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Takim me nivelin drejtues të DVP-ve Vlorë,Berat, Gjirokaster,Korcë. 

Gjatë muajit Prill 2022, SCPA në 

bashkëpunim me sektorin e PK në 

Komunitet në DPPSh organizoi takime 

në formë seminari me nivelin drejtues 

DVP-ve të Vlorës Beratit, Gjirokastrës 

dhe Korçës dhe me të gjithe shefat e 

komisariateve të varësise të ketyre 

DVP-ve. Takimet mbahen në kuadër 

të fillimit të fazës së tretë të zbatimit 

të ndryshimeve sipas Urdhrit të DP. 

Nr. 395 datë 5.05.2021. Ekipi i SCPA 

takoi Zv. Drejtorët e Rendit dhe PK të 

DVP-ve të siperpermendura me të 

cilët u shkëmbyen mendimet për 

organizimin sa më të mirë të punës së 

Grupit të Projektit të Ndryshimeve 

dhe hartimin e planit të zbatimit të 

këtij projekti. Më pas, u mbajt takimi 

me shefat komisariateve, shefin e 

Sektorit të Analizës Strategjike, 

Monitorimit dhe Vlerësimit, shefi i 

sallës së drejtimit dhe komandimit, 

shefat e rendit, shefat e hetimit të 

krimeve si dhe shefat e seksioneve të 

policimit në komunitet. Programi 

SCPA u përfaqësua nga Këshilltari 

Ndërkombëtar Policor, Eksperti 

Kombëtar dhe Koordinatori i 

programit. Fillimisht të pranishmëve 

iu paraqit një pasqyrë e përmbledhur 

e përvojës së pilotimit të ndryshimeve 

të zbatuara në DVP pilot të Elbasanit 

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. 

Pjesa e 2-të e takimeve iu dedikua 

konstituimit të Grupeve të Punës për 

menaxhimin e ndryshimeve në bazë 

DVP. Këto GP do të kryesohen nga zv/

drejtorët e çdo DVP-je. U vendos që 

në mbledhjen e parë të GP do të 

diskutohet përpilimi i planit të punës 

me në detaje dhe përcaktimi 

konkretisht i detyrave dhe personave 

përgjegjës për secilën detyrë si dhe 

lëshimin e udhëzimeve përkatëse. 

Forumi u informua se do të përgatitet 

një plan pune i detajuar me zëra dhe 

afate kohore dhe persona pergjegjes  

për implementimin dhe monitorimin. 

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


Në javën e fundit të prillit, 2022, ekipi 
i ekspertëve të SCPA ka zhvilluar 
takime vlerësuese në komisariatin e 
Beratit dhe Kuçoves pjese e DVP 
Berat..  

Këto takime vijnë, menjëherë pas 
takimeve fillestare qe janë zhvilluar 
me nivelin drejtues të DVP-ve të 
mësipërme ku përveç drejtorëve të 
DVP-ve, ishin të pranishëm dhe zv/
drejtorët përkatës për Sigurinë 
Publike qe janë caktuar me funksionin 
Drejtues të Grupit të Projektit për 
Zbatimin e Ndryshimeve si dhe Shefat 
e komisariateve kryesore.  

Synimi i takimeve ishte të vlerësohej 
procesi i ndryshimeve të kryer gjatë 
këtyre muajve të fundit në 
komisariatet e varësisë.  

Ekipi diskutoi me nivelin drejtues për 
punën e deritanishme, për rezultatet 
e pritshme, si dhe gjendjen aktuale ne 
lidhje me raportin përfundimtar lidhur 
me zbatimin e ndryshimeve qe 
përcaktohen në udhëzimin e 
brendshëm të Drejtorit të DVP.  

Fillimisht, në të gjitha takimet u 
prezantuan disa prej ndryshimeve që 
tashmë kanë filluar të zbatohen në 
terren. 

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.  
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Në datat 21 dhe 22 mars 2022, u 
zhvillua seminari në formë trajnimi 
në DVP Elbasan.  

Në ketë seminar morën pjesë 
përkatësisht 19 oficerë të Patrullës 
së Përgjithshme nga te gjitha 
komisariatet e varësisë të DVP 
Elbasan si dhe 2 Specialistë Rendi 
dhe një ndihmës specialist nga salla 
e drejtimit dhe komandimit të 
komisariatit te Elbasanit.  

Ekipi i SCPA përbëhej nga eksperti 
vendor dhe koordinatori i SCPA. 
Objektivi i seminarit ishte forcimi i 
rolit të patrullës së përgjithshme sa 
u takon detyrave që mbart ky 
funksion dhe konsolidimin e 
zbatimit të tyre në praktikë në lidhje 
me ndryshimet qe janë aplikuar në 
kuadër të projektit të ndryshimeve. 
Ky projekt ka i cili ka filluar fillimisht 
në DVP Pilot Elbasan është 
paraprirë nga një trajnim i të gjithë 
NSPK-SPZ-ve të vendit. Me pas 
trajnimi ka vazhduar me specialistët 
e rendit me funksion përgjegjës 
turni të OPP-ve dhe specialistët/
operatorët e sallave të drejtimit dhe 
komandimit i cili do të vazhdojë me 
DVP -të e Jugut. Me fillimin e 
trajnimit me OPP-të përmbushet 
synimi që ndryshimet të zbatohen 
nga të gjitha strukturat pasi nëse 

preket një pjesë e sistemit 
detyrimisht influencohet i gjithë 
sistemi. 

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 Ndihmës-
Specialistëve 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. 

Këto grup seminaresh synojnë:  

• të rrisin kuptimin e 
kompetencave profesionale të 
Përgjegjësve të Turnit të 
Patrullës;  

• të identifikojnë e forcojnë 
aftësitë e tyre individuale;  

• të konsolidojnë më tej njohjen e 
detyrave të kësaj strukture;  

• të identifikojnë format e 
mbështetjes për oficerët e 
patrullës së përgjithshme në 
raste emergjente si dhe ndarjen 
më të mire të punës mes OPP 
dhe NSPK/SPZ. 

Vizita monitoruese në komisari-

atin e Beratit dhe Kuçovës. 
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Seminar trajnues me grupin e parë të OPP-ve të DVP Elbasan  



Shoqata “Unë, Gruaja” në datën 22 
prill 2022 realizoi takimin e radhës në 
gjimnazin “Muharrem Çollaku”, 
Pogradec. Në këtë takim morën pjesë 
nxënës, mësues, oficeri i policimit në 
komunitet nga komisariati i policisë 
Pogradec, dhe përfaqësues nga 
organizata “Unë, Gruaja”.  

Qëllimi i këtij takimi ishte informimi 
dhe sensibilizimi i të rinjëve mbi 
fenomenet e dhunës, konflikteve 
midis nxënësëve dhe përfshirja e tyre 
në kundravajtje dhe vepra penale, 
dhunës në internet dhe krimin 
kibernetik, ngacmimet në rrjetet 
sociale dhe ku duhet të drejtohen për 
të kërkuar ndihmë, etj. Gjatë takimit u 
vu  theksi tek partneriteti me policinë, 
informimin ligjor për nxënësit, 
mësuesit dhe bashkëpunimi me këto 
institucione për të reduktuar 
fenomene të tilla si dhuna në familje 
dhe jo vetëm.Gjithashtu u sollën raste 
konkrete të trajtimit të rasteve si nga 
punonjësi i policisë ashtu dhe nga 
stafi i organizatës.  Kuadri ligjor 
për  dhunën në familje, 
UPMM,UMM,UM, ngacmimet dhe 
përndiekja në internet, ngacmimet 
seksuale tek të miturit, etj. Ishin pjesë 
e temave të trajtura gjatë takimit.  

Ky aktivitet u organizua në kuadër të 
projektit " “Polici, Institucione dhe 
Shoqëri Civile së bashku për Sigurinë 
Publike”.  

 

  

KY PROGRAM FINANCOHET NGA QEVERIA SUEDEZE  

Gjatë muajit prill 2022, uzhvillua 

trajnimi me temë ”Ndryshimet 

ligjore në adresimin e dhunës në 

familje” me punonjës të 

Drejtorisë Vendore të Policisë 

Fier dhe Lezhë.  

Ky trainim organizohet nga 

programi SCPA në bashkëpunim 

me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Policisë.  

50 oficerë policie të DVP-së Fier, 

kryesisht ndihmës specialistë të 

policimit në komunitet dhe 

specialistë të krimeve në 

komisariatet në varësi si  dhe 49 

oficerë policie të DVP-së Lezhë,  

u trainuan mbi ndryshimet dhe 

përmirësimet për periudhën 

2018-2021 të kuadrit ligjor mbi 

dhunën në familje.  

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 

kohët e fundit 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. 

 

Vazhdojnë takimet mbi fenomen-

in e dhunës me gjimnazistë të 

Pogradecit 
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Trainime për Dhunën në Familje me oficerët e policisë së DVP 
Fier dhe Lezhë 



Më datë 14 prill 2022, Qendra “LEX 
FERENDA organizoi takimin e parë të 
startimit të projektit mbi forcimin e 
sigurisë publike nëpërmjet 
ndërgjegjësimit të komunitetit 
“Mentorimi i Këshillit Bashkiak dhe 
Forcimi i Sigurisë Publike në Bashkinë 
Roskovec”. Ky takim u organizua në 
bashkëpunim me Bashkinë Roskovec 
dhe morën pjesë përfaqësues nga 
institucione të pushtetit vendor dhe 
përfaqësues të tjerë nga KVSP. Në 
takim morën pjesë gjithashtu Zv. 
Ministrja ne MB, Zj. Romina Kuko, 
Kryetarja e Bashkisë Roskovec Zj. 
Majlinda Bufi, përfaqësues nga 
Drejtoria e Policisë Fier, aktorë të 
shoqërisë civile etj. Qëllimi i takimit 
ishte prezantimi me projektin, grupet 
e interesit, impakti dhe rezultatet që 
pritet të ketë dhe aktivitetet që do të 
ndiqen për implementimin e tij.  
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Më 14 prill “Gruaja Verilindore e pa 
pune” në bashkëpunim me 
Komisariatin Pukë (Sektorin e 
Sigurisë në Komunitet), në zbatim të 
projektit “Të gjithë sëbashku  me 
Policinë e Shtetit  në partneritet për 
një komunitet më të sigurt”, u 
organizua takimi i radhës me stafin 
pedagogjik dhe rini te gjimnazit 
“Sabah Sinani”, ku u diskutuan 
temat si bullizmi dhe  krimi 
kibernetik si edhe rrugët  për të 

raportuar, parandaluar dhe 
minimizuar rastet e këtyre 
konflikteve përmes policimit në 
komunitet.  

Të rinjtë pjesëmarrës shprehën 
interes për temën dhe diskutuan 
rreth saj duke ndarë mendimet dhe 
eksperiencat e tyre, por edhe 
morën informacion mbi mënyrat e 
parandalimit të krimit kibernetik. 

Aktivitet mbi KVSP-në në Bash-

kinë Roskovec 
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Aktivitet mbi bulizmin dhe krimin kibernetik, Pukë 

Më datë 11 Prill 2022 nxënës të 

shkollës e mesme " Halit Bërzeshta” 

në bashkëpunim me Stacionin e Poli-

cisë Prrenjas (patrullën e policisë), 

patrullojnë së bashku dhe moni-

torojnë respektimin e rregullave të 

qarkullimit rrugor nga përdoruesit e 

automjeteve. Aktiviteti u realizua me 

mbështetjen e Bashkisë Prrenjas, 

Stacionit të Policisë dhe Zyrës Ven-

dore Arsimore.  

Të rinjtë u njohën me punën e poli-

cisë për sigurinë në rrugë, u njohën 

me procedurat rutinë të kontrollit, 

monitoruan dhe këshilluan së bashku 

me punonjësit e policisë, përdoruesit 

e 

automjeteve.  

Aktiviteti u lehtësua nga organizata 

“Në familje, për familjen”, 

grantmarrëse e raundit të 5të të ske-

mës së granteve të programit të 

SPCA, e cila po zbaton në Qarkun e 

Elbasanit projektin “Zhvillimi i 

qëndrueshëm nis me sigurinë pub-

like”. 

 

 

Aktivitet mbi sigurinë në rrugë, Prrenjas 



Në datë 5 Prill 2022, shoqata 
"Jona" Sarandë, në bashkëpunim 
me Sektorin e Policimit në 
Komunitet, pranë Komisariatit 
Delvinë, organizoi 
tryezën  informuese me grupet 
vullnetare. Pjesmarrës në këtë 
tryezë ishin anëtarë të komunitetit 
Delvinë, oficerë të policimit në 
komunitet pranë komisariatit 
Delvinë, koordinatorja vendore 
për dhunën pranë Bashkisë dhe 
përfaqësues nga institucione 
anëtare të MKR pranë Bashkisë 
Delvinë. Në takim ishte e 
pranishme dhe kryetarja e 
Bashkisë znj. Majlinda Qilimi. 
Qëllimi i këtij takimi ishte 
bashkëpunimi midis aktorëve 
lokalë dhe komunitetit për të 
kontribuar të gjithë në rritjen e 
sigurisë në komunitet dhe 
reduktimin e rastev të dhunës në 
familje e komunitet. Rëndësi të 
veçantë gjatë takimit  iu kushtua 
informimit të komunitetit mbi 
rolin lehtësues që ka oficei i 
policimit në komunitet në lidhje 
me adresimin dhe orientimin e 
rateseve të dhunës brenda 
familjes por jo vetëm. U diskutuan 
gjithashtu rastet konkrete te 
referuara duke evidentuar 
mangësitë dhe domosdoshmërinë 
për monitorimin e  zgjidhjeve. 
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Më datë 6 prill u zhvillua një 
aktivitet informues 
dhe ndërgjegjësues mbi sigurinë në 
internet me temë "Keqpërdorimi i të 
dhënave përsonale". Ky aktivitet u 
zhvillua në shkollën 9-vjeçare 
publike "Misto Mame" në kuadër të 
projektit “Rritja e efikasitetit të 
parandalimit të dhunës në njësinë 
administrative nr. 
8 Tiranë”.  Interneti tashmë nuk 
është më një risi për fëmijët dhe të 
rinjtë por një nevojë e 
domosdoshme për ata. Zhvillimi i 
vrullshëm i teknologjisë në vitet e 
fundit shoqërohet njëkohësisht edhe 
ekspozimin e fëmijëve ndaj risqeve 

të shfaqura si rrjedhojë e lundrimit 
jo të sigurt të fëmijëve në internet. 
Qëllimi i aktivitetit ishte informimi 
dhe ndërgjegjësimi i të rinjve për 
sigurinë në internet dhe për rreziqet 
e mundshme ndaj të cilave ata 
mund të ekspozohen gjatë 
përdorimit të internetit dhe se si ata 
të shmangin rreziqet e botës virtuale 
dhe se si mund të reagojnë kur 
përballen me to.Punonjësi i policimit 
në komunitet i pranishëm në këtë 
aktivitet u foli nxënësve edhe për 
njësinë e hetimit të krimit kibernetik 
pranë Policisë së Shtetit e cila kryen 
mbikëqyrje aktive online.  

Adresimi i rasteve të dhunës në 

familje, Delvinë 
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Siguria në internet dhe fëmijët 

Më datë 08 prill, në ambjentet e 
shkollës 9 vjeçare "Demir Godelli " 
në  Bashkinë Peqin u realizua 
aktiviteti informues mbi sigurinë 
publike dhe KVSP Peqin me 
psikologë dhe mësues ndihmës të 
shkollave të Bashkisë Peqin. 
Aktiviteti u lehtësua nga organizata 
“Në familje, për familjen”, 
grantmarrëse e raundit të 5të të 
skemës së granteve, e cila po zbaton 
në Qarkun e Elbasanit projektin 
“Zhvillimi i qëndrueshëm nis me 
sigurinë publike”. Aktiviteti u 
realizua kujdesin e Kryetarit të 

Bashkisë Peqin Z.Lorenc Tosku, me 
mbështetjen Komisariatit të Policisë 
Peqin  dhe Zyrës Vendore 
Arsimore.  Në takim ishin prezent 
psikologë dhe mësues ndihmës të 
shkollave të mesme dhe 9 vjeçare të 
Bashkisë Peqin, përfaqësues të Zyrës 
Vendore Arsimore, përfaqësues të 
policisë së shtetit  -  struktura e 
policimit në komunitet, si dhe 
përfaqësues të organizatës "Në 
familje, për familjen".  Qëllimi i këtij 
aktiviteti  ishte njohja e psikologëve 
dhe mësuesve ndihmës  me 
konceptin e sigurisë publike dhe roli i 

Takime ndërgjegjësuese mbi sigurinë publike me të rinjtë, Peqin 


