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Takimi i nëntë i Komitetit Drejtues të Programit SCPA 

Më datë 11 tetor 2022 u zhvillua 
mbledhja e nëntë e Komitetit  
Drejtues të Programit SCPA ( KDP). Në 
takim morën pjesë përfaqësues të 
gjithë institucioneve që janë anëtarë 
të këtij Komiteti. Nga ambasada 
suedeze morën pjesë Znj. Petra 
Burcher, Shefe për Bashkëpunimin 
Ndërkombëtar dhe Znj. Linda 
Gjermani, Menaxherja e Programit, 
ndërsa nga FCG Sweden Drejtori i 
Programit Z. Pontus Forberg. Në takim 
u prezantua raporti i progresit i 
periudhës gjashtë mujore të 
programit që përkon me 
gjashtëmujorin e tretë të fazës së 
shtesë të programit (2021-2022) dhe 
plani i punës për periudhën në vijim. 
Znj. Petra Burcher vuri theksin tek 
rëndësia e kësaj mbështetjeje dhe në 
bashkëpunimin me PSh-në për të 
rritur standardet. Ajo gjithashtu 
konfirmoi se qeveria suedeze do të 
vazhdojë të mbështesë Policinë e 
Shtetit në rrugën e saj drejt 

standardeve evropiane. Z. Tonin 
Vocaj , Zv Drejtori i Përgjithshëm i 
PSH, në fjalën e hapjes falënderoi 
Ambasadën dhe Qeverinë Suedeze 
për mbështetjen që i ofrohet PSh-së 
për të rritur kapacitetet e saj dhe 
shprehu pritshmërinë e PSh –së për 
vazhdimin e kësaj mbështetjeje dhe 
për vitet në vazhdim.  

Ai vlerësoi gjithashtu mbështetjen 
dinamike të ofruar nga Programi që 
nga fillimi deri më tani dhe 
bashkëpunimin e ngushtë me 
strukturat përkatëse për të zbatuar 
ndryshimet në nivel vendor.  

Vlerësime e diskutime konstruktive 
pati nga të gjithë anëtarët 
pjesëmarrës për mbështetjen e dhënë 
për rritjen e kapaciteteve të 
punonjësve të policisë, për dhurimin e 
mjeteve të nevojshme si dhe rritjen e 
partneritetit me publikun. 

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


Gjatë muajit Tetor 2022,(EMP) 
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 të 
punës . 

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 
trajnimet e OPP-ve dhe 
personelin e sallave te  
komandimit dhe zhvillimin e 
fushatave ndërgjegjësuese në 
shkolla.  
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Më datë 12 Tetor, në ambientet 
e Bashkisë Fier u zhvillua 
konferenca përmbyllëse e 
projektit “Skuadra e Sigurisë 
Publike – Partner për një 
Komunitet të Sigurt” e zbatuar 
nga Qendra Epoka e Re në 
Bashkitë Fier, Mallakastër e 
Patos. 

Përmes zbatimit të këtij projekti 
u synua përmirësimi i cilësisë së 
jetës dhe sigurisë publike në të 
tria bashkitë e përfshira, 

nëpërmjet ngritjes së 
kapaciteteve të aktorëve 
vendorë mbi mënyrat më efikase 
të Policimit në Komunitet, si dhe 
riaktivizimit dhe 
institucionalizimit të KVSP Fier, 
Mallakastër dhe Patos.  

Hartimi i një Draft-Plani Veprimi 
për secilin Këshill Vendor të 
Sigurisë Publike sipas nevojave 
konkrete të secilës bashki u 
realizua në përmbyllje të 
projektit. 

Takime të SCPA-së në DPPSh 
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Skuadra e Sigurisë Publike – Bashkia Fier. 

NSPK-të për edukimin vazhdojnë punen për ndërgjegjësimin 

në shkolla 

Në zbatim të Marrëveshjes së 
Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë 
së Arsimit dhe Sporteve dhe 
Ministrisë së Brendshme 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  
edhe gjate muajit tetor kanë 
vazhduar punën për zhvillimin e 
temave të ndërgjegjësimit sipas 
moduleve përkatëse.  

Gjithashtu, NSPK-të kanë marre 
kontakte me koordinatorët vendorë 
të ZAV-ve, sikurse dhe përcakton 
marrëveshja e sipërpërmendur dhe 

kanë përpiluar bashkërisht grafikun 
mujor të zhvillimit të temave në 
shkollat 9-vjeçare të cilat ndodhen 
në zonat e tyre policore. 

Gjate këtij, muaji, përveç temave të 
ndërgjegjësimit për mospërdorimin 
e duhanit, alkoolit, dhe drogës dhe 
sigurisë në rrjetet kompjuterike, një 
hapësirë e konsiderueshme i është 
dedikuar temës aktuale të sigurisë 
rrugore. 

Gjate monitorimit te aktiviteteve të 
NSPK-ve nëpërmjet forumit online, 
vërehet se NSPK-të e komisariateve 
të Durrësit, Shkodrës, Lezhës, Fierit, 
Pogradecit, Sarandës, Matit si dhe 
të komisariateve nr. 1, 2, dhe 3 të 
DVP Tiranë kanë pasur intensitet 
më të madh pune. 


