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Fillon faza e vlersimit në DVP Pilot Elbasan  nën drejtimin e Programit 
SCPA 

Me përfundimin e procesit të 
ndryshimeve bazuar në Urdhrin 
e Drejtorit të Përgjithshëm të 
Policisë së Shtetit Nr.395, datë 
05.05.2021, “Për 
implementimin e ndryshimeve 
të reja për funksionet e 
Ndihmës Specialistit të Policimit 
në Komunitet (SPZ), Patrullës së 
Përgjithshme dhe Sallës së 
Komandimit”, tashmë janë 
dorëzuar raportet 
përfundimtare nga 12 DVP-të 
dhe janë analizuar nga grupi i 
përbashkët i punës (GP) me 
specialistë nga programi SCPA 
dhe drejtoria e rendit në 
DPPSh. 

Pas analizës, është përpiluar një 
raport analitik nga Ekspertët e 
SCPA dhe pas diskutimit me 
Drejtorinë e rendit në DPPSh, u 

vendos të kalohet në fazën e  
vlerësimit të konsolidimit të  
ndryshimeve të zbatuara në të 
gjitha komisariatet e DVP Pilot 
të Elbasanit 

Për këtë qellim, në javën e parë 
të Nëntorit 2022, u organizua 
një seminar në sallën e 
mbledhjeve të DVP pilot 
Elbasan. 

Të pranishëm ishin Zv. Drejtori 
për Rendin në DVP Elbasan, 
shefi i Sektorit të Rendit, shefat 
e komisariateve, dhe shefat e 
rendit si dhe përfaqësues të 
programit SCPA. Në takim u 
diskutua për procesin e 
vlerësimit, hapat qe do të 
ndërmerren, dhe afatet kohore 
si dhe personat përgjegjës. 

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


Gjatë muajit Nëntor2022, 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 Departamentit të 
Rendit dhe Sigurisë z. Rebani  
Jaupi, Drejtori i Rendit Publik Z. 
Zef Laska, Drejtori i Policisë 
Rrugore, Z. Altin Qato, Shefi i 
Sektorit të Policimit në 
Komunitet Z. Sadri Ramcaj, 
Shefi i Trajnimeve në Drejtorinë 
e Burimeve Njerëzore z. Besnik 
Bakiu, specialistë të Sektorit të 
Rendit dhe të Policimit në 
Komunitet si dhe anëtarët e 
grupeve të përbashkëta punës 
( GP) . 

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 
yhvillimin e aktiviteteve me 
Policinë rrugore në kuadër të 
Javës Ndërkombëtare të 
Përkujtimit të Viktimave të 
Aksidenteve Rrugore, për 
trajnimet e NSPK-ve per 
Edukimin dhe Punën me të 
Rinjtë, trajnimin e OPP-ve dhe 
personelin e sallës së 
komandimit në DVP Shkodër si 
dhe zhvillimin e fushatave 
ndërgjegjësuese në shkolla.  
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Në vijim të trajnimit të 
vazhdueshëm të Ndihmës 
Specialistëve të Policimit në 
Komunitet për Edukimin dhe 
Punën me të Rinjtë, Programi 
SCPA në bashkëpunim me 
Sektorin e Policimit në 
Komunitet në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë, në 
datat 14, 15 dhe 17, 18 Nëntor 
2022, zhvilluan trajnimin e 55 
NSPK-ve nga të gjithë DVP-të. 

Trajnimi u zhvillua me tre grupe 
në ambientet e Kolegjit të 
Policisë në Akademinë e Sigurisë 
dhe kishte për qellim 
përditësimin e NSPK-ve me 
temat sensibilizuese. I gjithë ky 
aktivitet zhvillohet në kuadër të 
forcimit të rolit të tyre pro aktiv 
dhe parandalues duke rritur 
ndërgjegjësimin e të rinjve për 
sa i përket çështjeve të sigurisë. 

Pjesëmarrësit u përditësuan me 
temat që ata do t’i prezantojnë 
në klasat e ndryshme të nivelit 
para universitar të cilat më së 
shumti prekin këto grup mosha 
si: Siguria në internet, bulizimi 
dhe bulizmi në rrjetet sociale, 
rreziqet nga përdorimi i drogës, 
alkoolit e duhanit, siguria në 
rrugë si dhe një modul shtese: 
Ekstremizmi i dhunshëm etj. 

Gjatë trajnimit u bënë ushtrime 
praktike duke përdorur teknikat 
e mësuara në prezantimin e 
këtyre temave. 

Ashtu si dhe në trajnimet e tjera, 
pjesëmarrësit e vlerësuan 
shumë këtë trajnim. Me pas, 
Programi SCPA shpërndau 
literaturën dhe materialet 
sensibilizuese me listë 
shpërndarje për secilin 
Komisariat në  12 DVP-të. 

E gjithë kjo iniciativë e 
Programit, ndër të tjera, ka si 
qëllim edhe edukimin me 
kulturën e sigurisë të grup- 
moshave të reja si dhe rritjen e 
bashkëpunimit me Policinë. 

Takime të SCPA-së në DPPSh 
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Zhvillohet trajnimi i radhës me NSPK-te për Edukimin dhe 
Punën me të Rinjtë. 
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Gjatë nëntorit 2022, në Javën 
Ndërkombëtare të Përkujtimit 
të Viktimave të Aksidenteve 
Rrugore, Policia Rrugore, në 
bashkëpunim me DPSHTRR, 
Kryqin e Kuq Shqiptar, Bashkinë 
Tiranë dhe GBi Health & Safety 
Academy dhe SCPA - Programi 
“Forcimi i Policimit në 
Komunitet në Shqipëri, zhvilloi 
një seri aktivitetesh 
ndërgjegjësuese për sigurinë 
rrugore te cilat startuan në 
qytetin e Tiranës.  

Aktivitete vijuese u zhvilluan në 
shkollën e mesme profesionale  
“ Beqir Cela “ në Shkozet Durrës 
dhe në shkollën e mesme 
profesionale “Kolin Gjoka , 
Lezhë. Të pranishëm në këto 
aktivitete ishin dhe Drejtori i 
Policisë Rrugore , Z. Altin Qato , 
dhe Specialistë të kësaj drejtorie 
në DPPSh. Gjithashtu,  ishte 

prezent dhe drejtuesi i 
programit SCPA Z. Ansi Shundi si 
dhe drejtorët e shkollave 
respektive, dhe NSPK për 
edukimin. 

 Gbi – Health & Safety Academy, 
organizoi takimet 
ndërgjegjësuese me tematikë 
mbi sigurinë rrugore.  

Në këtë orë tematike u trajtuan 
tema të tilla si: përdoruesit e 
rrugës si këmbësorë, çiklistë, 
moto çiklistë, 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. Gjithashtu nxënësit 
testuan përdorimin e rripit të 

sigurimit nëpërmjet 
simulatoreve “bindës“ ne pranë 
ambienteve shkollave. 

Punonjësit e Policisë Rrugore 
dhe përfaqësuesit e strukturave 
të tjera i kanë zhvilluar 
aktivitetet me qëllim edukimin 
për dhënien e ndihmës së 
shpejtë në raste aksidentesh 
dhe informimin për rëndësinë e 
zbatimit të rregullave të 
qarkullimit rrugor. 
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Aktivitete ndërgjegjësuese mbi sigurinë në rrugë me nxënësit e shkollave të Tiranës, Durresit 
dhe Lezhes 



 Gjatë muajit nëntor 2022, 
Ekspertët e Programit SCPA 
kanë  vazhduar me procesin e 
vlerësimit e të konsolidimit të  
ndryshimeve të zbatuara në të 
gjitha komisariatet e DVP Pilot 
të Elbasanit. Pas takimit 
paraprak , i cikli i zhvillua me 
nivelin drejtues të DVP pilot 
Elbasan, ku përfshiheshin 
drejtuesit e të gjithë 
komisariateve dhe stacioneve 
policore. Për te bërë sa më 
efikas vlersimin, programi SCPA 
përgatiti pyetësorë që iu 
shpërndanë personelit. 

Pyetësorët u përgatitën në 
mënyrë specifike, veçmas për  
nivelin menaxherial dhe veçmas 
për Patrullën e Përgjithshme, 
dhe ndihmës specialistët e 
Policimit në Komunitet. Ato 
përmbanin pyetje rreth gjithë 
procesit të ndryshimeve dhe 
impaktit të brendshëm dhe të 
jashtëm në tërësi. 
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Në datat 17, 18 dhe 22, 23 Nentor 
2022, u zhvillua seminari në formë 
trajnimi në DVP Shkoder.  

Në ketë seminar morën pjesë nje 
total prej 39 punonjesish te policise 
nga strukturat e siperpermendura 
nga të gjithë komisariatet e varësisë 
të DVP Shkodër si dhe 2 Specialistë 
Rendi të komisariatit të Shkodrës.  

Ekipi i SCPA përbëhej nga këshilltari 
ndërkombëtar Policore dhe oficerja 
e programit. 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 projekti 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 në te  
DVP-të e mbetura. 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. 

Behet vlersimi i i ndryshimeve  

DVP Pilot Elbasan 
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Trajnim me Oficerët e Patrullës së Përgjithshme dhe 
personelin e Sallës së Komandimit në DVP Shkodër 


