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SCPA dhuron drone për DVP Pilot Elbasan dhe organizon trajnimin e
përdoruesve sipas komisariateve.

Aktivitetet e muajit Korrik 2021

AKTIVITETET
KRYESORE:
 SCPA dhuron drone për DVP

Pilot Elbasan dhe organizon
trajnimin e përdoruesve sipas komisariateve.

 Vazhdojnë takimet në komi-

sariatet e DVP-ve të rajonit të
veriut.
Në datën 09 Korrik 2021, Programi
SCPA dhuroi 4 pajisje vëzhguese të
tipit “Dron” për DVP Pilot Elbasan.
Këto pajisje janë destinuar kryesisht
për personelin e komisariateve, pjesë
e grupeve të kontrollit të territorit
për bimë narkotike.
Në ceremoninë e rastit që u organizua në ambientet e DVP Elbasan, morën pjesë Drejtori dhe Zëvendës
Drejtorët e DVP Pilot Elbasan, shefi i
seksionit të Logjistikes, shefi i
seksionit të teknologjisë së Informacionit si dhe personeli nga komisariatet, të cilët do të përdorin
dronet. SCPA u përfaqësua nga
Këshilltari Ndërkombëtar Policor,
Eksperti Vendor dhe Koordinatori i
programit.
Siç është planifikuar, programi ka
bërë vizita në komisariatet e DVP
Pilot të Elbasanit për zbatimin e ndryshimeve në lidhje me detyrat që do të
kryejnë NSPK-të dhe OPP-të. Gjatë
këtyre vizitave është vërejtur se që
nga muaji prilli SPZ-të e zonave rurale

janë kryesisht të ngarkuar me
kontrollin e territorit (duke qenë
pjesë e grupit të kontrollit të territorit) dhe si pasojë nuk mund të kryhen një pjesë e mirë e detyrave të
policimit në komunitet. Kjo procedurë
normalisht vazhdon deri në tetor.
Kontrolli i territorit në këmbë është
shumë i vështirë sidomos në zonat e
thella dhe malore. Drejtori i DVP-së
dhe Departamenti i Rendit Publik në
DPPSh kanë kërkuar vazhdimisht
ndihmë për blerjen e 4 dronëve për
të kontrolluar zonën në distancë. Me
pajisjen me këto dronë, SPZ-të do të
mbështesin ekipin e kontrollit të territorit vetëm me të dhëna dhe informacione. Njëkohësisht, Programi
SCPA organizoi dhe trajnimin e
përdoruesve të dronëve. Trajnimi
zgjati dy ditë dhe u organizua në ambient të hapur për t’iu përshtatur sa
më tepër realitetit praktik. Ai u krye
në bashkëpunim me specialistët e
kompanisë ku u realizua blerja e
dronëve, dhe përfshiu trajnimin teorik dhe praktik të përdorimit të tyre.
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 Takime në Departamentin e

Rendit dhe Sigurisë në
DPPSh dhe Akademinë e Sigurisë

 Takime vlerësuese në DVP

Dibër dhe Shkodër

 Takim për sigurinë në

Njësinë Administrative nr.8
Tiranë.
 Takim i Këshillit Vendor të

Sigurisë Publike (KVSP) në
Pogradec

 Aktivitet sensibilizues me

fëmijët e kampit veror "Goga
Basket", me temën "Siguria
rrugore
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Vazhdojnë takimet në komisariatet e DVP-ve të rajonit të veriut.

Takime në Departamentin e Rendit
dhe Sigurisë në DPPSh dhe Akademinë e Sigurisë

Gjatë muajit Korrik 2021 (EMP) Ekipi i
menaxhimit të Programit SCPA ka organizuar një numër takimesh në Drejtorinë e
Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
Në fillim të muajit korrik, Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë së Shtetit
bëri disa riorganizime në nivel
qendror e vendor në kuadër të ristrukturimit për rritjen e forcës
goditëse dhe parametrave të sigurisë në vend. Me qëllim prezantimin me drejtorët e porsa emëruar
dhe përditësimin e tyre me aktivitetet e kryera deri tani, në datat 14-15
korrik 2021, ekipi i ekspertëve të
SCPA zhvilloi takime në DVP Lezhë
dhe Kukës. Takimet e para u mbajtën me drejtorin e sapoemëruar të
DVP Lezhë, Z. Lorenc Shehu dhe
drejtorin e DVP Kukës Z. Hamdi
Fjore. Në këto takime ishin të pranishëm dhe zëvendësdrejtorët përkatës për Sigurinë Publike të DVP
Lezhë dhe Kukës të cilët kanë dhe
atributet e Drejtuesve të Grupit të
Projektit për Zbatimin e ndryshimeve. Pasi paraqiti një ekspoze
të punës së deritanishme, Ekipi
diskutoi me të dy drejtorët mbi rezultatet e pritshme, mënyrën e implementimit të ndryshimeve dhe
afatet kohore të zbatimit. Të gjitha
palët ranë dakord të vazhdojnë
përpjekjet e reformimit me një
ritëm të shtuar, në mënyrë që të
rrisin policimin në komunitet në
parametrat e kërkuara.

takime morën pjese shefat e komisariateve, dhe shefat e seksioneve
të rendit publik. Në këto takime u
adresuan një sërë çështjesh, siç janë
zbatimi i sistemit me dy turne për
SPZ-të, heqja e turneve të
gatishmërisë gjatë natës, aty ku
është e mundur, përshtatja e OPPve me detyrat e reja sipas përshkrimeve të punës, etj. Ekspertët
shpjeguan se është e një rëndësie
thelbësore që të ketë një rol më
aktiv të OPP-ve në menaxhimin e të
gjithë rrjedhës së punës në vend ngjarje.

Shefat e komisariateve informuan
ekspertët 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. Ata e
shohin të domosdoshme që SPZ-të
të merren me detyrat e tyre kryesore dhe Patrulla e Përgjithshme të
jetë përgjegjëse për menaxhimin në
vend ngjarje të rasteve urgjente,
por realiteti është, që aktualisht
pothuajse të gjithë burimet
njerëzore angazhohen me sigurinë e
turistëve, kontrollin e territorit për
narkotikë dhe trajtimin e konflikteve. Për shkak të këtij fakti ato
Pas këtyre takimeve , Ekipi i SCPA mund të jenë në gjendje të vaorganizoi takime në komisariatin e zhdojnë me të gjitha ndryshimet
Lezhës dhe të Kukësit. Në këto vetëm duke filluar nga shtatori.
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Në ketë kuadër, janë takuar drejtori i
Departamentit të Sigurisë Publike Z. Neritan Nallbati, drejtori i Rendit Publik Z.
Ylli Vasili, shefi i Sektorit të Policimit në
Komunitet Z. Zef Laska si dhe specialistë
të Drejtorisë së Rendit.
Qëllimi i këtyre takimeve ka qenë informimi dhe përditësimi i nivelit të lartë
drejtues në DPPSH me progresin e arritur
deri tani në DVP-të e rajonit të veriut, në
lidhje me zbatimin e ndryshimeve në
këto DVP dhe në përputhje me Urdhrin e
Drejtorit të Përgjithshëm Nr. 395, dt.
5/05/2021.
Gjithashtu,
EMP
ka
shfrytëzuar këto takime për të informuar
interlokutoret e sipërpërmendur mbi
ecurinë e aktiviteteve të realizuar në të
tre komponentët e programit si dhe të
skemës se granteve.
Në takimin me drejtorin dhe Zv/drejtorin
e kolegjit të policisë, EMP diskutoi për
trajnimet që parashikohen të kryhen në
periudhën në vazhdim. U diskutua për
kurrikulat dhe planet e trajnimit për OPPtë, sektorin Drejtimit dhe komandës si
dhe specialistët e rendit me funksion
përgjegjës turnit. U ra dakord që Kolegji
do të mbështesë trajnimin me trajnues ..
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Takime Vlerësuese në DVP Dibër dhe Shkoder

Gjatë muajit korrik 2021, në kuadër
të ciklit të takimeve informuese dhe
vlerësuese për procesin e sapo nisur
të ndryshimeve, një ekip i SCPA
përbërë nga Drejtuesi i EMP-së,
Këshilltari Ndërkombëtar Policor,
Eksperti Kombëtar dhe Koordinatori
i programit zhvilluan takime pune
në DVP-në e Dibrës dhe të
Shkodrës. Takimet e para u realizuan në ambientet e DVP të
Shkodrës dhe Dibrës. Këto takime u
ndoqën me pas me takimet të dedikuara në Komisariatet e Shkodrës
dhe të Dibrës. Gjatë këtyre aktiviteteve, ekipi takoi fillimisht drejtuesit
e DVP-ve, ku një vend të veçantë
zuri takimi i pare me drejtorin e
porsa emëruar të DVP Shkodër. Në
këto takime ishin të pranishëm dhe
zëvendësdrejtorët përkatës për
Sigurinë Publike të cilët kanë dhe
atributet e Drejtuesve të Grupit të
Projektit për Zbatimin e Ndryshimeve Me pas, u kalua në takime
me teknike me nivelin drejtues të
komisariateve të Shkodrës dhe
Dibrës ku te pranishëm ishin shefat
nga rendi publik dhe salla e
drejtimit dhe komandës. Synimi i
takimeve ishte të vlerësohej procesi
i ndryshimeve të ndërmarra gjatë
këtyre muajve të fundit në komisariatet qe ndodhen nën varësinë e
DVP –ve respektive.

punës për projektin e ndryshimeve
të DVP Dibër, e cila u mbajt në ambientet e komisariatit të Matit me
datë 28 Korrik 2021. Në këtë
mbledhje, përveç anëtareve të GP,
ishin ftuar dhe shefat e Stacioneve
Policore. Mbledhja u hap nga
drejtuesi i GP, Z. Gani Zeneli, i cili
beri një përmbledhje të ecurisë së
procesit deri në këtë moment. Gjatë
fjalës së tij, Z. Zeneli u përqendruar
në dy pika kryesore. Së pari ai
shpjegoi se menjëherë pas ngritjes
se GP, janë organizuar disa takime
për të informuar të gjithë drejtuesit
e strukturave në lidhje me detyrat e
tyre sipas planit te zbatimit që iu
është dërguar atyre në kohe. Së
dyti, ai theksoi fushatën e informimit të iniciuar nga GP me të
gjitha strukturat vartëse. Sipas Z.
Zeneli, qëllimi i kësaj fushate nuk
ishte vetëm informimi i tyre në
lidhje me ndryshimet e ardhshme,
por gjithashtu nxitja e të gjitha
strukturave për njohje dhe kuptim
më të mirë të përshkrimeve të
punës të aprovuara rishtas Takimi
vazhdoi me një analizë të detajuar
të të gjitha ndryshimeve të
ndodhura për secilin komisariat. Në
fund të takimit, Z. Zeneli falënderoi
të gjitha strukturat për punën e
bërë dhe përpjekjet e tyre për të
zbatuar ndryshimet. Ai u bëri thirrje
të gjithë drejtuesve të strukturave
Gjithashtu, EMP mori pjese ne që të mbikëqyrin njësitë dhe të
mbledhjen e radhës të Grupit të monitorojnë nga afër punën e tyre.
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Takim paraprak për sigurinë në
Njësinë Administrative nr.8 Tiranë

Në ambientet e njësisë bashkiake
Nr. 8, më datë 28.06.2021 Qendra
Kombëtare për Shërbime Komunitare zhvilloi takimin e parë lancues
për krijimin e Këshillave Vendore
të Sigurisë në kuadër të projektit
“Rritja e efikasitetit të parandalimit të dhunës në njësinë administrative nr. 8, Tiranë përmes përfshirjes së institucioneve, policisë dhe
komunitetit”.
Të pranishëm ishin Administratori
i njësisë 8, punonjësja që mbulon
çështjet sociale (administratore
sociale),
ndërlidhës
me
komunitetin,
përfaqësues
të
policimit në komunitet që
mbulojnë zonën e veprimit të projektit, ndërlidhës me komunitetin,
drejtues e mësues të shkollave që
janë pjesë e projektit si dhe përfaqësues nga këshilli i nxënësve.
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Mblidhet Këshilli Vendor për Sigurinë Publike (KVSP) në Pogradec

Shoqata “Unë, Gruaja” në kuadër
të projektit "Polici, Institucione dhe
Shoqëri Civile - së bashku për Sigurinë Publike” në datën 21 korrik,
në bashkëpunim me Bashkinë
Pogradec realizoi takimin e radhës
së Këshillit Vendor të Sigurisë Publike (KVSP) Pogradec.

qësues nga shoqata “Unë, Gruaja”,
etj. Mbledhja u kryesua nga
nënkryetarja e Bashkisë znj. Entela
Gusho.
Në këtë takim një hapësirë të
rëndësishme zuri raportimi i Shefit
të Policimit në Komunitet Z.Bledjan
Lickollari i cili u ndal tek çështjet
më problematike dhe atë çka
shqetëson komunitetin si dhe hapat pozitivë që janë bërë sa i përket sigurisë publike.

Në takim morën pjesë titullarë dhe
përfaqësues nga institucionet vendore, përfaqësues nga shoqëria
civile,
përfaqësues
nga
komunitetet fetare, përfaqësues
nga biznesi e media lokale, përfa- Gjithashtu, çështje shqetësuese u

ngritën nga secili institucion
pjesëmarrës, të tilla si mungesa e
rojeve të plazhit, nevoja e informimit të publikut dhe të rinjve
mbi rregullat e qarkullimit në rrugë
sidomos në rastet e mbipopullimit
të tyre me turistë, mos gjobitja e
shkelësve në rastet e shkeljeve të
vogla, konfliktet e pronësisë, etj.
Shqyrtimi i çështjeve të ngritura
dhe koordinimi i veprimeve për t’i
zgjidhur ato iu la detyrë sekretariatit teknik dhe raportimi mbi to do
të bëhet në mbledhjen e radhës së
KVSP.

Aktivitet sensibilizues me fëmijët e kampit veror "Goga Basket", me temën "Siguria rrugore

Gjatë javës së dytë të korrikut, në
kuadër të bashkëpunimit midis programit SCPA, organizatave kulturore/
sportive të shoqërisë civile dhe policisë së shtetit, u organizua një aktivitet
i përbashkët sesibilizues për sigurinë
rrugore me fëmijë të moshave të
ndryshme të kampit veror "Goga Basket", mbi kujdesin dhe sigurinë si

përdorues të rrugës. Aktiviteti u organizua në ambientet e kampit veror
"Goga Basket" në Durrës nën drejtimin
e përbashkët të kampit veror dhe
Ndihmës specialistit të Policimit në
Komunitet për Edukimin dhe Punën
me të Rinjtë të komisariatit të Durrësit. Kontribut të veçantë dhane dhe
shërbimet e Policisë Rrugore në
Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës.
Punonjësit e Policisë iu kanë shpjeguar
fëmijëve disa nga rregullat e qarkullimit rrugor, duke theksuar se siguria
rrugore është kontribut i përbashkët i
të gjithë përdoruesve të rrugës. për
rëndësinë e respektimit të masave të
sigurisë dhe përdorimit të rripit të
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sigurimit në parandalimin e aksidenteve, për kufizimet e shpejtësisë në
qarkullimin brenda zonave urbane etj.
Më pas, nxënësve iu shpërndanë fletushka informuese përdoruesve dhe
materiale te tjera ndërgjegjesuese mbi
sigurinë rrugore.
#ShëndetiDheJetaJuajPrioritetiYnë.

