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Ambasada Suedeze organizon aktivitete në qytetin e
Elbasanit

Aktivitetet e muajit Nëntor 2021

AKTIVITETET
KRYESORE:
 Ambasada Suedeze organi-






Me datën 01 nëntor Ambasada
Suedeze në Tiranë zhvilloi një grup
aktivitetesh në Qytetin e Elbasanit
nën moton Ambasada vjen tek
ju” (Pop-Up Embassy).

postë policie e lëvizshme dhe e cila
është dhuruar nga Programi SCPA.
Pjesa e parë e këtij aktiviteti përfshiu
takime të personelit të ambasadës në
sheshin “Gensher” me njerëzit, studentët dhe partnerët e tyre kudo që
ata janë. Në këto takime u mblodhën
partnerë të ambasadës suedeze nga
shoqëria civile përfshirë organizatat
që zhvillojnë projekte të financuara
nga SCPA, organizatat e grave, aktivistët e mjedisit, aktivistët për të
drejtat e komunitetit rom dhe oficerë
të Policimit në Komunitet.

Në këto grup aktivitetesh mori pjesë i
gjithë personeli i ambasadës i
kryesuar nga Ambasadorja Znj. Elsa
Håstad. Gjithashtu ishin të pranishëm
dhe Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit
të Programit të programit SCPA, Z.
Ansi Shundi, specialistë të Sektorit të
Policimit në Komunitet në DPPSH,
Ndihmës Specialistë të Policimit në
Komunitet për Edukimin dhe Punën
Qëllimi i këtyre takimeve ishte për t’u
me të Rinjtë të DVP Elbasan, etj.
takuar me njerëzit dhe për të ndarë
Personeli i ambasadës suedeze kishte historinë e bashkëpunimit midis
ardhur me një autobus i cili ishte Suedisë dhe Shqipërisë. Pasdite u
dekoruar me flamurin suedez dhe zhvillua një ndeshje futbolli mes
hashtag-un:
#DriveforDemocracy. ekipit te ambasadës dhe bashkisë së
Sektori i Policimit në Komunitet, në Elbasanit dhe dita u mbyll me shfaDPPSH kishte ardhur me fugonin e qjen e filmit ‘Catwalk’ (‘Pasarela’).
konstruktuar enkas që të shërbejë si
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zon aktivitete në qytetin e Elbasanit
Kryetarët e Bashkive të
Qarkut Gjirokastër mblidhen
për të rritur sigurinë vendore
SCPA fillon vizitat paraprake
në DVP –të Tiranes, Durrësit
dhe Fierit
Aktivitete në fushatën e 16
ditëve të aktivizmit kundër
dhunës me bazë gjinore
Seminar trajnues me specialistët e rendit dhe të sallave të
Drejtimit dhe Komandimit në
DVP-Dibër.
Trajnime për Dhunën në
Familje me punonjesit e policisë së DVP Shkodër, Vlorë
dhe Sarandë
Aktivitete të Qendres ”
Fokus” për Dhunën në familje
Rritja e sigurisë rrugore fillon
nga zbatimi i rregullave.
Takim mbi sigurinë publike
me anëtarë të komunitetit
Prrenjas
Kënd informimi lidhur me sigurinë publike Mëmëlisht,
Pogradec
Shpallet thirrja Nr. 6 për Aplikime në Skemën e Granteve
për qarqet Vlorë, Shkodër,
Durrës dhe Fier.
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Kryetarët e Bashkive të Qarkut Gjirokastër mblidhen për të
rritur sigurinë vendore

SCPA fillon vizitat paraprake në
DVP –të Tiranë, Durres dhe Fier

Me datë 18, 19 dhe 24 nëntor 2021,
SCPA në bashkëpunim me sektorin e PK
në Komunitet në DPPSh organizoi takime
me nivelin drejtues të DVP –ve Tiranë,
Durrës dhe Fier.

Më 21 nëntor 2021, në qytetin e
Gjirokastrës u zhvillua takimi
rajonal “Rritja e parametrave të
sigurisë në komunitet nëpërmjet
angazhimit dhe ndërveprimit me
komunitetin” ku morën pjesë
kryetarët e bashkive të gjithë
qarkut,
përfaqësues
të
Drejtorisë Vendore të Policisë së
Shtetit, nga Administrata e
Shërbimeve Sociale, Arsimit,
Shërbimit Shëndetësor, Pyjeve
dhe
Mjedisit,
komunitetet
fetare, komuniteti i biznesit, media lokale, grupet vullnetare (të
rinj/qytetarë), shoqëria civile etj.
Ndërsa nga donatori morën
pjesë dy përfaqësuese nga ambasada suedeze znj. Linda Gjermani, Menaxhere Programi dhe
znj. Wanja Kaufmann, nga SCPA
z. Ansi Shundi, Drejtuesi i Ekipit
të Programit dhe nga Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë së Shtetit
z. Eno Gjergjani nga Sektori i
Policimit në Komunitet.

Gjatë fjalimeve dhe diskutimeve
u evidentua krijimi në të 7 bashkitë e këtij qarku i Këshillave
Vendorë të Sigurisë Publike, si
një mekanizëm koordinues,
identifikues dhe menaxhues në
nivel vendor mbi problematikat
që lidhen me sigurinë e
komunitetit. Por megjithatë
pjesëmarrësit
ngritën
si
shqetësim funksionimin e plotë
të Këshillave Vendorë të Sigurisë
Publike (KVSP) duke përmirësuar
infrastrukturën ligjore, krijimin e
një fondi të veçantë për sigurinë
në komunitet dhe fuqizimin e
burimeve njerëzore.
Me anë të këtij takimi, kryetarët
e bashkive ndanë problematikat
lokale dhe rajonale si dhe u
ndërgjegjësuan edhe më shumë
për detyrat që ata kanë për
rritjen e sigurisë vendore dhe
masat që duhet të marrin për të
rritur cilësinë e jetës së
qytetarëve të tyre.
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Fillimisht të pranishmëve iu paraqit një
pasqyrë e përmbledhur e përvojës së
pilotimit të ndryshimeve të zbatuara në
DVP pilot të Elbasanit si dhe në DVP-të e
Veriut 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 ndryshimeve 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. Në këto takime u shkëmbyen
mendimet për organizimin dhe krijimin e
Grupit të Punës të Projektit të Ndryshimeve si dhe hartimin e planit të zbatimit të këtij projekti në zbatim të urdhrit
të DP. Pjesa e dytë e takimeve iu dedikua
konstituimit të Grupeve të Punës për
menaxhimin e ndryshimeve në bazë DVP
-je si dhe përbërjen e këtyre grupeve.
Këto GP do të kryesohen nga zëvendës
drejtorët e çdo DVP-je.
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Seminar trajnues me specialistët e rendit dhe të sallave të
Drejtimit dhe Komandimit në DVP-Dibër.

Me datë 10, 11 Nëntor 2021 u
zhvillua një seminar në formë trajnimi në DVP Dibër. Në këtë seminar
morën pjesë specialistët e Rendit
dhe Sigurisë Publike të komisariatit
të Dibrës, Bulqizës dhe Matit, si dhe
shefat e stacioneve policore të
Krastës, Maqellarës, Shupenzës dhe
Klosit, të cilët kryejnë dhe funksionet e përgjegjësve të turnit dhe
drejtuesve të patrullave të përgjithshme. Përveç këtyre, morën pjesë
dhe personeli i Sallës së Drejtimit
dhe Komandimit të DVP Dibrës,
komisariatit të Bulqizës dhe komisariatit të Matit.

rolit të specialistit të rendit me
funksion përgjegjës i patrullës së
përgjithshme sa u takon detyrave
që mbart ky funksion dhe konsolidimin 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
Ekipi i SCPA përbëhej nga Këshilltari zinxhirin e komandës.
Ndërkombëtar Policor, Eksperti
vendor dhe Koordinatori i SCPA. Këto grup seminaresh synojnë:
Gjithashtu, mori pjesë dhe Zv/
• të rrisin kuptimin e kompetenDrejtori për Rendin dhe Policimin
cave
profesionale
të
Përgjegjësve të Turnit të
në komunitet i DVP Dibër.
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 Dibër në zba• të konsolidojnë më tej njohjen e
tim të Urdhrit të Drejtorit të
detyrave të kësaj strukture;
Përgjithshëm Nr. 395, dt. 5 maj
2021, “Për implementimin e ndry- • të identifikojnë format e
mbështetjes për oficerët e
shimeve të reja për funksionet e
patrullës së përgjithshme në
raste emergjente si dhe
NSPK-ve, OPP-ve dhe Sallës së
Drejtimit dhe Komandimit në nivel • ndarjen më të mirë të punës
DVP”, dhe në përputhje me planet e
mes OPP dhe NSPK/SPZ.
punës të SCPA.
Objektivi i seminarit ishte forcimi i
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Aktivitete në fushatën e 16 ditëve
të aktivizmit kundër dhunës me
bazë gjinore

Forumi i Gruas Elbasan, grantmarrëse
në raundin e 5-të të skemës së
granteve, në kuadër të projektit
“Partneriteti mes Policisë së Shtetit,
aktorëve lokal dhe komunitetit në
lidhje me DHF dhe DHBGJ”, startoi
më 25 Nëntor fushatën e 16 ditëve të
aktivizmit kundër dhunës me bazë
gjinore.
Qëllimi
i
këtyre
aktiviteteve
ndërgjegjësuese është rritja e informacionit
dhe
sensibilizimi
i
qytetarëve dhe të rinjve mbi fenomenet e dhunës në familje dhe
dhunës me bazë gjinore, siguria
qytetare, si dhe partneriteti polici –
qytetar.
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Trajnime për Dhunën në Familje me punonjesit e policisë së DVP
Shkodër, Vlorë dhe Sarandë

Në vijim të serisë së trajnimeve
mbi dhunën në familje, në datat
18 dhe 19 nëntor u zhvillua trajnimi me temë ”Ndryshimet
ligjore në adresimin e dhunës në
familje” me punonjës të
Drejtorisë Vendore të Policisë
Shkodër. I njëjti trajnim u organizua në datën 23 dhe 24 nëntor,
respektivisht me punonjës të
komisariatit
Sarandë
dhe
Drejtorisë Vendore të Policisë
Vlorë. Ky trajnim organizohet
nga programi SCPA në bashkëpunim me Drejtorinë e
Përgjithshme të Policisë. 42
oficerë policie të DVP-së Shkodër dhe 43 oficerë të DVP-së
Vlorë, NSPK dhe specialistë të
krimeve u trajnuan mbi ndry-

shimet dhe përmirësimet e
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.

Aktivitete të Qendres ” Fokus” për
Dhunën në familje

Në kuadër të programit “Komunitete
aktive kundër dhunës në familje”, zbatuar nga Qendra Fokus u organizua takimi
me përfaqësues të shërbimit primar
(poliklinikës nr 7, mjekë dhe infermierë),
mjekë psikiatër QSUT, përfaqësues të
drejtorisë së përgjithshme të burgjeve ,
Komisariatit no. 3, dhe përfaqësues të
agjensisë për mbrojtjen e fëmijëve,
përfaqësues të organizatave të shoqërisë
civile.
Në këtë takim u bë një prezantim i programit, si dhe u sollën disa problematika
kryesore të cilat kërkojnë një qasje të
integruar për punën ne terren të të
gjithë aktorëve. Gjatë diskutimeve,
përfaqësues të shendetsise sollën raste
konkrete të dhunës në familje të cilat i
kanë referuar pranë strukturave të policisë duke plotësuar formulain për identifikimin e rasteve të dhunës.
Në takim u diskutua edhe për raste të
cilat referohen në polici nga urgjencat e
QSUT. Një vend të rëndësishëm në takim
mori edhe diskutimi rreth mënyrës së
intervistimit të fëmijëve dhe grave të
dhunuara. Modeleve dhe elementeve
bazë të komunikimit. Pjemarrësit në menyrë ineraktive sollën eksperiencën e
tyre personale për raste të dhunës në
familje në identifikimin, trajtimin dhe
referimiin e tyre.
.
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Rritja e sigurisë rrugore fillon nga zbatimi i rregullave

Takim mbi sigurinë publike me
anëtarë të komunitetit Prrenjas

Organizata "Në familje, për
familjen" realizoi në datë 8 nëntor
takimin informues mbi sigurinë
publike me anëtarë të komunitetit
Prrenjas.
Në datën 27- 28 nëntor 2021 Klubi
Kombëtar ” Auto Moto Touring”
Kosovë, në bashkëpunim me
Drejtorinë e Policisë Rrugore të PSh
dhe programin SCPA organizoi një
aktivitet sportiv që kishte si qëllim
garën sportive mes drejtuesve të
automjeteve bazuar në saktësinë e
të drejtuarit të automjeteve në
kushtet e trafikut normal sipas normave të sjelljes, duke respektuar të
gjithë rregullat e qarkullimit rrugor.

përmirësimi i aftësive drejtuese,
eliminimi i veseve të këqija gjatë
drejtimit të mjetit, si dhe përfitimi i
njohurive në fushën e sigurisë rrugore.

Aktivitetin e ndoqën nga afër
Drejtori i Policisë Rrugore z. Altin
Qato dhe Drejtori i EMP-së të Programit Suedez për Policimin në
Komunitet, z. Ansi Shundi, të cilët
dhanë mesazhe ndërgjegjësimi për
respektimin e rregullave të qarkulZbato rregullat e qarkullimit, për një limit rrugor.
destinacion të sigurt”, ishte motoja
Tek Lungomare qytetarët provuan
e aktivitetit sportiv automobilistik
simulatorin për rripin e sigurimit.
“Gara e Flamurit”, me nisje nga PrizPër më tepër klikoni linkun e
reni dhe mbërritje në Vlorë.
meposhtem:
Kompania GBi-Health & Safety
https://www.youtube.com/watch?
Academy gjithashtu iu bashkua këtij
v=KVsGESCEvHg&t=13s
aktiviteti me pajisjet simulatore dhe
me trajnerët e saj, të cilët organizuan një seancë trajnimi mbi drejtimin e sigurt të mjetit.
Në fokus të aktivitetit ishin zbatimi i
sinjalistikës rrugore dhe vendosja e
rripit të sigurimit, kombinimi mes
autosportit, njohurive turistike dhe
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Në takim ishin të pranishëm
anëtarë të komunitetit, përfaqësues të komisariatit Prrenjas,
përfaqësues të prokurorisë rrethi
Gjyqësor Elbasan, njësia për mbrojtjen e fëmijëve Bashkia Prrenjas,
koordinatori për dhunën në
familje Bashkia Prrenjas, përfaqësues të organizatës "Në familje,
për familjen".
Qëllimi i këtij aktiviteti ishte njohja
e anëtarëve të komunitetit me
konceptin e sigurisë publike dhe
roli i tyre në këtë aspekt, si dhe
me koncepte të policimit në
komunitet. Gjithashtu u sollën disa
shembuj sesi vetë komuniteti
mund të ruaj sigurinë publike. Të
pranishmit u ftuan të kenë në
vemëndje çështje të lidhura me
sigurinë publike dhe të japin
kontributin e tyre për një nivel më
të lartë të sigurisë së komunitetit.
Në këtë takim, një vend të veçantë
iu kushtua njohjes me institucionet në të cilat mund të referohen
rastet e lidhura me cënimin e sigurisë personale dhe publike.
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Kënd informimi lidhur me sigurinë publike Mëmëlisht, Pogradec

Shoqata “Unë, Gruaja”, në datën 5
nëntor 2021, organizoi një kënd
informimi lidhur me sigurinë publike dhe policimin në komunitet në
fshatin Mëmëlisht të Njësisë Administrative Hudënisht, Bashkia
Pogradec. Këndin e vizituan banorë
të fshatit, nxënës shkollash e kalimtarë të rastit, të cilët u informuan rreth qëllimit të aktivitetit si
edhe u ftuan të plotësojnë pyetësorin e përgatitur në këtë
kuadër. Gjithashtu në aktivitet morën pjesë kryeplaku i fshatit, inspektori i policimit në komunitet

për Njësinë Udënisht, oficeri i
policimit në komunitet pranë
Komisariatit të Policisë Pogradec,
përfaqësues nga Agjensia e Zonave
të Mbrojtura Pogradec, grupe
nxënësish nga shkolla “Ptoleme
Xhuvani” shoqëruar nga mësues të
shkollës. Qëllimi i këndeve të informimit është shpërndarja e informacionit, si dhe mbledhja e të
dhënave mbi perceptimin e publikut në Bashkinë Pogradec për sigurinë publike dhe policimin në
komunitet. Vizitorët e këtyre
këndeve kanë mundësi të kërkojnë

ndihmë dhe informacion për problematikën në lidhje me sigurinë e
tyre. Kënde të tilla janë duke u organizuar në qytetin e Pogradecit si
edhe në Njësi të tjera Administrative në zonat rurale. Më pas, problematikat e komunitetit të evidentuara gjatë organizimit të këndeve
të informimit, nga pyetësorët dhe
nga bisedat e intervistat me të
tjerë aktorë, përgjegjës për sigurinë publike do të adresohen pranë Këshillit Vendor të Sigurisë
Pogradec për t’u trajtuar dhe
zgjidhur

Programi “Forcimi i Policimit në Komunitet” SCPA , ju njofton se shpall Thirrjen Nr. 6 për Aplikime në Skemën e Granteve për qarqet Vlorë, Shkodër, Durrës dhe Fier.
tare me synim përmirësimin e
marrëdhënieve dhe bashkëpunimin
e vazhdueshëm mes Policisë së
Shtetit dhe komuniteteve vendore
si dhe rritjen e besimit te
ndërsjelltë dhe; b) Përmirësimin e
ndërveprimit mes Policisë së Shtetit
dhe aktorëve të tjerë lokalë,
Programi do të ofroje dy lloj anëtarë të mekanizmave lokale të
grantesh:
referimit, për rritjen e cilësisë së
masave parandaluese dhe rritjen e
Grante deri në 10,000 € Këto cilësisë së shërbimeve ndaj rasteve
grante do të jepen për projekt- të dhunës në familje dhe dhunës
propozime që synojnë
me bazë gjinore. Afati kohor për
zbatimin e projektit: deri në 9 muaj.
a) fuqizimin e organizatave të
shoqërisë civile për të mbështetur Grante deri në 5,000 € Këto grante
krijimin dhe ngritjen e kapaciteteve do
të
mbështesin
projekttë koalicioneve me bazë komuni- propozime që synojnë krijimin dhe
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konsolidimin e partneriteteve
ndërmjet policisë, institucioneve
vendore dhe komuniteteve duke
pasur në fokus rininë, si iniciativa
në fushën e zgjidhjes së konflikteve, ndërgjegjësimin, pasojat e
përdorimit të drogave dhe substancave narkotike, sigurinë në trafikun
rrugor, bulizmin dhe krimin kibernetik,
trafikimin
e
qenieve
njerëzore, krimet homofobike,
ekstremizmin e dhunshëm, etj; me
theks të veçantë në masat parandaluese. Afati kohor: deri në 7
muaj. Projekt-propozimet duhet të
dërgohen elektronikisht deri me 17
Dhjetor 2021 ora 16:00 .ne adresen
grants@cp-project.al

