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Takimi i shtatë i Komitetit Drejtues të Programit SCPA 

Më datë 21 tetor 2021 u zhvillua 
mbledhja e shtatë e Komitetit 
Drejtues të Programit SCPA.  

Në takim morën pjesë Zv/Drejtori 
i Përgjithshëm i PSh, Z. Albert Der-
vishaj, dhe Zv/ Ministrja e 
Brendshme Znj. Romina Kuko.  

Nga ambasada suedeze mori pjesë 
Znj. Linda Gjermani, Menaxherja e 
Programit, ndërsa nga FCG Swe-
den drejtori i Programit Z. Pontus 
Forberg. 

Morën pjesë gjithashtu me 
cilësinë e anëtarit të KDP, Drejtori 
Akademisë së Sigurisë, përfa-
qësues të Ministrisë së Shëndetit 
dhe Mbrojtjes Sociale, të Minis-
trisë së Arsimit dhe Sportit si dhe 
përfaqësues të AMSHC.  

Në takim u prezantua Raporti i 
progresit të periudhës gjashtë mu-
jore të programit që përkon me 
gjashtëmujorin e parë të fazës së 
shtesë të programit (2021-2022) 
dhe Plani i Punës për periudhën 

në vijim.  

Z. Albert Dervishaj, Zv. Drejtori i 
Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, 
ne fjalën e hapjes falënderoi Am-
basadën dhe Qeverinë Suedeze 
për mbështetjen që iu ofrua PSh-
së për të rritur kapacitetet e saj. Ai 
vlerësoi gjithashtu mbështetjen 
dinamike të ofruar nga Programi 
në gjashtë muajt e fundit, 
pavarësisht situatës së pan-
demisë.  

Gjatë diskutimeve, Znj. Romina 
Kuko, Zv. Ministre e Brendshme 
vlerësoi punën e berë dhe 
mbështetjen e vazhdueshme të 
programit, si dhe bëri propozime 
për aktivitete të mëtejshme.  

Vlerësime e diskutime kon-
struktive pati nga të gjithë 
anëtarët pjesëmarrës për mbësht-
etjen e dhënë për rritjen e ka-
paciteteve të punonjsëve të poli-
cisë, mjetet e nevojshme si dhe 
rritjen e partneritetit me publikun  

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


Edhe gjatë muajit tetor 2021, ekipi i 
ekspertëve të SCPA ka zhvilluar 
takime vlerësuese në DVP Shkodër, 
Lezhë, Dibër dhe Kukës. Takimet u 
mbajtën me nivelin drejtues të DVP-
ve të mësipërme ku përveç drejtorëve 
të DVP-ve, ishin të pranishëm dhe zv/
drejtorët përkatës për Sigurinë Pub-
like njëkohësisht dhe Drejtues të 
Grupit të Projektit për Zbatimin e 
Ndryshimeve si dhe shefat e komisari-
ateve kryesore.  

Synimi i takimeve ishte të vlerësohej 
procesi i ndryshimeve të kryera gjatë 
këtyre muajve të fundit në komisari-
atet e varësisë.  

Ekipi diskutoi me nivelin drejtues për 
punën e deritanishme, për rezultatet 
e pritshme, si dhe gjendjen aktuale në 
lidhje me raportin përfundimtar për 
zbatimin e ndryshimeve që përcak-
tohen në udhëzimin e brendshëm të 
Drejtorit të DVP.  

Fillimisht, në të gjitha takimet u pre-
zantuan disa prej ndryshimeve që 
tashmë kanë filluar të zbatohen në 
terren. Shefat e komisariateve infor-
muan 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.  

Ekipi i SCPA vlerësoi përpjekjet e 
strukturave për zbatimin e ndry-
shimeve dhe përgëzoi veçanërisht 
DVP Shkodër dhe Lezhë për përfundi-
min e draftit të parë të raportit mbi 
zbatimin e ndryshimeve. 
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Në vijim të trajnimit të va-
zhdueshëm të Ndihmës Special-
istëve të Policimit në Komunitet 
për Edukimin dhe Punën me të 
Rinjtë, Programi SCPA në bash-
këpunim me Sektorin e Policimit 
në Komunitet në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë zhvilloi 
në datat 06, 07 dhe 08 tetor 
2021, trajnimin e 52 NSPK-ve 
nga të gjithë DVP-të. 

Trajnimi u zhvillua me tre grupe 
në ambientet e Fakultetit të Sig-
urisë dhe Hetimit në Akademinë 
e Sigurisë dhe kishte për qëllim 
përditësimin e NSPK-ve me te-
mat sensibilizuese.  

I gjithë ky aktivitet zhvillohet në 
kuadër të forcimit të rolit të tyre 
proaktiv dhe parandalues duke 
rritur ndërgjegjësimin e të rinjve 
për sa i përket çështjeve të sig-
urisë. 

Pjesëmarrësit u përditësuan me 
temat që ata do t’i prezantojnë 
në klasat e ndryshme të nivelit 
para universitar të cilat më së 
shumti prekin këto grup mosha 
si: siguria në internet, bulizimi 
dhe bulizmi në rrjetet sociale, 
rreziqet nga përdorimi i drogës, 

alkoolit e duhanit, siguria në rru-
gë, etj. Gjatë trajnimit u bënë 
ushtrime praktike duke përdorur 
teknikat e mësuara në prezanti-
min e këtyre temave. 

Ashtu si dhe në trajnimet e tjera, 
pjesëmarrësit e vlerësuan 
shumë këtë trajnim.  

Në fund, pjesëmarrësit pa-
rashtruan kërkesën për tu paji-
sur me materiale sensibilizuese 
në formën e fletëpalosjeve. Nga 
ana e programit u informua se 
literatura dhe materialet sensi-
bilizuese janë prodhuar dhe po 
shpërndahen me listë shpërn-
darjeje për secilën DVP. 

E gjithë kjo iniciativë e Pro-
gramit, ndër të tjera, ka si qëllim 
edhe edukimin me kulturën e 
sigurisë të grup moshave të reja 
si dhe rritjen e bashkëpunimit 
me Policinë. 

SCPA vijon me vizitat në DVP –të e 

qarqeve të veriut  
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Zhvillohet trajnimi i radhës me Ndihmës Specialistët e Policimit 
në Komunitet për Edukimin dhe Punën me të Rinjtë 



Në datën 13 tetor, organizata “Në 
familje, për familjen” në bash-
këpunim me Bashkinë Elbasan, 
organizoi trajnimin “Të rinjtë për 
sigurinë publike në nivel vendor”. 
Pjesëmarrës në trajnim ishin të rinj 
të Këshillit Rinor Elbasan, një 
strukturë komunitare e ngritur nga 
Bashkia Elbasan.  

Qëllimi i trajnimit ishte informimi 
dhe rritja e kapaciteteve të të 
rinjvë mbi rolin e strukturave 
komunitare lokale në sigurinë pub-
like në nivel vendor.  

Temat e trajtuara gjatë trajnimit 
ishin: kuptimi i konceptit “Siguri 
publike”, roli i të rinjve dhe koali-
cioneve vendore në sigurinë pub-
like, mënyrat e përfshirjes së të 
rinjve në koalicionet vendore për 
sigurinë publike, etj. Ky aktivitet 
realizohet në kuadër të projektit 
“Zhvillimi i qëndrueshëm nis me 
Sigurinë Publike”, projekt ky i fi-
nancuar nga raundi i 5-të i Skemës 
së Granteve. 
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Në datat 18 dhe 19 tetor 2021, 
Programi SCPA në bashkëpunim 
me Sektorin e Policimit në 
Komunitet në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë zhvilloi 
trajnimin në 2 grupe të 48 
punonjësve të policisë nga të 
gjitha DVP-të. 

Grupet përbëheshin nga Shefat 
e Seksionit të Rendit Publik dhe 
Shefat e Policimit në Komunitet 
të këtyre DVP-ve.  

Trajnimi u zhvillua në ambientet 
e Fakultetit të Sigurisë dhe Heti-
mit në Akademinë e Sigurisë me 
temën “Zgjidhja e konflikteve, 
mënyra e trajtimit dhe eviden-
timit të tyre, bashkërendimi i 
punës me specialistë për krimet 
dhe organet e tjera ligj 
zbatuese”. 

Në trajnim u diskutuan 
gjerësisht temat mbi bash-
këpunimin dhe bashkërendimin 
e punës të strukturave të Poli-
cisë për të zgjidhur prob-
lematikat dhe konfliktet brenda 
zonës policore  

Urdhri i Drejtorit të Përgjith-
shëm nr. 4087, datë 26.04.2018 
përcakton se në aspektin organi-

zativ dhe funksional çdo zonë 
policore do të mbulohet me një 
bërthamë të integruar të të 
gjitha shërbimeve të policisë 
(NSPK, OPP dhe Specialisti i Heti-
mit të Krimit) për atë zonë, me 
një përbërje lehtësisht të 
ndryshme sipas karakterit urban 
apo rural të zonës. 

Për këtë arsye, ekspertët e pro-
gramit SCPA dhe specialistë nga 
drejtoria e rendit në DPPSh, u 
fokusuan në diskutimet rreth 
masave më të mira të 
mundshme dhe veprimeve prak-
tike për bashkëpunim në paran-
dalimin e problemeve në zonën 
policore (policimi proaktiv).  

Këto masa konsistojnë në përf-
shirjen e komunitetit në adresi-
min e problemeve të sigurisë, 
duke nxitur bashkëpunimin apo 
kryerjen e shërbimeve qytetare 
të mbështetjes së policisë në 
kontrollin e territorit. 

Ashtu si dhe në trajnimet e tjera, 
pjesëmarrësit e vlerësuan 
shumë këtë trajnim.  

Aktivitet për Sigurinë Publike me 

të rinjtë e Këshillit Rinor Elbasan 
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Seminar me shefat e seksionit të PK dhe shefat e rendit të 12 DVP 



Në datë 20 Tetor, Qendra Kombëtare për 
Shërbime Komunitare, në kuadër të pro-
jektit “Rritja e efikasitetit të parandalimit 
të dhunës në njësinë administrative nr.8, 
Tiranë përmes përfshirjes së institucion-
eve, policisë dhe komunitetit” organizoi 
një takim me komunitetin mbi dhunën 
dhe diskriminimin. Ky aktivitet është 
takimi i katërt me komunitetin e kësaj 
njësie.  

Në këtë takim morën pjesë oficerë të 
policimit në komunitet që mbulojnë zonën 
e veprimit të projektit, administratorë 
pallatesh e banorë të komunitetit të kësaj 
njësie administrative. Ashtu sikurse edhe 
në takimet e tjera u prezantua projekti 
dhe qëllimi i tij, u diskutua për krijimin 
KVSP dhe aktorët që do të jenë pjesë e 
këtij këshilli. Gjatë takimit u fol për rolin e 
policisë dhe komunitetit dhe rëndesinë 
bashkëpunimit midis tyre në parandalimin 
e dhunës në familje. Gjatë takimit 
qytetarët diskutuan mbi problematikat e 
komunitetit ku ata jetojnë shprehën dhe 
shqetësimin e tyre për rastet e dhunës në 
familje dhe komunitet, si dhe rastet e 
vjedhjeve, madje sollën edhe shembuj 
personal. Punonjesi i policisë i pranishëm 
në takim foli për masat dhe praktikat e 
punës dhe gadishmërinë e punonjësve të 
policisë për të ndihmuar qytetarët në 
rastet e dhunës. Ai theksoi që puna e PSH-
së është e orientuar drejt gjetjes së 
shkaqeve që cënojnë sigurinë në 
komunitet dhe parandalimin e rasteve të 
dhunës.  
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Në 21 tetor 2021, Instituti për Ak-
tivizëm dhe Ndryshim Social (IANS), 
mbështetur nga strukturat për-
katëse të Bashkisë Korçë dhe 
Drejtorisë Vendore të Policisë or-
ganizuan takimin informues me 
përfaqësues të drejtorive 
përgjegjëse për funksionimin e 
Këshillit Vendor të Sigurisë Publike 
dhe prezantimin e Strategjisë 
Kombëtare për Sigurinë Publike. 
Krahas strukturave të pushtetit ven-
dor, morën pjesë drejtues të disa 
shkollave të mesme si dhe gazetarë 
e përfaqësues të shoqërisë civile. Ky 
takim u përshëndet nga Drejtues 
Ferdinand Zera, Zëvendësdrejtor 
për Sigurinë dhe Policimin në 
Komunitet; pjesëmarrës në këtë 
takim ishin përgjegjësit e seksion-

eve të policimit në komunitet Korçë 
dhe Pogradec si dhe NSPK/SPZ të e 
Komisariatit të Korçës. Gjatë këtij 
takimi, u diskutuan disa arritje dhe 
sfida për mirëfunksionimin e KVSP-
së, si një detyrë ligjore për instituci-
onet e përfshira. Krahas kësaj, IANS 
lançoi aktivitetet që do të organi-
zohen me të rinjtë e shkollave të 
mesme të qytetit, si dhe u shpërn-
danë materiale promovuese (bluza, 
stilolapsa, braçalete, postera). 
Drejtuesit e shkollave u angazhuan, 
që së bashku me strukturat vendore 
të përmbushin këto aktivitete 
ndërgjegjësuese gjatë muajit 
nëntor, 2021. Ky aktivitet u organi-
zua në kuadër të zbatimit të pro-
gramit “Me policinë për sigurinë në 
komunitet”. 

Aktivitet mbi rritjen e efikasitetit 

të parandalimit të dhunës,Tiranë 
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Takim mbi sigurinë në komunitet, Korçë 

Ditën e martë, datë 26.10.2021, shoqata 

“Unë, Gruaja” realizoi trajnimin me temë 

“Roli i Këshillave Vendorë të Sigurisë Pub-

like”. Pjesëmarrës në trajnim ishin anëtarë 

të Sekretariatit Teknik të KVSP tё Bashkisё 

Pogradec. Qëllimi i trajnimit ishte informi-

mi dhe forcimi i kapaciteteve të Sekretari-

atit për të garantuar sigurinë publike në 

Bashki. Disa nga temat e diskutuara ishin: 

sfidat dhe roli i Këshillave Vendorë të Sig-

urisë, strukturat lokale dhe roli tyre, si të 

garantojmë përfshirjen e qytetarëve në 

mekanizmat lokalë të sigurisë, si të gar-

antojmë efikasitetin e këtij mekanizmi 

institucional, sfidat e sigurisë komunitare 

në Pogradec. Në diskutimet e tyre 

pjesëmarrësit i dhanë një rëndësi të 

veçantë bashkëpunimit sa më efektiv të të 

gjithë strukturave e institucioneve, pjesë e 

KVSP, angazhimit të komunitetit pasi 

siguria publike nuk është vetëm 

përgjegjësi e policisë, por edhe e 

qytetarëve. Trajnimi u organizua në 

kuadër të projektit “Polici, Institucione 

dhe Shoqëri Civile së bashku për Sigurinë 

Publike”, i cili po zbatohet nga Shoqata 

"Unë, Gruaja" Pogradec në kuadër të 

raundit të V-të të skemës së granteve. 

Trajnim me anëtarë të KVSP tё Bashkisё Pogradec 
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Organizata "Në familje, për familjen" 
realizoi në datë 25 tetor aktivitetin e 
"Ditës së Hapur" në institucionin e 
Prokurorisë pranë Gjykatës së rrethit 
Gjyqësor Elbasan.  

Në aktivitet morën pjesë të rinj të 
Këshillit Rinor, strukturë komunitare e 
Bashkisë Elbasan, drejtuesi i 
Prokurorisë Elbasan Z. Kreshnik Ajazi, 
zv/drejtues i Prokurorisë Elbasan Z. 
Gentian Habazaj, drejtuesja dhe 
oficerë të policisë gjyqësore e 
seksionit për të mitur, Prokuroria 
Elbasan, përfaqësues të komisariatit 

të Elbasanit, personeli teknik i KVSP-
Bashkia Elbasan, si dhe përfaqësues 
të organizatës NFPF. Qëllimi i këtij 
aktiviteti ishte njohja e të rinjve me 
punën dhe rolin e institucionit të 
Prokurorisë në lidhje me sigurinë 
publike. 

Përfaqësuesit e Prokurorisë bën një 
prezantim të detajuar të rolit të 
institucionit me qëllim hetimin e 
veprave penale për të mbrojtur të 
drejtat dhe jetën e qytetarëve.  

Ndër çështjet me interes për të rinjtë 
ishin veprat penale të kryera më së 

shumti nga të rinjtë, masat e dënimit 
të kërkuara për këto vepra, etj. 

Të rinjtë paraqitën pranë 
përfaqësuesve të institucionit 
perceptimet e tyre mbi sigurinë 
publike në qytetin e Elbasanit, 
mënyrën sesi mediat e përcjellin 
kriminalitetin dhe imazhin që kjo 
krijon te opinioni publik.  

Një fund të takimit të rinjtë u ftuan të 
bashkëpunojnë në parandalimin e 
sjelljeve kriminale duke treguar 
gjithësecili shembullin e vet pozitiv. 
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Aktivitet mbi sigurinë rrugore dhe policimin në komunitet, Kukës 

"Dita e Hapur" në institucionin e Prokurorisë pranë Gjykatës së rrethit Gjyqësor Elbasan 

Gjatë muajit tetor 2021, shoqata “Sira” 

ka vijuar në Kukës sesionet informative 

me nxënës të shkollës "Avni Rustemi", 

”Lidhja e Prizrenit “ dhe “ 1 Qershori“. 

Aktivitetet konsistuan në prezantimin e 

iniciativës dhe vijuan me informacion 

mbi rregullat e qarkullimit rrugor, sin-

jalistikën rrugore dhe situata të 

përditshmërisë në rrugë.  

Kjo tematike zgjoi interesin e nxënësve 

për njohjen me rregullat e qarkullimit 

rrugor, me raste konkrete të evidentu-

ara në përditshmëri, si dhe me bazën 

ligjore që rregullon këtë veprimtari.  

Disa nga mesazhet qe u perçuan në 

keto grup aktivitetesh ishin si me 

poshte : 

• Në përdorimin e rrugës duhet tre-

guar përgjegjshmëri, kujdes dhe 

duhet të njihet mirë roli i policit të 

sigurisë rrugore.  

• "Të gjithë së bashku sigurojmë 

veprime që nuk cënojnë jetën e 

shëndetin tonë" - ishte motoja me 

të cilën u mbyll ky sesion informu-

es. 

• Vetëm njohja e zbatimi i rregullave 

nga të gjithë përdoruesit e rrugës 

na mundëson jetë e shëndet të 

sigurtë”  etj 


