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Takim me nivelin drejtues të komisariateve të DVP Shkodër. 

Me datë 01 Qershor 2021, SCPA në 

bashkëpunim me sektorin e PK në 

Komunitet në DPPSh organizoi takime 

me nivelin drejtues të komisariateve 

të Shkodrës, Malësisë së Madhe, 

Pukës dhe Vaut të Dejës, pjesë 

përbërëse e DVP Shkodër. Fillimisht, 

Ekipi i SCPA takoi Drejtorin dhe Zv. 

Drejtorin DVP Shkodër me të cilët u 

shkëmbyen mendimet për organiz-

imin sa më të mirë të punës së Grupit 

të projektit të ndryshimeve dhe harti-

min e planit të zbatimit të këtij pro-

jekti. Më pas, u mbajt takimi në sallën 

e mbledhjeve të DVP Shkodër me 

shefat komisariateve, shefin e 

Sektorit të Analizës Strategjike, Moni-

torimit dhe Vlerësimit, shefat e 

rendit, shefat e hetimit të krimeve si 

dhe shefat e seksioneve të policimit 

në komunitet. Në këto takime përveç 

nivelit drejtues të komisariateve, mori 

pjesë dhe përfaqësuesi i Sektorit të 

PK në DPPSh. Programi SCPA u përfa-

qësua nga Këshilltari Ndërkombëtar 

Policor, Eksperti Kombëtar dhe 

Koordinatori i programit. Fillimisht të 

pranishmëve iu paraqit një pasqyrë e 

përmbledhur e përvojës së pilotimit 

të ndryshimeve të zbatuara në DVP 

pilot të Elbasanit duke vënë theks të 

veçante në vështirësitë e hasura si 

dhe mënyrat e zbatuara për zgjidhjen 

e problemeve. Më pas, diskutimet u 

fokusuan në shpjegimin e ndry-

shimeve të zbatuara me hyrjen në 

fuqi të përshkrimeve të reja të punës 

për OPP-të dhe NSPK-të si dhe në 

detyrat e angazhimet e reja që këto 

ndryshime kanë sjellë jo vetëm për 

këto struktura por edhe për të gjithë 

zinxhirin e komandës. Pjesa e dytë e 

takimeve iu dedikua konstituimit të 

Grupeve të Punës për menaxhimin e 

ndryshimeve në bazë DVP. Këto GP 

do të kryesohen nga zëvendës drejto-

rët e çdo DVP-je. U vendos që në 

mbledhjen e parë të GP do të diskuto-

het përpilimi i planit të punës me në 

detaje dhe përcaktimi konkretisht i 

detyrave dhe personave përgjegjës 

për secilën detyrë si dhe lëshimin e 

udhëzimeve përkatëse. Në takim u 

vendos që në mbledhjet e ardhshme 

javore, do të ketë një pikë të caktuar 

për të raportuar për progresin e 

punës në lidhje me zbatimin e ndry-

shimeve. Të gjithë të pranishmit u 

shprehen njëzëri se kanë përpara një 

sfidë dhe punë të vështire, por që 

ishin optimiste se në fund të vitit do 

të arrinin rezultate të mira. Forumi u 

informua se do të përgatitet një plan 

pune i detajuar me zëra dhe afate 

kohore dhe se ky grup merr një 

rëndësi të veçantë si instrument i 

fuqishëm për implementimin dhe 

monitorimin e ndryshimeve. 

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


Me datë 14 Qershor 2021, u zhvillua 
mbledhja e parë e grupit të punës të 
projektit të ndryshimeve në DVP 
Shkodër. Mbledhja u mbajt në sallën e 
mbledhjeve të DVP Shkodër ku ishin 
të pranishëm të gjithë anëtarët e 
grupit të punës konkretisht: shefat 
komisariateve të Malësisë së Madhe, 
Shkodrës, Vaut të Dejës dhe Pukës, 
shefi i sektorit të rendit të DVP Shko-
dër, Shefi i Sektorit të Analizës Strate-
gjike, Monitorimit dhe Vlerësimit të 
DVP Shkodër, shefi i sektorit të buri-
meve njerëzore, shefi i sektorit të 
Drejtimit dhe Komandës, shefat e 
hetimit të krimeve si dhe shefat e 
seksioneve të policimit në komunitet. 
Programi SCPA u përfaqësua nga Ek-
sperti Kombëtar dhe Koordinatori i 
programit. 

Takimi filloi me një fjalë hyrëse të Z. 
Dashamir Spaho, Zëvendës Drejtori i 
DVP Shkodër për Rendin Publik dhe 
Policimin në Komunitet me cilësinë e 
drejtuesit te grupit të Projektit të 
ndryshimeve, i cili komunikoi 
agjendën e mbledhjes duke deklaruar 
rëndësinë e projektit të ndryshimeve. 
Ai siguroi të gjithë pjesëmarrësit për 
gatishmërinë për të filluar zbatimin në 
terren të ndryshimeve dhe nxiti të 
gjithë stafin e nivelit të parë dhe të 
dytë drejtues për t'i zbatuar ato. Ai 
theksoi se policimi në komunitet 
mund të përmirësohet vetëm nga 
ndryshimet e ardhshme, veçanërisht 
nga puna parandaluese e NSPK-ve, 
nëse ato qëndrojnë më afër dhe më 
gjatë në zonat e tyre përkatëse 
Policore. Me pas ai ftoi të gjithë stafin 
e lartë drejtues që mori pjesë në 
takim të shprehnin mendimin e tyre 
dhe paraqiti një seri pyetjesh që 
duheshin marrë në konsideratë. 
Përfaqësuesit e SCPA theksuan se 
procesi nuk duhet të shihet si ndry-
shime rrënjësore, por si zbatim i 
detyrave të NSPK-ve dhe OPP-ve sipas 
përshkrimeve të aprovuara të punës.  

Z. Spaho, informoi të pranishmit se po 
përgatitet një plan i detajuar zbatimi 
me afate kohore dhe persona 
përgjegjës për zbatimin dhe raporti-
min e rezultateve.  
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Në datat 09-10 Qershor 2021, një 
ekip i SCPA përbërë nga Këshilltari 
Ndërkombëtar Policor Z. Ulrich Du-
gas, Eksperti Kombëtar dhe Koordi-
natori i programit bënë vizita pune 
në komisariatin e Kukësit, Hasit dhe 
Tropojës, pjesë përbërëse e DVP 
Kukës.  

Në fillim, ekipi u takua me zëvendës 
drejtorin e DVP Kukës Z. Albert 
Pataj, i cili është njëkohësisht dhe 
drejtuesi i projektit të ndryshimeve 
për DVP Kukës. Në këtë takim u 
shkëmbyen mendimet për organiz-
imin sa më të mirë të punës së 
Grupit të Projektit të Ndryshimeve 
dhe hartimin e planit të zbatimit të 
këtij projekti si dhe përgatitjes së 
raporteve të monitorimit dhe 
vlerësimit. Gjatë këtyre vizitave 
ekipi u takua me shefin e Sektorit të 
Rendit Publik të DVP Kukës, Shefin e 
Burimeve Njerëzore të DVP Kukës, 
si dhe shefat e komisariateve, 
shefat e rendit publik, shefat e heti-
mit të krimit, përgjegjësit e sallës së 
drejtimit dhe komandës si dhe 
përgjegjësit e turnit të Patrullës së 
përgjithshme të Komisariatit të 
Kukësit, Hasit dhe Tropojës . Në 
pjesën parë të këtyre takimeve Ekipi 
i SCPA u informua mbi gjendjen 
reale të strukturave të komisari-
ateve, të gjendjes faktike të perso-
nelit, të situatës logjistike, veça-
nërisht të mjeteve motorike në dis-

pozicion, të infrastrukturës së 
zyrave të NSPK/SPZ-ve në zonat 
rurale, pajisjet kompjuterike etj.  

Më pas, diskutimet u fokusuan në 
shpjegimin e ndryshimeve që do të 
fillojnë të zbatohen tashmë pas 
hyrjes në fuqi të përshkrimeve të 
reja të punës për OPP-të dhe NSPK-
të si dhe në detyrat e angazhimet e 
reja që këto ndryshime do të sjellin 
jo vetëm për këto struktura por për 
të gjithë sistemin e organizimit të 
punës në komisariat. Nga ana e 
SCPA, u këshillua që niveli drejtues i 
komisariateve duhet të gjejnë 
zgjidhje sa më të përshtatshme për 
rrethanat dhe kushtet e secilit 
komisariat me qellim zbatimin sa 
më efikas të planit të zbatimit të 
ndryshimeve. Një vend të veçante 
zuri dhe diskutimi rreth formateve 
të raportimeve  dhe zbatimit të 
afateve kohore të raportimit 

Të gjithë të pranishmit në diskutime 
ishin dakord që në mbledhjet e 
ardhshme javore, të ketë një pike të 
caktuar për të raportuar për pro-
gresin e punës në lidhje me zbati-
min e ndryshimeve Të pranishmit u 
informuan se GP për projektin e 
ndryshimeve do të përgatisë një 
plan pune të detajuar me zëra dhe 
afate kohore për implementimin 
dhe monitorimin e ndryshimeve që 
priten të zbatohen në terren. 

Takimi i parë i GP për projektin e 

ndryshimeve të DVP Shkodër  
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Vizitë pune në komisariatin e Kukësit, Hasit dhe Tropojës  



 

 

 

 

 

Me kerkesë të sektorit kundër dhunës 
në familje dhe mbrojtjes së të miturve 
në Drejtorinë e Përgjithshme të Poli-
cisë së shtetit, Programi SCPA financoi 
prodhimin e 200 copë posterave (dy 
lloj postera) për tu vendosur në komi-
sariatet dhe stacionet e policisë së 12 
DVP-ve. 

Konkretisht, u prodhua një tip posteri 
për detyrimet e punonjësit të policisë 
në rast denoncimi të dhunës në 
familje, dhe një tip tjetër posteri që 
rezanton të drejtat e viktimës së 
dhunës në familje 

Posterat u konceptuan dhe u di-
zenjuan nga specialistët e sektorit të 
Dhunës në Familje dhe mbrojtjes së të 
miturve në bashkepunim me Ekipin e 
Menagjimit të Programit.  

Kjo inisativë u ndermorr në sherbim të 
rritjes së vetedijes së qytetarëve 
kunder dhunës në familje për shkak të 
rritjes së numrit të rasteve si pasojë e 
pandemisë. 

Programi SCPA perveç financimit të 
materialeve ndërgjegjësuese, organi-
zoi dhe shperndarjen e tyre sipas 
komisariateve përkatëse. 
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Në datat 15-16 Qershor 2021, një 
ekip i SCPA përbërë nga Këshilltari 
Ndërkombëtar Policor Z. Ulrich Du-
gas, Eksperti Kombëtar dhe Koordi-
natori i programit zhvilluan takime 
pune në komisariatin e Matit, Bul-
qizës, Dibrës si dhe postës të poli-
cisë të Klosit, Shupenzës dhe 
Maqellarës.  

Gjatë vizitave në secilin prej komi-
sariateve dhe postave te policisë të 
sipërpërmendura, ekipi u takua me 
shefat e Komisariateve dhe postave 
të Policisë si dhe shefat e rendit 
publik, shefat e hetimit të krimit, 
përgjegjësit e sallës së drejtimit dhe 
komandës si dhe përgjegjësit e 
turnit të patrullës së përgjithshme. 

Gjatë këtyre takimeve ekipi i SCPA u 
informua mbi gjendjen reale të 
strukturave të komisariateve, të 
gjendjes faktike të personelit, të 
situatës logjistike, veçanërisht të 
mjeteve motorike në dispozicion, të 
infrastrukturës së zyrave të NSPK/
SPZ-ve në zonat rurale, pajisjet 
kompjuterike dhe aksesin në rrjetin 
online intranet të policisë së shtetit 
etj.  

Më pas, diskutimet u fokusuan në 
shpjegimin e ndryshimeve që do të 
fillojnë të zbatohen tashmë pas 
hyrjes në fuqi të përshkrimeve të 

reja të punës për OPP-të dhe NSPK-
të si dhe në detyrat e angazhimet e 
reja që këto ndryshime do të sjellin 
jo vetëm për këto struktura por për 
të gjithë sistemin e organizimit të 
punës në komisariat.  

Nga ana e SCPA, u këshillua që 
niveli drejtues i komisariateve 
duhet të gjejnë zgjidhje sa më të 
përshtatshme për rrethanat dhe 
kushtet e secilit komisariat me 
qellim zbatimin sa më efikas të 
planit të zbatimit të ndryshimeve.  
Një vend të veçantë zuri dhe 
diskutimi rreth formateve të rapor-
timeve  dhe zbatimit të afateve ko-
hore të raportimit  

Në fund të gjitha takimeve ekipi u 
takua me zëvendës drejtorin e DVP 
Dibër Z. Gani Zeneli, i cili është 
njëkohësisht dhe drejtuesi i projek-
tit të ndryshimeve për DVP Dibër.  

Në këtë takim u shkëmbyen 
mendimet për organizimin sa më të 
mirë të punës së Grupit të Projektit 
të Ndryshimeve dhe hartimin e 
planit të zbatimit të këtij projekti si 
dhe përgatitjes së raporteve të 
monitorimit dhe vlerësimit. 

Në përfundim u ra dakord që 
mbledhja e parë e GP per Projektin 
e ndryshimeve do të mbahet në 
javët e para të korrikut.  

12 DVP pajisen me materiale 

ndërgjegjësuese kundër DhF. 
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Takime pune në komisariatin e Matit, Bulqizës dhe Dibrës  
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Në kuadër të ciklit të takimeve infor-
muese dhe vlerësuese për impaktin e 
ndryshimeve të kryera në DVP Pilot 
Elbasan, në datat 04, 11, dhe 18 Qer-
shor 2021, Ekipi i SCPA organizoi disa 
takime në Komisariatin e Elbasanit, 
Librazhdit Cërrikut, Peqinit dhe Gram-
shit. Ne këto takime morën pjesë 
Drejtuesi i Grupit të Projektit për Ndry-
shimet, në DVP Elbasan, shefat e komi-
sariateve, shefat e rendit, shefat e he-
timit të krimit dhe specialistet e sallës 
së drejtimit dhe komandës të komisari-
atit të Elbasanit. Ekipi i SCPA përbehej 
nga Këshilltari Ndërkombëtar Policor 
pranë SCPA, Eksperti Kombëtar pranë 
SCPA, Koordinatori i Programit pranë 
SCPA si dhe Oficerja e Programit. 

Takimi synonte të vlerësonte impaktin 

e ndryshimeve të ndërmarra gjatë 
gjashtë muajve të fundit në Komisari-
atet e DVP Elbasan në detyrat e NSPK-
ve dhe OPP-ve dhe të analizonte zbati-
min e tyre, rezultatet për secilën prej 
këtyre strukturave, pritshmëritë e 
strukturave drejtuese dhe të vetë 
NSPK e OPP nga ndryshimet, si dhe 
impaktin e mundshëm në raport me 
komunitetin dhe shtimin potencial të 
prezencës së NSPK-ve në terren. 
Diskutimet në takim u orientuan drejt 
çështjeve si:  

• lehtësimi i barrës së ngarkesave të 
NSPK-ve dhe përshtatja e OPP-ve 
me detyrat e reja, 

• rritja e prezencës së punonjësve të 
këtyre strukturave pranë 

komuniteteve, 

• rritja e numrit dhe cilësisë së infor-
macioneve të ofruara prej tyre,  

• si dhe rritja e aftësive parandaluese 
të tyre. 

Sipas pjesëmarrësve në takim, tashmë 
OPP-të janë bërë të vetëdijshëm se 
tani e tutje duhet të merren ata me të 
gjithë procesin e punës gjatë një 
ndërhyrjeje në vendngjarje. 

Gjatë takimit u rekomandua 
ndërmarrja e hapave të qartë lidhur 
informimin e të gjitha strukturave ven-
dore të Komisariatit dhe DVP-së dhe 
sidomos  lidhur me ndryshimet. 
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Takime vlerësuese në Komisariatet e DVP Elbasan 

Në vijim të vizitave informuese në 
komisariatet e DVP-ve të veriut, në 
datat 01, 02, 23, dhe 29 Qershor 2021, 
një ekip i SCPA përbërë nga Këshilltari 
Ndërkombëtar Policor Z. Ulrich Dugas, 
Eksperti Kombëtar dhe Koordinatori i 
Programit zhvilluan takime pune në 
komisariatin e Shkodrës, Kurbinit, 
Mirditës Pukës dhe Malësisë së 
Madhe. Gjatë vizitave në secilin prej 
komisariateve, ekipi u takua me shefat 
e Komisariateve si dhe shefat e rendit 
publik, shefat e hetimit të krimit, 
përgjegjësit e sallës së drejtimit dhe 
komandës si dhe përgjegjësit e turnit 
të patrullës së përgjithshme. 

Gjatë këtyre takimeve ekipi i SCPA u 
informua mbi gjendjen reale të 
strukturave të komisariateve, të 
gjendjes faktike të personelit, të situ-
atës logjistike, veçanërisht të mjeteve 
motorike në dispozicion, të infra-
strukturës së zyrave të NSPK/SPZ-ve 
në zonat rurale, pajisjet kompjuterike 
dhe aksesin ne rrjetin online intranet 
të policisë së shtetit etj.  

Më pas, diskutimet u fokusuan në 
shpjegimin e ndryshimeve që do të 
fillojnë të zbatohen tashmë pas hyrjes 
në fuqi të përshkrimeve të reja të 
punës për OPP-të dhe NSPK-të si dhe 

në detyrat e angazhimet e reja që këto 
ndryshime do të sjellin jo vetëm për 
këto struktura por të gjithë sistemin e 
organizimit të punës në komisariat.  

Nga ana e SCPA, u këshillua që niveli 
drejtues i komisariateve duhet të gje-
jnë zgjidhje sa më të përshtatshme për 
rrethanat dhe kushtet e secilit komi-
sariat me qellim zbatimin sa më efikas 
të planit të zbatimit të ndryshimeve.  

Një vend të veçante zuri dhe diskutimi 
rreth formateve të raportimeve dhe 
zbatimit të afateve kohore të raporti-
mit  

Vizitë pune në komisariatin e Shkodrës, Kurbinit, Mirdites Pukës dhe Vaut Dejës  


