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Vizitë studimore e delegacionit të Policisë së Shtetit në Portugali. 

Programi SCPA organizoi një vizitë 
studimore 1 javore gjatë datave 19-23 
shtator 2022 te Policia e Sigurisë 
Publike në Portugali. Në këtë vizitë 
morën pjesë përfaqësues nga 
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, dy 
përfaqësues të DVP-ve Lezhë dhe Fier 
dhe përfaqësuesja e ambasadës së 
Suedisë Znj. Linda Gjermani, 
menaxherja e programit. 

Dy ishin tematikat kryesore mbi të 
cilat u ndërtua axhenda e kësaj vizite, 
rendi dhe siguria publike më 
specifikisht, policimi në komunitet 
dhe siguria rrugore. Në këtë kuadër u 
bënë vizita në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë, në Policinë 
Metropolitane të Lisbonës, tek 
Autoriteti Kombëtar për Sigurinë 
Rrugore dhe tek Komisariati i Oerias. 

Gjatë këtyre vizitave, punonjës të 
policisë së sigurisë publike portugeze 
informuan delegacionin për 
programet e tyre të policimit në 

komunitet sidomos për sa i përket 
punës për edukimin për sigurinë e 
rinjve në shkolla, programet për 
parandalimin e dhunës në familje, 
vlerësimin e riskut dhe menaxhimin e 
rasteve të dhunës, struktura 
organizative dhe detyrat e tyre, 
trajnimet që bëjnë për punonjësit e 
policimit në komunitet, mënyrën se si 
punojnë për të parandaluar 
aksidentet rrugore dhe masat që 
marrin. Ata ndanë praktikat më të 
mira që kishin sjellë rezultat në punën 
e tyre, pavarësisht kufizimeve në 
burime. 

Dy drejtuesit e delegacionit Z. Altin 
Qato, Drejtor i Policisë së Qarkullimit 
Rrugor dhe Z. Zef Laska, Drejtor për 
Rendin dhe Sigurinë Publike i njohën 
homologët me përvojën e strukturave 
të Policisë së Shtetit Shqiptar si dhe 
progresin e arritur deri tani në këtë 
fushë. 

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


Gjatë muajit shtator 2022, ekipi i 
menaxhimit të programit SCPA ka 
organizuar takime me një numër 
autoritetesh në  Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

Në këtë kuadër janë takuar, 
drejtori i Rendit Publik Z. Zef 
Laska, drejtori i Policise Rrugore, Z. 
Altin Qato, Shefi i sektorit të 
Policimit në Komunitet Z. Sadri 
Ramcaj, specialistë të Sektorit të 
rendit dhe të policimit në 
Komunitet si dhe anëtarët e grupit 
të punës për projektin e zhvillimit 
të  softuerit për policinë rrugore. 

Fokusi i këtyre takimeve ka qenë 
informimi dhe përditësimi i nivelit 
drejtues dhe i Grupeve të Punës 
me progresin e arritur për 
projektet në vazhdim si dhe 
koordinimin e punës për fushatat 
ndërgjegjësuese me fillimin e vitit 
të ri shkollor.  
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Më datë 13 shtator 2021, 
Ambasada e Suedisë në Shqipëri 
organizoi një aktivitet 
ndërgjegjësimi për angazhimin e 
qeverisë suedeze në projekte që 
mbështesin Shqipërinë në 
rrugën e saj për zhvillim.  

Në këtë kuadër, bashkë me 
partnerë të tjerë, mori pjesë 
edhe Programi SCPA. Programi 
shpërndau tek të rinjtë 
materiale informuese në lidhje 
me projektin që mbështet 
Policinë e Shtetit si dhe 
fletëpalosje për parandalimin e 
përdorimit të drogës, alkoolit, 
dhe për t’u mbrojtur nga krimi 
kibernetik, dhuna në shkolla, 
dhuna në familje etj.  

Prandaj aty mori pjesë edhe 
punonjësi i policimit në 
komunitet i DVP Shkodër që 
angazhohet për rritjen e sigurisë 
në shkolla dhe fushatat e 
ndërgjegjësimit. 

Ndërsa për sa i përket rritjes së 
sigurisë rrugore, SCPA mundësoi 
pjesëmarrjen e ekspertëve të 

GBI-së dhe simulatorit.  

Të rinjtë, por jo vetëm, u 
informuan për rreziqet kur nuk 
respektojnë rregullat e 
qarkullimit rrugor dhe mund të 
provonin mbrojtjen që ofron 
rripi i sigurimit tek makina 
simulator për vendosjen e rripit 
të sigurimit.  

 

Takime të SCPA-së në DPPSh 
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Programi Suedez-SCPA, shkon në Shkodër në javën kulturore 
të Suedisë 



Në kuadër të Projektit “Skuadra e 
Sigurisë Publike-Partner për një 
komunitet të Sigurt” më datë 29 
Gusht në Bashkinë Patos 
organizata grantmarrëse Epoka e 
Re, realizoi një workshop-in me 
qëllim hartimin e Planit afat-
mesëm të veprimit të Këshillit 
Vendor të Sigurisë Publike në këtë 
bashki . 

Workshop-i u realizua me praninë 
e përfaqësuesve të KVSP së 
Bashkisë Patos. 

Pjesëmarrësit në takim 
kontribuuan në zbardhjen e 
problematikave kryesore të 
lidhura me sigurinë publike në 
territorin e bashkisë, duke 
lehtësuar procesin e draftimit të 
një plani sa më të volitshëm 
veprimi të këtij organi konsultativ.  
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Në zbatim të Marrëveshjes së 
Bashkëpunimit ndërmjet 
Ministrisë së Arsimit dhe 
Sporteve nr. 831/1 datë 
07.02.2022, dhe Ministrisë së 
Brendshme nr. 1337/2 datë 
18.02.2022 si dhe Urdhrit të 
Drejtorit të Përgjithshëm të 
Policisë Shtetit numër 1076 datë 
14.09.2022, “Për zbatimin e 
Programit "Siguria e të rinjve" në 
shkollat 9 vjeçare publike dhe jo 
publike- Ndihmës Specialistët e 
Policimit në Komunitet për 
Edukimin dhe Punën me të Rinjtë 
kanë marrë kontakte me 
autoritetet përkatëse në Zyrat 
Arsimore Vendore. Në këto 
takime janë përcaktuar dhe 
miratuar bashkërisht planet e 
punës me grafikët kohorë të 

zhvillimit të temave të 
ndërgjegjësimit sipas moduleve 
përkatëse. Gjithashtu, NSPK-të 
kanë marre kontakte me 
koordinatorët vendore të ZAV-
ve, sikurse dhe përcakton 
marrëveshja e sipërpërmendur. 
Kështu, NSPK-të e komisariateve 
të Shkodrës, Lezhës, Elbasanit, 
Fierit, Kukësit, Durrësit, 
Sarandës, Matit si dhe të 
komisariateve nr. 1, 2 dhe 5 te 
DVP Tiranës kanë filluar tashmë 
takimet në shkollat që ndodhen 
në zonën e tyre të përgjegjësisë.  
Përveç temave të ndërgjegjësimit 
për mospërdorimin e duhanit , 
alkoolit, dhe drogës, një hapësirë 
e konsiderueshme i është dhënë 
temës aktuale të sigurisë në 
rrjetet kompjuterike. 

Workshop – Bashkia Patos 
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NSPK-të për edukimin fillojnë ndërgjegjësimin në shkolla 


