
Ky program shërben për fuqizimin e rolit 

proaktiv të Këshillit Vendor të Sigurisë Publike 

në bashkinë e Korçës përmes aktiviteteve që 

mundësojnë (a) ngritjen e një sekretariati 

koordinues me anëtarë të KVSP dhe fuqizimin e 

tij; (b) garantimin e mbështetjes së KSVP-së nga 

aktorët lokalë si p.sh., organizatat e shoqërisë 

civile, përfaqësuesit e komuniteteve, media etj; si 

dhe, (c) organizimin e një fushate vendore 

përmes aktivizmit rinor për adresimin e 

çështjeve që garantojnë komunitete të 

qëndrueshme.

Ngritja e këshillave vendore të sigurisë 

publike (në vi j im, KSVP) anembanë 

Shqipër isë  n is i  s i  n jë  përg j ig je  për 

konsolidimin e qasjeve komunitare vendore 

për forcimin e sigurisë publike; ndërveprimit 

dhe bashkëpunimit me të gjithë aktorët dhe 

profesionistët e vijës së parë që ulen në këtë 

këshill me qëllim “identifikimin, trajtimin, 

menaxhimin dhe zgjidhjen e problematikave 

sociale që rrezikojnë ose cënojnë sigurinë e 

komunitetit” dhe jo vetëm.

@ Programi "Forcimi i Policimit në Komunitet në 
Shqipëri" (SCPA) financohet nga Qeveria Suedeze 

nëpërmjet Agjencisë Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim 
dhe Bashkëpunim (SIDA) dhe zbatohet në Shqipëri 

nga kompania FCG Sweden.

ME POLICINË 
PËR SIGURINË NË
KOMUNITET 

Bashkëpunimi dhe besimi i ndërsjelltë ndërmjet 

Policisë së Shtetit dhe komuniteteve vendore   

Zbatuar nga 
Instituti për Aktivizëm dhe Ndryshim Social 



Këshillat vendorë të Sigu-

risë janë mekanizma që 

ngrihen mbi bazë e vullnetit 

të lirë të anëtarëve. 

Menaxhohen nga Kryetari i 

Bashkisë dhe në përbërje 

përfshihen të gjitha insti-

tucionet e rëndësishme që 

kanë impakt në sigurinë e 

komuniteteve, si: 

Çfarë nënkupton siguria publike në komunitet?

 Garanton siguri në shtëpi, shkollë, punë apo në 

rrugë.
 Përfaqëson një bashkësi të fuqishme vendore që 

është aktive në adresimin e problematikave 
 Komunikon drejtpërdrejtë me policinë dhe me 

autoritetet vendore. 

Çfarë risie sjell krijimi i KSVP-së?

KSVP-të janë instrumenta pozitivë parandalues (në 

ndryshim nga mekanizmat vendorë të referimit të 

dhunës në familje, të drejtave të fëmijëvë apo 

mekanizmavë të referimit të viktimave të trafikimit). 
Përmes KSVP-ve gjithkush në komunitet duhet të 

garantojë komunikim dhe bashkëpunim të mirë me 

policinë. 

Përmes këtij bashkëpunimi garantohet siguria dhe 

cilësia e jetës së çdo qytetari në komunitet. 

KSVP-të nxisin identifikim të hershëm të shenjave të 

hershme të rrezikut nga familja, miqtë dhe mësuesit 

dhe garantimin e referimit pranë profesionistëve të 

trajnuar në agjencitë dhe organizatat e besueshme 

lokale (ofruesit e shërbimeve sociale dhe të shëndetit 

mendor), të cilët i ofrojnë ndihmën e duhur individit 

në rrezik para se ai/ajo të ushtrojë dhunë ekstreme.

Çfarë janë 
Këshillat vendore 
të sigurisë publike?

 Kryetari i Këshillit Bashkiak 

 Përfaqësuesi nga Policia Bashkiake 

 Perfaqësues nga adminsitrata e shërbimeve sociale 

 Përfaqësues nga Emergjencat Civile

 Përfaqësues nga Policia, shefi i policimit në komunitet. 

 Përfaqësues nga prefekti i Qarkut 

 Përfaqësues nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

 Përfaqësues nga Drejtoria Rajonale e Mjedisit,

 Përfaqësues nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social

Çfarë është policimi në komunitet?

 Është një mënyrë e përmirësimit të sigurisë 

publike për të gjithë 
 Nënkupton punën e përbashkët të bashkësisë 

dhe policisë për të identifikuar dhe adresuar 

çështje që kanë të bëjnë me krimin, rendin, 

sigurinë dhe cilësinë e jetës. 
 Bën thirrje për partneritete të qëndrueshme 

ndërmjet  komunite teve  dhe  po l ic i së  e 

institucioneve vendore për parandalimin e krimit 

dhe zgjidhjen e problemeve 
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