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Familja e Dëshmorit të Atdheut e dëmtuar nga tërmeti bëhet me 
shtëpi të re  

Për shkak të tërmetit të 26 nëntorit 

2019, shumë familje mbetën të pas-

trehë. Projekti suedez “Forcimi i 

Policimit në Komunitet” në bash-

këpunim me Ambasadën Suedeze 

dhe Policinë e Shtetit, për të shprehur 

solidaritetin dhe për të ndihmuar 

familjet e dëmtuara të punonjësve të 

policisë që kanë humbur jetën në 

krye të detyrës, vendosën të finan-

conin ndërtimin e një shtëpie banimi 

për familjen prej 5 anëtarësh të dësh-

morit të atdheut Z. Shaqir Vath Lleja 

në fshatin Bushnesh të Thumanës.  

Ceremonia e dorëzimit të shtëpisë së 

re u bë me datë 15 prill 2020.  

Në këtë ceremoni morën pjesë përfa-

qësues të ambasadës suedeze, të 

programit SCPA dhe në shenjë re-

spekti për ndihmën e dhënë nga 

qeveria suedeze ndaj familjes së 

dëshmorit, ishin të pranishëm edhe 

përfaqësuesit më të lartë të Policisë 

së Shtetit në nivel qendror dhe ven-

dor.  

Znj. Linda Gjermani, në emër të 

qeverisë suedeze, i dorëzoi familjes 

Lleja çelësat e shtëpisë së re.  

Familja Lleja shprehu mirënjohjen e 

thellë ndaj qeverisë suedeze dhe pro-

gramit SCPA për këtë ndihmë të 

madhe humanitare të dhënë ndaj 

tyre si dhe ndaj Policisë së Shtetit për 

mbështetjen e dhënë ndër vite si 

familje Dëshmori të Atdheut.  

http://www.cp-project.al
mailto:info@cp-project.al
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Në datat 2, 8 dhe 9 Prill 2021, ekipi 

i programit SCPA zhvilloi një vizitë 

pune në Komisariatet e Elbasanit, 

Gramshit, Cërrikut dhe Peqinit, 

pjesë e DVP pilot të Elbasanit. 

Ekipi i përberë nga Këshilltari 

Ndërkombëtar Policor, eksperti 

vendor dhe koordinatori i pro-

gramit shoqërohej nga përfaqësues 

të Sektorit të Policimit në 

Komunitet të DPPSh. 

Vizita kishte për qellim diskutimin 

rreth procesit të ndryshimeve që 

ka filluar të zbatohet në Komisari-

atin e Elbasanit dhe më pas është 

shtrirë në të gjitha komisariatet e 

DVP Elbasan. 

Vizita u zhvillua në ambientet e 

komisariateve të Elbasanit, Gram-

shit , Cërrikut dhe Peqinit. Në këto 

takime morën pjesë Oficerë të 

Patrullës së Përgjithshme (OPP) 

dhe Ndihmës Specialistë të 

Policimit në Komunitet (NSPK) për 

zonat rurale dhe urbane të komi-

sariateve përkatëse si dhe të 

postës policore të Belshit. 

Në takim u diskutua mbi procesin e 

ndryshimeve që ka filluar të zbato-

het në zonën e përgjegjësisë të 

Komisariatit, anët pozitive të ap-

likimit të ndryshimeve si dhe sfidat 

që paraqet ky proces në tërësi. 

Një pjesë e diskutimeve u 

përqendruan rreth sistemit me 2 

turne të NSPK-ve, kalimi gradual i 

disa detyrave tek Patrulla e 

Përgjithshme e policisë, si dhe re-

duktimi i turneve të gatishmërisë. 

Pas këtij diskutimi ekipi i SCPA 

zhvilloi takime me shefat e komi-

sariateve dhe shefat e rendit publik 

të komisariateve të mësipërme me 

të cilët diskutua për zhvillimet e 

fundit në lidhje me procesin e 

ndryshimeve. 

Ekspertët e programit morën në 

shënim sugjerimet dhe premtuan 

qe do ti bëjnë pjesë të procesit në 

vazhdim. 
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Vizitë pune në komisariatet e Elbasanit, Gramshit Cërrikut dhe Peqinit 



Me datë 28 Prill 2021, përfaqësues 
të SACP zhvilluan një takim me 
drejtorin e Agjencise për Mbësht-
etjen e Vetëqeverisjes Vendore
(AMVV) Z. Saimir Plaku  

Takimi vjen pas disa takimesh që 
janë zhvilluar me këtë agjenci në 
kuadër të zbatimit sa më efikas të 
Strategjisë për Sigurinë në 
Komunitet 2021-2026. 

Një vend të veçantë në këtë 
strategji zë dhe koncepti më i ri 
për sigurinë në komunitet në 
Shqipëri i cili kërkon bashkëpuni-
min dhe koordinimin e institucion-
eve kyçe vendore dhe angazhimin 
qytetar. 

Ashtu si dhe në takimet 
pararendese, u theksua dos-
mosdoshmëria e ngritjes dhe 
fuqizimit të Këshillave Vendore 
për Sigurinë Publike. Me qëllim 
rritjen e efiçencës së këtyre këshil-
lave do të përcaktohen strukturat 
monitoruese në nivel qendror dhe 
ato teknike në nivel vendor si dhe 
do të hartohen procedurat e 
punës.  

Për këtë arsye, takimi i kësaj radhe 
pati në fokus krjimin e grupit 
teknik të punës i cili do të merret 
kryesisht me zhvillimin e bazës 
ligjore dhe hartimin akteve ligjore 
dhe nënligjore për mirefunksion-
imin e KVSP-ve. 

Kjo bëhet me qëllim konsolidimin  
dhe unifikimin e strukturës së 
këtyre organeve vendore. 
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Në vazhdim të punës për përmirësi-
min e sistemit të menaxhimit të 
ankesave në nivel vendor (DVP dhe 
komisariat), një ekip i Programit 
SCPA i përberë nga Këshilltari 
Ndërkombëtar Policor, Eksperti 
vendor dhe koordinatori i programit 
realizuan një takim të përbashkët 
me drejtorin e Drejtorisë së Stand-
ardeve Profesionale në DPPSh dhe 
me drejtorin e Drejtorisë së In-
spektimit dhe Ankesave në SHÇBA.  

Takimi u mbajt në datën 28 prill 
2021 në sallën e mbledhjeve të Pro-
gramit SCPA. 

Në këtë takim u informua se në PSH 
procesi i punës në lidhje me admin-
istrimin dhe trajtimin e ankesave 
bëhet në mënyrë manuale. Statisti-
kat e rregullta në lidhje me ankesat 
janë në dispozicion, por nuk bëhet 
një analizë e rregullt.  

Bashkëbiseduesit pranuan njëzëri se 
një analizë e rregullt e të gjitha an-
kesave jep një pasqyre të qartë të 
moralit dhe integritetit të personelit 
të policisë, identifikon problemet në 
organizatën e policisë dhe sjelljet jo 
të përshtatshme të disa punonjësve 
të policisë. 

Zotërimi i këtij informacioni është i 
domosdoshëm për nivelin drejtues 
në qendër dhe në DVP që të merren 
masat e duhura për të përmirësuar 
policimin dhe për të rritur perfor-

mancën e punonjësve të policisë.  

Për këtë arsye, duhet të zhvillohet 
një sistem analize për ankesat në 
nivelin qendror dhe në DVP. 

Edhe pse PSh ka në dispozicion Sis-
temin Elektronik të Menaxhimit të 
Çështjeve (CMS), administrimi i an-
kesave të paraqitura nuk është 
pjesë e tij dhe PSh nuk ka ndonjë 
program kompjuterik për të futur të 
dhëna për ankesat, hetimin 
displinor të ankesave dhe vlerësi-
min e performancës. 

Nga ana tjetër, SHÇBA ka ndërtuar 
tashmë një platforme online e cila 
ka filluar të funksionojë, është 
provuar të jetë efikase dhe po 
përditësohet vazhdimisht.  

Tema qendrore e diskutimeve në 
këtë takim ishte mundësia e bash-
këpunimit në ketë platformë dhe 
digjitalizimi i të dhënave institucion-
ale për të bërë një analize sa më të 
mirë të ankesave.  

Disa çështje të tjera të diskutuara 
ishin si më poshtë: a) Rëndësia e 
sistemit të menaxhimit të ankesave 
për policimin në komunitet b)
Sistemi i centralizuar dhe lokal i 
menaxhimit të ankesave c) Roli i 
sektorit të analizës strategjike, pla-
nifikimit, monitorimit dhe vlerësimit 
si njësi kyçe e menaxhimit të an-
kesave. 

SCPA takon drejtorin e Agjencisë 

për Mbështetjen e Vetqeverisjes 

Vendore  
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Takim me drejtorin e Drejtorisë së Standardeve Profesionale dhe 
me drejtorin e Drejtorisë së Inspektimit dhe Ankesave në SHÇBA. 


