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Aktivitete ndërgjegjësuese në kuadër të luftes kundër
Dhunës në Familje

Aktivitetet e muajit Dhjetor 2021

AKTIVITETET
KRYESORE:
 Aktivitete ndërgjegjësuese

në kuadër të luftes kundër
Dhunës në Familje

 Takime Informuese në DVP

Tiranë, Durrës dhe Fier

 Ceremonia e 50-vjetorit të

Më datë 9 dhjetor 2021,
“Instituti për Aktivizëm dhe
Ndryshim Social”, grantmarrës i
raundit 5të të Skemës së
Granteve, në bashkëpunim me
Drejtorinë Vendore të Qarkut
Tiranë dhe Bashkinë Tiranë organizuan orën e hapur me
nxënës të klasave të teta dhe
të nënta të shkollës “1Maji”
mbi parandalimin e dhunës në
familje dhe dhunës me bazë
gjinore.

me të tjera mbështetëse që iu
ofrohen
viktimave
dhe
familjarëve të tyre.
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.

Përfaqësuesja e njësisë së
mbrojtjes së fëmijëve, psikologia e shkollës, punonjëset e
komisariatit të policisë nr.1 dhe
përfaqësues të “Institutit për
Aktivizëm dhe Ndryshim Social“
diskutuam tema të shumta me
të rinjtë, si dhe dhanë informacion në lidhje me Dhunën
në Familje, informacion mbi
shërbimet policore dhe shërbiKY PROGRAM FINANCOHET NGA QEVERIA SUEDEZE

Krijimit të Akademisë së Sigurisë

 Vijojnë aktivitete

ndërgjegjësuese mbi sigurinë në rrugë me nxënësit e
shkollave të Tiranës

 Aktivitet mbi sigurinë rrugore

dhe policimin në komunitet,
Shtiqën
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Takime Informuese në DVP Tirane, Durrës dhe Fier

Ceremonia e 50-vjetorit te Krijimit
të Akademisë së Sigurisë .

Me datën 20 Dhjetor 2021, në ambientet e Akademisë së Sigurisë, u zhvillua
ceremonia e 50-vjetorit të krijimit të
Akademisë së Sigurisë .
Pas takimeve të para të zhvilluara gjatë
muajit nëntor me nivelin drejtues të
DVP Tiranë, Durrës dhe Fier, në të cilat
u prezantua plani i punës për fillimin e
projektit të ndryshimeve, ngritja e
Grupit të Punës për Menaxhimin e
Ndryshimeve dhe hartimi i planit të
zbatimit, gjatë muajit dhjetor SCPA
ndërmori një seri takimesh informuese
në komisariatet e DVP-ve të mësipërme

gjatë natës për NSPK-të.
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

Konkretisht, ekipi i SCPA organizoi
takime në 6 komisariatet e Tiranës, në
komisariatin e Vorës, Kavajës, Durrësit, •
Krujës, Shijakut, Fierit, Lushnjës,
Divjakës, Mallakastrës dhe Stacioneve
Policore të Patosit e Rrogozhinës .
•
Në këto takime morën pjesë shefat e
komisariateve, shefat e rendit, shefat e
hetimit të krimit, shefat e Policimit në
Komunitet dhe specialistët e sallës së
drejtimit dhe komandimit.

këtyre
strukturave
komuniteteve,

pranë

rritja e numrit dhe cilësisë së informacioneve 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.

Ekipi i SCPA përbehej nga Këshilltari
Ndërkombëtar Policor pranë SCPA, Ek- Gjatë takimit u rekomandua ndërmarrja
sperti Kombëtar i SCPA dhe Koordina- e hapave të qartë lidhur informimin e të
tori i Programit SCPA.
gjitha strukturave vendore të Komisariatit dhe DVP-së dhe sidomos lidhur me
Vizita kishte për qellim diskutimin rreth ndryshimet.
procesit të ndryshimeve që do të fillojë
të zbatohet në Komisariatet e këtyre Ekipi gjithashtu sugjeroi që Salla e
DVP-ve si fazë e dytë e projektit të ndry- Drejtimit dhe Kontrollit të përditësohet
shimeve në zbatim të Urdhrit te dhe të informohet mbi ndryshimet, në
Drejtorit të Përgjithshëm të PSh.
mënyrë që gjatë shpërndarjes së informacionit mbi ngjarjet dhe dërgimin në
Një pjesë e diskutimeve u përqendruan vendngjarje ata të veprojnë në
rreth sistemit me 2 turne të NSPK-ve, përputhje me përshkrimet e reja të
kalimi gradual i disa detyrave tek punës për NSPK dhe OPP.
Patrulla e Përgjithshme e Policisë, si dhe
reduktimi i turneve të gatishmërisë
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Në ketë ceremoni morën pjese Zëvendës
Ministri i Brendshëm, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, anëtarë të
komisionit parlamentar për sigurinë,
drejtues të lartë të Policisë së Shtetit, si
dhe të ftuar nga misionet partnere në
ndihmë të policisë së shtetit, në mes të
të cilëve ishte dhe një përfaqësi nga programi suedez për policimin në Komunitet
- SCPA.
Gjatë fjalës së tij Drejtuesi i Akademisë
së Sigurisë, Bilbil Mema u shpreh se
Akademia do të vijojë si një mision dhe
se qëllimi është të arrihet modernizimi i
saj, duke shtuar se- “Arsimi i Lartë
Policor është një njohje e padiskutueshme dhe nevojë bazike,
Kreu i policisë tha se Akademia e Sigurisë
duhet të kthehet në institucion lider që
ofron kuadro të formuar në fushën e
sigurisë. Në mesazhet e tyre në 50vjetorin e Akademisë së Sigurisë kreu i
policisë dhe zyrtarët e tjerë shprehën
vlerësim e mirënjohje për dëshmorët e
policisë por edhe kuadrot e dalluar nga
uniformat blu.
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Vijojnë aktivitete ndërgjegjësuese mbi sigurinë në rrugë me
nxënësit e shkollave të Tiranës

Aktivitet mbi sigurinë rrugore dhe
policimin në komunitet, Shtiqën,

Në datën 3 dhjetor, shoqata “ Sira” realizoi në ambientet e shkollës Shtiqën të
Kukësit një sesion informues me nxënës
të shkollës mbi sigurinë rrugore dhe
policimin në komunitet.

Në kuadër të vijimit të aktiviteteve me shkollat, Gbi – Health &
Safety
Academy,
e
cila
mbështetet nga skema e granteve te SCPA-së, organizoi në
datën 10 dhjetor me nxënësit e
klasave të 12-ta të shkollës
“Asim Vokshi“ në Tiranë, takimin
ndërgjegjësues me tematikë mbi
sigurinë rrugore.
Nxënësit e klasave të 12-ta së
shpejti do të jenë kandidatë për
tu pajisur me leje drejtimi ndaj
interesi dhe vëmendja për temat
e trajtuara ishte i madh. Në këtë
orë tematike u trajtuan tema të
tilla si: përdoruesit e rrugës si
këmbësorë, çiklistë, motoçiklistë, drejtues mjeti; në lidhje

me rrugën dhe elementet e saj;
sistemet e sigurisë në mjete
( rripi i sigurimit, kaska mbrojtëse); parandalimi i aksidenteve
duke rritur vetëdijen qytetare
dhe duke respektuar rregullat e
qarkullimit rrugor; video me tematike përdorimin e rripit të
sigurimit.
Nxënësit maturantë së shpejti
do të jenë kandidatë për tu pajisur me leje drejtimi ndaj interesi
dhe vëmendja për temat e trajtuara ishte i madh. Në këtë orë
tematike u trajtuan tema të tilla
si: përdoruesit e rrugës si
këmbësorë, çiklistë, motoçiklistë, drejtues mjeti; në lidhje
me rrugën dhe elementet e saj;
sistemet e sigurisë në mjete
(rripi i sigurimit, kaska mbrojtëse); parandalimi i aksidenteve
duke rritur vetëdijen qytetare
dhe duke respektuar rregullat e
qarkullimit rrugor; video me tematike përdorimin e rripit të
sigurimit.
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Aktiviteti konsistoi në prezantimin e iniciativës dhe vijoi me informacion mbi
rregullat e qarkullimit rrugor, sinjalistikën
rrugore dhe situata të përditshmërisë në
rrugë.
“Vetëm njohja e zbatimi i rregullave nga
të gjithë përdoruesit e rrugës na
mundëson jetë e shëndet të sigurtë” ishte mesazhi me të cilin u mbyll ky aktivitet.

