrisë së Shëndetit dhe Mbrojtjes
Sociale, të Ministrisë së Arsimit,
Shkencës dhe Rinisë si dhe përfaqësues të AMSHC. Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, në fjalën e
hapjes, falënderoi Ambasadën dhe
Qeverinë Suedeze për mbështetjen
që iu ofrua PSh-së për të rritur kapacitetet e saj. Ai vlerësoi mbështetjen dinamike të ofruar nga Programi
dhe mirëpret shtyrjen e projektit për
2 vitet e ardhshme. Gjithashtu, ai
shprehu besimin se aktivitetet mund

të planifikohen në mënyrë më të detajuar në përshtatje me planet dhe
strategjitë e PSh.
Në takim, Drejtuesi i Ekipit Z Ansi
Shundi prezantoi shkurtimisht rezultatet e arritura gjatë fazës së dytë
dhe Planin e Punës për periudhën në
vijim me buxhetin përkatës. Prezantimi vazhdoi me aktivitetet që programi ka zhvilluar gjatë kësaj
periudhe dhe me pas, u paraqit në
mënyrë të përmbledhur plani i punës
së aktiviteteve për periudhën vijuese.
Zv. Ministrja e Brendshme Znj. Kuko
në fjalën e saj përshëndetëse vlerësoi
mbështetjen që SCPA ka dhënë jo
vetëm për hartimin e Strategjisë së re
për Sigurinë Publike por edhe për
mbështetjen e Këshillave Vendore
për Sigurinë në publik si dhe sondazhet për punën e PSh. Gjithashtu,
ajo përshëndeti përpjekjet e programit për angazhimin e shoqërisë
civile në ndërtimin e partneriteteve
me Policinë e Shtetit. Pas diskutimeve
konstruktive anëtarët e KDP miratuan
Planin e Punës dhe buxhetin dhe e
siguruan EMP për mbështetjen e vazhdueshme të institucioneve të përfshira në zbatimin e tyre.
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Zhvillohet seminari me Përgjegjësit e Turnit të Patrullave të DVP
Pilot të Elbasanit

Në datat 29,30 dhe 31 Mars 2021,
u zhvillua seminari me Përgjegjësit e
Turnit të Patrullave të DVP Pilot të
Elbasanit. Seminari u mbajt në sallën e mbledhjeve të DVP Elbasan
duke zbatuar me rigorozitet masat e
mbrojtjes kundër Covid-19.

nit dhe vjen si vazhdim logjik i
punës
për
mbështetjen
e
strukturave të tjera vendore të policisë.

Objektivi i seminarit ishte forcimi i
këtij roli sa u takon detyrave që
mbart ky funksion dhe konsolidimin
Në këtë seminar morën pjesë spe- e zbatimit të tyre në praktikë.
cialistët e rendit publik të komisariatit të Elbasanit, Cërrikut, Peqinit Këto grup seminaresh synojnë:
Gramshit si dhe të postave policore
të Belshit dhe Përrenjasit, të cilët • të rrisin kuptimin e kompetencave
profesionale
të
kryejnë funksionet e përgjegjësve të
Përgjegjësve
të
Turnit
të
turnit dhe drejtuesve të patrullave
Patrullës;
të përgjithshme.
Në takim morën pjese dhe drejtori i • të identifikojnë e forcojnë
aftësitë e tyre individuale;
Kolegjit Policor në Akademinë e
Sigurisë, Shefi i Sektorit të Burimeve
• të konsolidojnë më tej njohjen e
Njerëzore të DVP Elbasan si dhe
detyrave të kësaj strukture;
Shefi i sektorit të rendit të DVP Elbasan.
• të identifikojnë format e
mbështetjes për oficerët e
Nga SCPA morën pjesë këshilltari
patrullës së përgjithshme në
policor i programit, eksperti vendor
raste emergjente si dhe
dhe koordinatori i SCPA.
Zhvillimi i këtij seminari u be në • ndarjen më të mire të punës
mes OPP dhe NSPK/SPZ.
kuadër të procesit të konsolidimit të
ndryshimeve në DVP Pilot të Elbasa-
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Takim i Ambasadores së Suedisë
ne Tiranë me përfaqësuesit e Bashkisë së Beratit

Me datë 12 Mars 2021 u zhvillua një
takim në Bashkinë e Beratit. Në ketë
takim ishin të pranishëm Ambasadorja e Suedisë në Tiranë Zonja. Elsa
Håstad, Menaxherja e Programit Zonja Linda Gjermani, Drejtuesi i ekipit të
Programit SCPA Zoti Ansi Shundi dhe
përfaqësues të Bashkisë Berat.
Në këtë takim u diskutua mbështetja
që i është dhënë Bashkisë Berat
nëpërmjet projekteve të ndryshme që
janë financuar nga qeveria suedeze.
Një nga këto kontribute është dhe një
projekt i Programit Suedez për Policimin në Komunitet (SCPA) i cili ka
mundësuar krijimin dhe fuqizimin e
këshillit vendor për sigurinë në
komunitet.
Mbështetja e dhënë nga SCPA ka konsistuar në hartimin e Rregullores dhe
Planit të punës së KVSP, trajnimin e
anëtarëve të KVSP mbi rregulloren si
dhe procedurat në lidhje me zbatimin
e këtyre dy dokumenteve të
rëndësishme duke bërë të mundur
fuqizimin dhe funksionimin normal të
këtij institucioni.
Me këtë rast, Z Shundi i paraqiti Znj.
Ambasadore një pasqyrë të projekteve që janë zbatuar si dhe e informoi atë mbi planet e punës dhe të
aktiviteteve që planifikohen për
periudhën në vazhdim.
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Takim online me NSPK për Edukimin dhe Punën me të Rinjtë dhe
me Oficeret e Sigurisë në qarkun e Tiranës

Në datat 23 dhe 24 Mars 2021, u
zhvilluan takimet virtuale me
punonjësit e policisë të DVP Tirane
si dhe me grupin e parë të 20
oficerëve të sigurisë në shkollat e
mesme. Në këto takime morën
pjese nga DVP Tiranë z. Idriz Daulle,
Shefi i Sektorit të Rendit Publik dhe
nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe
Rinisë, Z. Shkelqim Allkaj, Përgjegjës
i Sektorit të Burimeve Njerëzore në
Drejtorinë e Mirë administrimit të
Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe
Shërbimeve. Takimet u zhvilluan
virtualisht nëpërmjet platformës
Zoom në formë diskutimesh dhe të
ndara në 2 grupe.

SCPA si dhe u është vënë në dispozicion materiali i printuar dhe elektronik
për
temat
e
ndërgjegjësimit.

Për sa i përket Oficerëve të Sigurisë
në shkollat e mesme, u shtrua
problemi i furnizimit të tyre me materiale
ndërgjegjësuese.
SCPA
premtoi se do të ri-printojë flete
palosjet dhe materialet e tjera
ndërgjegjësuese
në
sasi
të
mjaftueshme dhe do të shpërndajë
ato sipas kërkesave. Gjithashtu, u
premtua dërgimi i materialeve të
tjera të nevojshme për temat e
ndërgjegjësimit, në mënyrë elektronike. Prodhimi dhe shpërndarDiskutimet u përqendruan rreth ja e këtyre materialeve do të behet
zhvillimit
të
temave nga SCPA.
ndërgjegjësuese në shkollat 9vjeçare dhe shkollat e mesme në Në takim u diskutua dhe rritja e
përshtatje me situatën e re të bashkëpunimit dhe e bashkërendimit të aktiviteteve në mes
masave mbrojtëse ndaj Covid-19.
DVP Tirane dhe Oficerëve të SigShefi i Sektorit të Rendit Publik në urisë në Qarkun e Tiranës.
DVP Tiranë, informoi të pranishmit Pavarësisht vështirësive teknike,
se po bëhen përpjekje që funksioni i takimet u realizuan në kohë dhe
NSPK për Edukimin dhe punën me shumica e pjesëtarëve të ftuar artë rinjtë të konsolidohet në të gjitha ritën të merrnin pjesë në takim. Në
komisariatet e DVP Tiranë. Tashmë, përfundim u ra dakord që këto
këta punonjës janë pajisur me takime të behën në mënyrë perikompjuterë dhe projektorë nga odike
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Takim me NSPK-të dhe OPP-të e
Komisariatit të Librazhdit

Me 26 Mars 2021, një ekip i programit SCPA i përberë nga
Këshilltari Ndërkombëtar Policor,
Eksperti vendor dhe Koordinatori i
programit zhvilluan një vizitë pune
në Komisariatin e Librazhdit. Vizita
kishte për qellim diskutimin rreth
procesit të ndryshimeve që ka
filluar te zbatohet në të gjithë territorin e DVP Pilot të Elbasanit.
Takimi u mbajt në ambientet
komisariatit të Librazhdit . Në këtë
takim morën pjese 3 oficerë të
patrullës së përgjithshme (OPP) të
komisariatit të Librazhdit, 2
ndihmës specialistë të policimit në
komunitet (NSPK) për zonat rurale
dhe 1 NSPK për zonën urbane të
komisariatit të Librazhdit si dhe 2
OPP dhe 2 NSPK të Postës Policore
të Përrenjasit.
Takimi u ndoq dhe nga shefi i
seksionit te rendit publik i Komisariatit të Librazhdit.
Në takim u diskutua mbi procesin
e ndryshimeve që ka filluar të
zbatohet në zonën e përgjegjësisë
të Komisariatit, anët pozitive të
aplikimit të ndryshimeve si dhe
sfidat që paraqet ky proces në
tërësi.
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Takim me zëdhënësit e DVP dhe i Sektorit për Komunikimin me Median dhe Publikun në DPPSh

Me datë 12 Mars 2021, në
sallën e mbledhjeve të Drejtorisë
së Përgjithshme të Policisë së
Shtetit, është zhvilluar në dy
grupe, për shkak të masave
anticovid, trajnimi i zëdhënësve të
Drejtorive Vendore të Policisë dhe
i Sektorit për Komunikimin me
Median dhe Publikun në DPPSH,
mbi “Detyrat dhe rolin e Policisë
së Shtetit gjatë procesit zgjedhor
për zgjedhjet e përgjithshme qe
do të mbahen me 25 prill 2021.
Trajnimi u përshëndet nga Drejtori
i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit
Ardi Veliu i cili kërkoi angazhim
maksimal dhe profesionalizëm nga
personat
përgjegjës
për
Komunikimin me Median dhe
Publikun
duke
vijuar
nga

zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i
Policisë së Shtetit Albert Dervishaj
dhe më pas nga përfaqësuesja e
OSBE-së.

U shpjegua se aktivitetet do të
hartohen sipas orientimeve të
dokumentit të strategjisë së
integruar të komunikimit.

Përveç të tjerave, Programit SCPA
iu dha një hapësire kohore në këtë
trajnim për të parashtruar planin e
tij të punës dhe aktivitetet e
parashikuara në lidhje me
zëdhënësit e Drejtorive Vendore
të Policisë dhe Sektorit për
Komunikimin me Median dhe
Publikun.

Me tej diskutimet u përqendruan
mbi gjendjen aktuale të punës së
zëdhënësve, pajisjet teknologjike
që ato kane në dispozicion si dhe
mundësinë për të aplikuar në DVP
-të e tjera modelin e Buletineve
Periodike të praktikuar në DVP-të
pilot
dhe
përmirësimin
e
përdorimit te rrjeteve sociale dhe
faqes së facebook të DVP-së.

Në fillim përfaqësuesi i Programit
SCPA, prezantoi synimet e
ndërhyrjes se programit për
përmirësimin e punës të kësaj
njësie në përputhje me standardet
dhe praktikat bashkëkohore.

Gjithashtu, u diskutua mbi
mënyrën dhe afatet kohore te
trajnimit për hartimin e buletineve
si dhe përdorimin e programit MS
Publisher.

Institucionet vendore më shumë bashkëpunim për rritjen e sigurisë në komunitet
Përfaqësues të SACP zhvilluan
një takim me drejtorin e Agjencise për
Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
Z. Saimir Plaku me 31 mars 2021.

është parashikuar ngritja dhe fuqizimi i
Këshillave Vendor për Sigurinë Publike.
Me qëllim rritjen e efiçencës së këtyre
këshillave do të përcaktohen strukturat
monitoruese në nivel qendror dhe ato
Ky takim u zhvillua në vijim dhe
teknike në nivel vendor si dhe do të
funksion të Strategjisë për Sigurinë në
hartohen procedurat e punës.
Komunitet 2021-2026 për të cilën programi ofroi asistencë teknike.
AMVV, në funksion të rolit të saj ligjor
do të udhëheqë këtë proces formalizKjo strategji shpalos një koncept më të
imi, dhe programi ofroi mbështetjen e
ri për sigurinë në komunitet në Shqipëri
tij teknike për të angazhuar të gjitha
që kërkon bashkëpunimin dhe koordinipalët për rritjen e sigurisë në
min e institucioneve kyçe vendore dhe
komunitet.
angazhimin qytetar. Për këtë arsye
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