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Seminar trajnues për Trajnues të Trajnerëve të sektorit të rendit 
publik 

Përveç, vizitave të shumta  
monitoruese në DVP- të e rajonit të 
jugut si dhe trajnimeve bazë të 
Specialistëve të rendit dhe të 
personelit të Sallave të Komandimit 
dhe Drejtimit (SKD), ekipi i ekspertëve 
të SCPA, organizoi një seminar 
trajnues për Trajnues të Trajnerëve 
(ToT) për personelin e sallës së 
Komandimit dhe Drejtimit dhe 
Oficerët e Patrullës së Përgjithshme
(OPP).  

Seminari u zhvillua ne ambientet e 
Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit  në 
datat 21-22 qershor 2022.  

Qëllimi i këtij trajnimi  ishte kualifikimi 
i një grupi te konsoliduar trajnerësh  
që të behën të aftë për të ofruar një 
trajnim të përbashkët për personelin 
e SKD dhe OPP-të në mënyrë që këto 
të njihen me ndryshimet e zbatuara së 
fundmi,  si dhe të kuptohen detyrat e 
tyre funksionale dhe ti aplikojnë 
njohuritë e marra në punën e 
përditshme.  

Bazuar në mangësitë e konstatuara 
gjatë trajnimeve të specialistëve të 
rendit publik, diskutimeve të shpeshta 
me grupet e interesit dhe vëzhgimeve 

gjatë vizitave monitoruese, ekspertët 
e programit kanë zhvilluar një modul 
trajnimi.  

Ky modul fokusohet në policimin në 
komunitet për të gjithë punonjësit e 
policisë qe veprojnë në kuadër të 
zonës policore, rritjen e 
bashkëpunimit në këto zona dhe një 
kuptim më të mirë të detyrave të tyre 
të reja që rrjedhin nga përshkrimi i ri i 
punës. 

Pas diskutimeve me Akademinë  për 
Sigurinë dhe Drejtorinë e Rendit 
Publik në DPPSh për modalitetet e 
zbatimit të këtij trajnimi u vendos që 
të zhvillohet  një sesion  për të 
trajnuar Trajnuesi  (ToT),  vazhdimësia 
e të cilit do të ndiqet me një numër 
trajnimesh nga Akademia, ose 
përfshirja në programin standard të 
trajnimit të Akademisë me objektivin 
që ky trajnim të bëhet  rregullisht 
gjatë vitit në të ardhmen.  

Nëpërmjet këtij trajnimi programi 
SCPA, realizon në praktikë, krahas 
rritjes së kapaciteteve, një nga 
parimet e tij, atë të kalimit te 
pronësisë së arritjeve tek përfituesi, 
Policia e Shtetit  

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


Më datë 08 qershor 2022 në 
Bashkinë  Këlcyrë u zhvillua takimi/
workshopi mbi funksionimin  e KSVP, 
problematikat  dhe mundësive të 
bashkëpunimit me aktorë të tjerë. Në 
takim morën pjesë anëtarë të KSVP, 
funksionarë të pushtetit vendor, 
përfaqesues të biznesit, shoqërisë 
civile, komuniteteteve fetare, drejtues 
shkollash, përfaqësues të mediave 
lokale, etj. 

Takimin e hapi Kryetari i Bashkisë 
Këlcyrë zoti Klement Ndoni, i cili 
raportoi mbi punën e kryer nga KSVP 
dhe problematikat e konstatuara. Më 
pas Shefi i Komisariatit Përmet 
Komisar Bledar Metaj raportoi mbi 
problemet e sigurisë në Bashkinë 
Këlcyrë dhe bashkëpunimin me 
strukturat e pushtetit vendor. Në këtë 
takim u diskutua gjithashtu mbi 
problemet e sigurisë dhe komunitetit 
si shkolla si qendër edukimi 
komunitar, komunitetet fetare në 
mbështetje e bashkëpunim me 
strukturat vendore për rritjen e 
parametrave të sigurisë publike si dhe 
bashkëshkëpunimi me strukturat 
vendore dhe OJF-ve në mbështetje të 
familjeve në nevojë. 

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të 
projektit “Mirëfunksionimi i Këshillave 
të Sigurisë Vendore në Bashkitë 
Përmet, Këlcyrë dhe Libohovë”, që 
zbatohet nga Instituti për Politika dhe 
Studime Ligjore, grantmarrëse në 
raundin e 5të të skemës së granteve. 
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Gjatë muajit Qershor 2022, SCPA 
organizoi seminare në formë 
trajnimi për oficerët e Policisë të 
DVP Vlorë, Berat, Gjirokastër dhe 
Korçë. Konkretisht  morën pjesë një 
total prej 52 oficerë policie. 
Pjesëmarrësit në këtë seminar ishin 
Specialistët e Rendit që kryejnë dhe 
funksionin e Përgjegjësve të Turnit 
të Patrullës së Përgjithshme dhe 
specialistë dhe ndihmës specialistë 
të sallës së Komandimit dhe 
Drejtimit nga komisariatet dhe 
stacionet e policisë të DVP 
Gjirokastër, Vlorë, Korçë dhe Berat. 
Ekipi i SCPA përbëhej nga Këshilltari 
Ndërkombëtar Policor i Programit, 
Eksperti vendor dhe Koordinatori i 
SCPA. Gjithashtu, një pjesë e 
seminareve  u ndoq dhe nga Shefi i 
Sektorit të Policimit në Komunitet 
në DPPSH. Gjatë këtyre ditëve , 
ekipi u takua dhe me Drejtorët dhe 
ZV Drejtorët për Rendin dhe 
Policimin në komunitet të disa DV-
ve si dhe me shefat e trajnimeve të 
sektorit të Burimeve Njerëzore të 
DVP Vlorë dhe Korçë. Objektivi i 
seminarit ishte forcimi i 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 
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. 

Takim i KVSP Këlcyrë 
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Seminar me Specialistët e Rendit dhe të Sallave te Komandimit 
dhe Drejtimit të DVP Vlorë, Gjirokastër, Berat dhe Korçë 



Në datat 30 Maj – 3 Qershor u zhvillua 
trajnimi dhe praktika me studentët e 
edukimit fizik të Universitetit ‘Luigj 
Gurakuqi’ në Shkodër, ku temë e 
diskutimit ishte siguria në përdorimin 
e mjeteve sportive të ujit, kujdesi në 
perdorimin e tyre si dhe parimet bazë 
të ndihmës së shpejtë për rastet e 
emergjencave në plazhe. Në trajnim 
morën pjesë studentë të vitit të parë 
dhe të dytë bachelor dhe vitit të dytë 
master, shoqëruar nga pedagogët e 
tyre. Aktiviteti u zhvillua në fillim të 
sezonit turistik në plazhin e Velipojës 
dhe shërbeu për plotësimin e 
njohurive të studentëve, praktikimin e 
sigurtë të mjeteve sportive të ujit dhe 
punës në grup duke kontribuar 
njëkohësisht për rritjen e sigurisë në 
plazhin e Velipojës. 

Aktiviteti u organizua nga Albanian 
Water Sports & Tourism në kuadër të 
projektit “Fuqizimi i policimit në 
komunitet në Shqipëri”, si pjesë e 
programeve të granteve të SCPA. 
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Në vijim të mbështetjes të DPPSh 
për të përmbushur prioritetin e 
vendosur nga qeveria për rritjen e 
sigurisë rrugore, Programi SCPA po 
punon për hartimin e një softueri që 
do të lehtësonte funksionimin e 
radarëve dhe të ndërveprojë me 
ndërfaqen me sistemin “e-gjoba” 
nga policia. Ky angazhim vjen si 
përgjigje e kërkesës së paraqitur 
nga drejtoria e policisë rrugore për 
të bëre sa me funksionalë radarët 
dhe aksesorët e tyre përkatës te 
dhuruara nga SCPA vitin e kaluar.  

Për ketë qellim, programi ka 
mundësuar ngritjen e një grupi 
pune teknik me përfaqësues nga 
drejtoria e policisë rrugore, 
specialistë nga sektori i Teknologjisë 
dhe Informacionit në DPPSH, si dhe 
ekspertë programues në fushën e IT
-së, të cilët kanë punuar në mënyrë 
intensive për të ndërtuar softuer- in 

e kërkuar. Ky softuer do të përdoret 
nga policia rrugore në radarët për 
të kontrolluar në sistemin e Policisë 
në kohë reale makinat, drejtuesit e 
mjeteve, gjobat, autorët e shkeljes 
së rregullave të qarkullimit rrugor 
pasi janë të lidhur në kohë 
reale  me sistemet e PSh-së.  

Pas një pune disa mujore u bë 
prezantimi konkret i softuer-it në 
sallën e mbledhjeve te DPPSh. në 
prani të specialisteve të Drejtorisë 
së Policisë Rrugore në DPPSH, 
kryesuar nga Z. Altin Qato , Drejtor. 
Gjithashtu ishin të pranishëm, 
Drejtuesi i programit SCPA, Z. Ansi 
Shundi, dhe ekipi i specialistëve të 
IT që u angazhuan në zhvillimin e 
softuerit. Softueri pritet të vihet ne 
funksionim nga fillimi i muajit tjetër. 

Rritja e sigurisë në plazhin e 

Velipojës. 
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Prezantohet softuer-i për radarët e policisë rrugore. 

Gjatë muajit Qershor 2022, ekipi i 

ekspertëve të SCPA ka zhvilluar 

takime me karakter monitorimi në 

DVP-të e rajonit të Jugut. Në këto 

takime kanë qenë te pranishëm dhe 

Drejtori i Rendit në deoratamentin e 

rebndit dhge Sigurisë Publike ne 

DPPSH, Z.Zef Laska si dhe  Drejtori i 

Programit SCPA Z. Ansi Shundi. 

Synimi i takimeve ishte të vlerësohej 

procesi i ndryshimeve të kryera gja-

të këtyre muajve të fundit në komi-

sariatet e varësisë. Më tej, u 

shpjeguan në detaje disa prej ndry-

shimeve që janë zbatuar në terren,  

si dhe probleemet e hasura.  

Vizita monitoruese në DVP-të e Jugut  



Nxënës të dy shkollave 9-vjeçare 

në Delvinë mblodhën në një 

aktivitet  të tyre artistike me temë 

mbi dhunën. Djemtë dhe vajzat 

prezantuan më pas punimet dhe 

interpretuan konceptet e tyre mbi 

dhunën në familje dhe dhunën 

midis të rinjve, si dhe lexuan esetë 

e përgatitura me këtë rast.  

Motoja e aktivitetit ishte “Dhuna 

është problemi, dhuna nuk eshte 

zgjidhja”. 

  

Në datën 20 qershor 2022, “Gruaja 
Verilindore e Papunë” në 
bashkëpunim me drejtorinë e 
gjimnazit “Sabah Sinani” dhe të 
shkollës “Migjeni” Pukë dhe nxënës 
të këtyre shkollave, mblodhën në 
një ekspozitë punimet artistike të të 
rinjve me temë mbi dhunën. Të 
rinjtë prezantuan më pas punimet 
dhe interpretuan konceptet e tyre 
mbi dhunën në familje dhe dhunën 
midis të rinjve, si dhe lexuan esetë e 
përgatitura me këtë rast, duke sjellë 
mesazhe paqeje dhe bashkëpunimi. 

Ky aktivitet u zhvillua në vazhdën e 

aktiviteteve të projektit 
“Bashkëpunimi me Policinë e Shtetit 
për një partneritet të sigurtë në 
komunitet”, projekt ky i raundit të 
6të të skemës së granteve të 
programit SCPA. Në këtë aktivitet 
morën pjesë edhe oficerë të 
policimit në komunitet pranë 
Komisariatit të Policisë Pukë, të cilët 
përgëzuan nxënësit pjesëmarrës për 
punimet e tyre dhe mesazhet 
përcjellëse si dhe theksuan 
rëndësinë e bashkëpunimit shkollë-
polici-komunitet, në mënyrë që jeta 
e të rinjve të jetë e qetë dhe e 
sigurtë 

Ekspozitë me punimet artistike të 

fëmijëve, Delvinë. 
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Ekspozitë me punimet artistike të të rinjve, Pukë 

Gjate muajit Qershor 2002, në El-

basan u realizua mbledhja e  Këshillit 

Vendor të Sigurisë Publike të Bash-

kisë Elbasan. Aktiviteti u lehtësua 

nga organizata “Në familje, për 

familjen”, grantmarrëse e raundit të 

5të të skemës së granteve, e cila 

sapo përfundoi projektin “Zhvillimi i 

qëndrueshëm nis me sigurinë pub-

like” i cili u realizua në tre bashki të 

Qarkut Elbasan. Aktiviteti u realizua 

nën kujdesin e Kryetarit të Bashkisë 

Elbasan Z.Gledian Llatja. Në takim 

ishin present Kryetari i Keshillit Bash-

kiak Elbasan Z. Hektor Çiftja, përfa-

qësuesit e institucioneve dhe organi-

zatave anëtare të KVSP Elbasan dhe 

sekretariatet teknike të Bashkisë 

Elbasan, Prokurorisë Elbasan dhe 

Komisariatit të Policisë, përfaqësues 

të organizatës "Në familje, për 

familjen" dhe ekspertë të SCPA. Qël-

limi i këtij takimi ishte njohja e KVSP 

Elbasan me gjetjet e Anketimit 

“Sistemi i Matjes së Sigurisë në 

Komunitet-2022(SMSK)” 

Pjesmarrësit vlerësuan rëndësinë e 

anketimit dhe gjetjeve të tij, dhe mbi 

të gjitha, mundësisë e aksesit të të 

dhënave për ti përdorur në punën e 

tyre për përmirësimin e sigurisë pub-

like në Bashkinë Elbasan. 

Mblidhet KVSP e Bashkise se Elbasanit 


