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SCPA dhuron pajisje Drejtorisë së Policisë Rrugore për
fuqizimin e kapaciteteve të saj operacionale

Aktivitetet e muajit Shtator 2021

AKTIVITETET
KRYESORE:
 SCPA dhuron pajisje

Drejtorisë së Policisë Rrugore për fuqizimin e kapaciteteve të saj operacionale
 Seminar trajnues me special-

istët e rendit në DVP-Kukës
 Vazhdon puna për rikonNë mbështetje të objektivit të qartë
të MB dhe PSh për sigurinë në rrugë,
SCPA përcaktoi në planin e punës
mbeshtjen logjistike për pajisje dhe
për trajnime për të rritur kapacitetet
e Policisë Rrugore.

organizoi në datat 27 28, 29 dhe 30
shtator 2021 trajnimin në 5 grupe të
100 Oficerëve të Policisë Rrugore të
Komisariatit të Policisë Rrugore,
Njësisë Operacionale, Njësisë së autostradës Rr. e Kombit dhe Njesive të
policisë rrugore të DVP Elbasan, Fier
Gjatë muajit Shtator 2021, SCPA i
dhe Vlorë për përdorimin e radarëve.
dhuroi Policisë Rrugore 110 komplete
smartfonë dhe printera mobil termal Trajnimi përbëhej nga dy pjesë, pjesa
si dhe 6 radarë për kontrollin e shpe- e shpjegimit teorik dhe më pas zbatijtësisë me një vlerë të përgjithshme mi i saj në terren duke iu dhënë
prej 240,000 euro. Smartfonat do të mundësinë të gjithë punonjësve që të
përdoren për t'u lidhur në kohë reale përdorin radarin në rrugë.
me sistemet e PSh për të bërë më të
Këto radarë do të përdoren për të
lehtë punën e punonjësit të policisë
rritur kontrollin në rrugët e vendit
rrugore por dhe për shërbim më të
dhe për të identifikuar dhe ndëshkuar
shpejtë për qytetarin. Perveç mbeshtkundravajtësit me qëllimin kryesor
etjes në pajisje, në bashkëpunim me
parandalimin e ngjarjeve të rënda në
drejtorinë e Policisë Rrugore SCPA
rrugë.

struktimin e Stacionit të Policisë të qytetit të Belshit
 Trainime për DhF me oficerët

e policisë së DVP Durrës dhe
Gjirokaster
 SCPA vijon me vizitat në

komisariatet DVP-ve të
qarqeve të veriut
 Aktivitete të Qendres ”Fokus”

për Dhunën në Familje
 Aktivitete në Korçë në lidhje

me sigurinë publike
 Kënde informimi mbi sigurinë

publike në Pogradec
 Aktivitet mbi sigurinë rru-

gore, Kukës
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Seminar trajnues me specialistët e rendit në DVP-Kukës.

Me datë 28, 29 Shtator 2021 u
zhvillua një seminar në formë trajnimi në DVP Pilot të Kukësit. Seminari
u mbajt në sallën e mbledhjeve të
DVP Kukës duke zbatuar me rigorozitet masat e mbrojtjes kundër
Covid-19.

min e zbatimit të tyre në praktikë.
Gjatë seminarit bashkëbiseduesit
trajtuan gjerësisht ndryshimet që
janë duke u zbatuar me hyrjen në
fuqi të përshkrimeve të reja të
punës për Oficerët e Patrullës së
Përgjithshme (OPP) dhe NdihmësSpecialistëve të Policimit në
Komunitet (NSPK), 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.

Në këtë seminar morën pjesë
shefat e rendit, specialistët e rendit
dhe sigurisë publike të komisariatit
të Kukësit, Hasit dhe Tropojës të
cilët
kryejnë
funksionet
e
përgjegjësve
të
turnit
dhe
drejtuesve të patrullave të përgjithshme. Ekipi i SCPA përbëhej nga Këto grup seminaresh synojnë:
eksperti vendor dhe koordinatori i
të rrisin kuptimin e kompeSCPA. Gjithashtu, mori pjesë dhe •
tencave profesionale të
një lektor i Kolegjit Policor në AkadPërgjegjësve të Turnit të
eminë e Sigurisë.
Patrullës;
Zhvillimi i këtij seminari u bë në
të identifikojnë e forcojnë
kuadër të procesit të konsolidimit të •
aftësitë e tyre individuale;
ndryshimeve në DVP Pilot të Kukësit
në zbatim të Urdhrit të Drejtorit të
•
të konsolidojnë më tej
Përgjithshëm Nr. 395, dt. 5 maj
njohjen e detyrave të kësaj
2021, “Për implementimin e ndrystrukture;
shimeve të reja për funksionet e
NSPK-ve, OPP-ve dhe Sallës së •
të identifikojnë format e
Drejtimit dhe Komandimit në nivel
mbështetjes për oficerët e
DVP”, dhe në përputhje me planet e
patrullës së përgjithshme në
punës të SCPA.
raste emergjente si dhe
Objektivi i seminarit ishte forcimi i
•
rolit të specialistit të rendit me
funksion përgjegjës i patrullës së
përgjithshme sa u takon detyrave
që mbart ky funksion dhe konsolidi-

ndarjen më të mire të punës
mes OPP dhe NSPK/SPZ.
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Vazhdon puna për rikonstruktimin
e Stacionit të Policisë të qytetit të
Belshit

Programi SCPA, në përputhje me planin e
punës ka vazhduar punën për përmirësimin e infrastrukturës të Stacionit të Policisë të Belshit me qëllim përmirësimin e
shërbimit ndaj qytetarëve dhe rritjes së
besimit në punën e policisë.
Duke pasur parasysh rritjen e vazhdueshme të Bashkisë Belsh si destinacion turistik, u vendos që të ndërhyhet me
përmirësimin e ambienteve ekzistuese
për të krijuar kushte më të mira pune për
personelin dhe ambiente më të mira për
qytetarët. Projekti arkitektonik dhe i konstruksionit u bënë gjatë pranverës,
ndërsa procedurat e prokurimit u
përfunduan në verën e vitit 2021.
Puna në ketë objekt ka filluar që në fillim
të muajit gusht dhe ritmet e punimeve
janë në një nivel të kënaqshëm.
Me përfundimin e këtij objekti, Stacioni i
Policisë së qytetit të Belshit do ketë një
përmirësim të dukshëm në qasjen dhe
shërbimin ndaj qytetarëve.
Ky aktivitet përkon me një nga objektivat
kryesore të Programit SCPA,-rritja e
cilësisë së shërbimit që policia i ofron
qytetarëve si dhe përmirësimi i imazhit
të policisë me anë të mbështetjes në
infrastrukturë dhe me materiale.

BULETIN INFORMATIV –SHTATOR 2021
Trainime për Dhunën në Familje me oficerët e policisë së DVP
Durrës dhe Gjirokaster

Aktivitete të Qendres ” Fokus” për
Dhunën në familje

Në kuadër të programit “Komunitete
aktive kundër dhunës në familje”, zbatuar nga Qendra Fokus, në datën 9 shtator
u organizua takimi me punonjës të sistemit të kujdesit parësor (mjekë dhe
infermierë) në Qendrat Shëndetësore
Petrelë dhe Nr 7 (Laprakë, Tiranë).

Në datat 23-30 shtator, në
këpunim me Drejtorinë e
Përgjithshme të Policisë, programi SCPA zhvilloi në Durres
dhe Gjirokastër trajnimin me
temë ”Ndryshimet ligjore në
adresimin e dhunës në familje”
me punonjës të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës dhe
Gjirokastër.
Ndihmës specialistë të policimit
në komunitet dhe specialistë të
krimeve nga DVP Durrës dhe
Gjirokaster dhe të komisariateve
në varësi të tyre u trajnuan mbi
ndryshimet dhe përmirësimet të
kuadrit ligjor mbi dhunën në
familje për periudhën 20182021.

Qëllimi i trainimit ishte rritja e
aftësive të punonjësve të policisë së shtetit për të kryer
vlerësime të strukturuara të rrezikut dhe zbatimi i dispozitave
ligjore specifike të përfshira së
fundmi në ligjin për DhF.
Procedurat e vlerësimit të rrezikut synojnë të ndihmojnë
punonjësit e policisë që të analizojnë me më shumë objektivizëm situata konkrete si dhe
të identifikojnë nivelin e rrezikut
aktual për rritjen e sigurisë së
viktimave të DHF dhe DHBGj.
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Gjatë këtij takimi pjesëmarrësit u njohën
me objektivat dhe qëllimin e këtij programi si dhe u prezantua kuadri i
ndërhyrjeve. Më tej u diskutua roli i
mjekut dhe stafit ndihmës infermieror në
dokumentimin e rasteve të dhunës në
familje dhe dhunës me bazë gjinore. Kjo
tablo u plotesua nga prezantimi informativ i koordinatorit lokal si dhe nga
diskutimet mes pjesëmarrësve.
Ky aktivitet është i dhjeti në vazhdën e
takimeve të planifikuara me mjekë dhe
infermierë të qendrave shëndetësore të
Tiranës dhe fshatrave (Kashar, Kamëz,
Paskuqan, Dajt, Petrelë, Bathore). Takimi
u akreditua nga Qendra Kombëtare e
Edukimit
në
Vazhdim,
si
dhe
pjesëmarrësve iu shpërndanë certifikata.
.
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SCPA vijon me vizitat në DVP –të e qarqeve të veriut

Në kuadër të ciklit të takimeve
vlerësuese për procesin e ndryshimeve,
në datat 07-13 shtator, 2021, ekipi i
ekspertëve të SCPA zhvilloi takime në
DVP Shkodër, Lezhë, Dibër dhe Kukës.
Në këto takime ekipi u shoqërua nga
shefi i sektorit të Policimit në Komunitet
në DPPSh Z. Zef Laska.
Takimet e para u mbajtën me 4 drejtorët e DVP-ve të mësiperme. Në këto
takime, përveç drejtorëve të DVP-ve,
ishin të pranishëm dhe zv/drejtorët
përkatës
për
Sigurinë
Publike
njëkohësisht dhe Drejtues të Grupit të
Projektit për Zbatimin e Ndryshimeve si
dhe shefat e komisariateve kryesore.
Gjithashtu, ishte i pranishëm dhe shefi i
seksionit të financës të DVP Kukës.
Synimi i takimeve ishte të vlerësohej
procesi i ndryshimeve të kryer gjatë
këtyre muajve të fundit në komisariatet
e varësisë.
Ekipi diskutoi me drejtorët për punën e
deritanishme, për rezultatet e pritshme,
mënyrën dhe afatet kohore të zbatimit
të ndryshimeve.
Si në DVP Shkodër ashtu dhe në DVP
Lezhe u konstatuan vështirësitë e implementimit të ndryshimeve në kohën e
duhur, sidomos për komisariatin e
Shkodrës dhe Lezhës për shkak të
ngarkesës së lartë gjatë periudhës turistike.

U theksua gjithashtu angazhimi i personelit dhe i resurseve të tjera në kontrollin e territorit për luftën kundër kultivimit të drogës si dhe kufizimet logjistike dhe të burimeve njerëzore që për
rrjedhojë kontribuan në ngadalësimin e
ritmit të ndryshimeve.
Në të gjitha takimet u prezantuan disa
prej ndryshimeve që tashmë mund të
zbatohen në nivelin e komisariateve të
mëdha pas përfundimit të sezonit turistik dhe lehtësimit gradual të procesit të
kontrollit të territorit.

Aktivitete në Korçë në lidhje me
sigurinë publike

Në datat 23 dhe 24 shtator 2021,
Instituti për Aktivizëm dhe Ndryshim Social, mbështetur nga
strukturat përkatëse të Bashkisë
Korçë dhe Drejtorisë Vendore të
Policisë organizuan seminarin orientues dhe takimin me përfaqësues të drejtorive përgjegjëse
për funksionimin e Këshillit Vendor të Sigurisë Publike.
Dy aktivitetet shërbyen si pikënisje
e procesit dhe përgatitjes së rregullores së funksionimit të këtij
këshilli.

Gjithashtu u ra dakord që të fillojë menjëherë procesi i plotësimit të Raporteve
Ditore Cilësore. Një nga ndryshimet e
zbatuara më sukses, sidomos në DVP
Dibër është rritja e përgjegjësisë së OPPve në vendngjarje, duke kufizuar angazhimin e NSPK-ve dhe thirrjen e tyre në
vendngjarje në zonat urbane.

Këto aktivitete u organizuan në
kuadër të zbatimit të programit
“Me policinë për sigurinë ne
komunitet - Bashkëpunimi dhe
besimi i ndërsjelltë ndërmjet Policisë së Shtetit dhe komuniteteve
vendore“.

Shefat e komisariateve informuan ekspertët e ekipit për hapat e ndërmarrë
deri më tani për të zbatuar ndryshimet e
parashikuara nga Urdhri i DP dhe
Udhëzimi i Brendshëm i DVP-së. Ato
shpjeguan në detaje disa nga ndryshimet e zbatuara.

Takimet kishin për qëllim identifikimin, trajtimin, menaxhimin si
dhe dhënien e zgjidhjes së problematikave sociale që rrezikojnë
ose cënojnë sigurinë e komunitetit
dhe jo vetëm.

Ekipi i SCPA vleresoi perpjekjet e
strukturave për zbatimin e ndryshimeve
dhe përgëzoi veçanërisht DVP Dibër për
arritjet.
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Mirëfunksionimi i KSVP u trajtua si
një mundësi e mirë për fuqizimin e
rolit të aktorëve lokalë, për adresimin e shqetësimeve në mënyrë të
vazhdueshme.
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Kënde informimi mbi sigurinë publike në Pogradec

Shoqata “Unë, Gruaja”, në datën
20 Shtator 2021, organizoi në
Pogradec tek sheshi para Pallatit të
Kulturës, një kënd informimi lidhur
me sigurinë publike dhe policimin
në komunitet. Pjesëmarrës ishin
përfaqësues nga Këshilli i Sigurisë
Pogradec, komisariati i policisë,
shoqëria civile, përfaqësues nga
Agjencia e Zonave të Mbrojtura,
etj. Kalimtarë të rastit u ftuan pranë këndit të informimit për t’u informuar rreth qëllimit të aktivitetit

si edhe për të plotësuar pyetësorin lematikë që shqetëson vetë pere përgatitur për qytetarët në lidhje sonin apo komunitetin ku jeton,
me sigurinë publike.
mund të raportojnë raste konkrete
të dhunës, sjelljeve antisociale apo
Qëllimi i këndeve të informimit kërcënimeve të ndryshme për sigështë të shpërndajmë informacion urinë publike, etj.
si edhe të mbledhim të dhëna mbi
perceptimin e publikut në bashkinë Kënde të tilla do të vazhdojnë të
Pogradec, për sigurinë publike dhe organizohen në disa vende të
policimin në komunitet. Gjithashtu dukshme të qytetit të Pogradecit si
vizitorët e këtyre këndeve do të edhe në Njësitë Administrative në
kenë mundësi të kërkojnë ndihmë zonat rurale.
dhe informacion për një prob-

Aktivitet mbi sigurinë rrugore, Kukës

Në datën 20 shtator, shoqata SIRA,
në kuadër të projektit "Siguria rrugore dhe policimi në komunitet në
Bashkinë Kukës" organizoi një
tryezë të rrumbullakët pranë
Drejtorisë Vendore të Policisë,
Kukës. Qëllimi i ketij takimi ishte
prezantimi i objektivave të projektit, si dhe ndërtimi i urave të bashkëpunimit me institucionet dhe
aktorët e tjerë lokal që do të përfshihen në projekt, me synim
përmirësimin e performancës së
projektit përmes marrjes së komenteve dhe sugjerimeve të tyre për

një zbatim sa më gjithpërfshirës nevoja e organizmit të orëve
dhe rezultativ të projektit.
demonstruese në rrugë dhe kombinimi i tyre me orët teorike inforNë këtë aktivitet morën pjesë muese, nevojën e përmirësimit të
përfaqësues të zyrës arsimore, sinjalistikës
rrugore
pranë
drejtorisë vendore të policisë, shkollave, nevoja për marrjen e
përfaqësues të bashkisë Kukës si masave lehtësuese në rrugë për
dhe pjesëtarë të shoqërisë civile. personat me aftësi të kufizuara, etj.
Pas prezantimit të projektit, në Në fund të takimit, bashkëpunimi
takim u diskutuan çështje të sig- institucional u formalizua me
urisë rrugore, format që duhen gje- nënshkrimin e një marrëveshjeje
tur për tërheqjen e të rinjve drejt mes shoqatës, zyrës arsimore dhe
edukimit mbi sigurinë në rrugë, DVP Kukës.
aktivizimi i prindërve, i bordeve apo
shoqatave të tyre në këtë proces,
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