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Përmbledhje ekzekutive
Raporti jep gjetjet dhe rekomandimet e rishikimit afatmesëm të projektit “Mbështetja suedeze ndaj
MB-së/PSHSH-së për Policimin në Komunitet (PKSSH)” që u zhvillua gjatë periudhës shtator - tetor
2013. Qasja e përgjithshme dhe metodologjia e përdorur për rishikimin është e bazuar në
Udhëzuesin Operativ të ISSAT për Shqyrtime dhe Vlerësime.
Përfundimet dhe rekomandimet e dala nga rishikimi duhet të shihen në një kontekst më të gjerë të
reformës në polici në Shqipëri. Policia e Shtetit po vazhdon transformimin e saj për të qenë ofruese
e një shërbimi profesional dhe të kohës, me plane dhe trajnime të brendshme, nën asistencën e
komunitetit të gjerë ndërkombëtar. Pavarësisht disa përparimeve që janë bërë, PSHSH-ja ende po
përballet me një numër sfidash që lidhen me mënyrën se si ajo e kryen punën e saj. Këto sfida
përfshijnë çështje strukturore afatgjata që shkojnë përtej fushës së veprimit të PKSSH-së (që do të
thotë se PKSSH-ja nuk i trajton ato drejtpërdrejt, edhe pse ekzistojnë disa aspekte të cilat duhet të
ndikoheshin nga komponenti i Sistemit të Menaxhimit të Performancës (SMP)), por që në të njëjtën
kohë ato ndikojnë në zbatimin e PKSSH-së.
PKSSH-ja filloi në mars të vitit 2012, duke pasur një periudhë fillestare prej pesë muajsh. U
projektua gjatë një periudhe nëntë mujore në 2010-2011, duke përdorur një qasje gjithëpërfshirëse
për të nxitur pronësinë shqiptare dhe angazhimin e një gamë të gjerë të aktorëve të interesuar.
Programi përbëhet nga tre fusha: 1) Mbështetje për identifikimin dhe fillimin e mekanizmit të
menaxhimit të performancës për PSHSH-në, 2) zhvillimi i partneritetit, duke përfshirë partneritetin
e të rinjve me policinë, dhe 3) trajtimi i dhunës në familje.
Në përgjithësi, PKSSH-ja është vendosur mirë që nga fillimi i zbatimit dhe mbetet e lidhur me
nevojat e MB-së, PSHSH-së dhe popullatës së gjerë. Për sa i përket komponentëve të programit,
studimi i SMP-së dhe seminaret e organizuara kanë përcaktuar se çfarë ekziston aktualisht në
Policinë e Shtetit dhe është arritur një pozicionim i mirë për të kaluar në fazën tjetër. Megjithatë,
ekzistojnë disa shqetësime se sistemi që do të hartohet mund të mos rezultojë në një përmirësim
në tërësi të menaxhimit të performancës së Policisë së Shtetit, duke mbetur thjesht në shikimin e
performancës operative. Kjo gjë vjen pjesërisht për shkak të çështjeve që lidhen me kulturën
organizative të Policisë së Shtetit. Në komponentin e dytë, i cili mbulon partneritetet dhe të rinjtë,
ka pasur reagime të mira për zhvillimin e studimit të partneritetit dhe Skemën e Granteve të Vogla .
Në kuadër të komponentit DHF-së, studimi mbi rolet dhe përgjegjësitë ka pasur gjithashtu reagime
pozitive, edhe pse ekzistojnë pyetje për mbivendosje të mundshme ndërmjet studimit, raportit
fillestar për DHF-në dhe , në veçanti , raportit të viktimizimit të DHF-së.
Përparimi në nivelin bazë është i shkëlqyer dhe programi duket se ka hedhur themele të shëndosha
për ndryshim, dhe po hedh farën për një komunikim më të mirë dhe besim më të lartë në nivel
vendor. SGV-ja është arritja më e mirë e PKSSH-së, duke pasur mbështetje të fuqishme të shprehur
nga të gjithë aktorët e interesuar dhe duke krijuar ndjesinë se ky është një program me pronësi
shqiptare. Megjithatë, ky përparim nuk është pasqyruar në nivelin strategjik dhe politik, kryesisht
për shkak të sfidave që lidhen me çështjet kulturore dhe strukturore afatgjata brenda PSHSH-së.
EMP-ja ka një qasje teknike në punën e saj dhe nuk ka angazhimin e nevojshëm politik që kërkohet
për të krijuar dhe ruajtur dinamikën e PKSSH-së në nivelet më të larta të PSHSH-së dhe MB-së. Ky
është një rol që nevojitet si pjesë e procesit rutinë të zbatimit. Drejtoria e ISAP-it duhet të luajë një
rol në sigurimin e një vështrimi strategjik të PKSSH-së dhe të ndihmojë në identifikimin e çështjeve
të mundshme politike, por dialogu politik është një detyrë që do t'i takonte më shumë Ambasadës
Suedeze, pasi kjo gjë do të thotë që diskutimet mund të lidhen me angazhimin e përgjithshëm
politik të Suedisë në Shqipëri.
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Në disa fusha, organizimi i PKSSH-së është shumë efikas. EMP-ja është e mirë-vendosur në formën e
saj si një ekip funksional me një mentalitet pozitiv për të zhvilluar më tej programin në 18 muajt e
fundit. EMP-ja po udhëheq duke shërbyer si shembull për sa i përket qasjes së tij ndaj
transparencës në të gjitha aktivitetet e tij, gjë që nga ana tjetër e ndihmon në krijimin e besimit tek
PKSSH-ja. Megjithatë, ekzistojnë një sërë çështjesh që mund të përforcohen dhe të bëhen më të
efektshme, si përdorimi i mekanizmave të monitorimit dhe komunikime me synime më të qarta.
Për sa i përket efektivitetit të programit, një nga sfidat kryesore me të cilat po përballet PKSSH-ja,
është përkthimi i rezultateve të aktivitetit në arritje, por as autoritetet shqiptare as EMP-ja nuk e
kanë identifikuar ende se si mund të ecet përpara në këtë aspekt. Ekziston rreziku që nëse kjo gjë
nuk do të trajtohet, edhe pse të gjitha aktivitetet mund të përfundohen, përsëri nuk do të ecet
përpara në arritjen e rrethit virtuoz të rritjes së besimit të popullatës, përmirësimit të partneritetit
me PSHSH-në dhe dhënies së një shërbimi më të mirë. Një nga arsyet është se koncepti i përdorimit
të procesit të zbatimit (i cili mund të inkurajojë metoda të reja pune) si mjet mbështetjeje i
objektivave të programit ende nuk është shfrytëzuar plotësisht. Është për t’u përgëzuar niveli i
përqendrimit tek përkatësia gjinore dhe minoritetet në të gjithë PKSSH-në. Kjo gjë nuk është
theksuar në dokumentin fillestar të programit dhe është identifikuar nga EMP-ja si një mjet që
ndihmon mbështetjen e objektivave.
Në vazhdim do të ketë shumë mundësi për të zhvilluar dhe fuqizuar PKSSH-në. PKSSH-ja ka një
kuadër fleksibël. Ekziston një bashkëpunim shumë i mirë me Komunitetin Ndërkombëtar.
Ndryshimet e fundit në administratë tregojnë që do të ketë mjaft presion ndaj PKSSH-së për të
dhënë rezultate të shpejta, gjë që do ta detyrojë EMP-në që të japë rezultate në letër në vend që të
përqendrohet tek procesi. Megjithatë, është e rëndësishme për ekipin, i mbështetur nga
Sida/Ambasada Suedeze, që të punojë për mjedisin mundësues, sepse vetëm duke e kaluar një
proces mund të fillohet ndryshimi i mentalitetit. Një nga fushat kryesore të përqendrimit të PKSSHnë në fazën e dytë do të jetë qëndrueshmëria. PKSSH-ja ende shihet si e izoluar nga nismat e tjera të
PSHSH-së ose MB-së dhe do të jetë e vështirë të sigurohet mbartja e rezultateve përtej jetëgjatësisë
së programit nëse nuk identifikohen dhe kultivohen lidhjet. Ende nuk ekziston një strategji daljeje,
edhe pse EMP-ja e ka identifikuar tashmë këtë gjë si një detyrë prioritare për fillimin e vitit 2014.
Rekomandimet (zgjeruar në seksionin përfundimtar në raport):


Zhvillmi i mjedisit mundësues dhe inkurajimi i angazhimit politik për të mbështetur
programin nëpërmjet mbështetjes suedeze ndaj EMP-së në nivel politik dhe inkurajimi i
një angazhimi më të madh politik nga MB-ja.



Zhvillimi i një pronësie më të qartë në nivel strategjik si dhe vazhdimi i mbështetjes
së nivelit të lartë të pronësisë tek niveli bazë nëpërmjet rritjes të të kuptuarit të
pronësisë tek PSHSH-ja dhe MB-ja, përdorimit më të madh të procesit si mjet i përmirësimit
të pronësisë dhe shfrytëzimit të suksesit të SGV-së.



Zhvillimi i qëndrueshmërisë nëpërmjet një strategjie të plotë dorëzimi/largimi dhe
krijimi i mundësive për autoritetet shqiptare dhe shoqërinë civile që të marrin një
rol më të madh në zbatim dhe rishikimi i planit të monitorimit për t’i dhënë më shumë
rëndësi treguesve të rezultateve.



Konsolidimi dhe fuqizimi i kapaciteteve të aktorëve kryesorë dhe fuqizimi i zbatimit
të programit përmes ndërtimit të kapaciteteve ekzistuese të EMP-së, duke siguruar
kryerjen e një monitorimi të rregullt dhe duke vazhduar zhvillimin e punës së shkëlqyer
mbi përkatësinë gjinore dhe minoritetet.



Vazhdimi i zhvillimit të bashkërendimit me nismat kombëtare dhe ndërkombëtare, si
dhe rritja e koherencës ndërmjet komponentëve të programit duke rritur gamën e
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aktorëve të interesuar, duke vazhduar përforcimin e bashkërendimit ndërmjet donatorëve,
dhe duke zgjeruar lidhjet midis SGV-së dhe aktiviteteve të tjera.


Përmirësimi i komunikimit në të gjitha nivelet përmes miratimit të një qasje strategjike
dhe përforcimit të komunikimit për Policimin në Komunitet me popullsinë.
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Shkurtesat
PSHSH -

Policia e Shtetit Shqiptar

PK

Policimi në Komunitet

-

KAZH -

Komiteti i Asistencës për Zhvillim

DEBASKON - Departamenti i Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj
DV

-

Dhuna në Familje

ASE

-

Anketa Sociale Evropiane

PV

-

Pyetjet e Vlerësimit

KN

-

Komuniteti Ndërkombëtar

ICITAP -

Programi Ndërkombëtar i Asistencës për Trajnim në Hetimet Penale

ISSAT -

Ekipi Këshillëdhënës Ndërkombëtar për Sektorin e Sigurisë

KPD

-

Komiteti i Përbashkët Drejtues

GPP

-

Grupi i Përbashkët i Punës

LGBT -

Lesbian, Gay, Biseksualë, Transeksualë

MB

Ministria e Brendshme

-

OBEZH -

Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim

OSBE -

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë

PAMECA

Misioni i Asistencës Policore të Komunitetit Evropian në Shqipëri

SMP

-

Sistemi i Menaxhimit të Performancës

EMP

-

Ekipi i Menaxhimit të Programit

KDP

-

Komiteti Drejtues i Projektit

DRP

-

Drejtoritë Rajonale të Policisë

PKSSH -

Mbështetja suedeze ndaj MB-së/PSHSH-së për Policimin në Komunitet

SGV

-

Skema e Granteve të Vogla

Sida

-

Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim

SP

-

Partia Socialiste

RSS

-

Reforma e Sektorit të Sigurisë

GTP

-

Grupet Teknike të Punës
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1. Hyrje
Qëllimi i këtij raporti është të paraqesë analizën mbi ecurinë e projektit "mbështetja e Suedisë ndaj
Ministrisë së Brendshme (MB) / Policisë së Shtetit Shqiptar (PSHSH) për Policimin në Komunitet
(PKSSH) dhe të japë rekomandime për forcimin e procesit të zbatimit. Këto rekomandime u
mblodhën gjatë rishikimit afatmesëm që u zhvillua në periudhën shtator-tetor 2013. Përveç
identifikimit të rekomandimeve, mandati i ekipit shqyrtues përfshiu gjithashtu edhe ofrimin e një
këshillimi të menjëhershëm dhe ngritjen e kapaciteteve për Ekipin e Menaxhimit të Programit
(PMT), kur ishte e mundur dhe e përshtatshme. Rishikimi u krye nga një ekip i ISSAT, i cili përfitoi
shumë nga përfshirja e dy përfaqësuesve të Policisë së Shtetit.
Sipas Termave të Referencës (shih Shtojcën A TR), rekomandimet e përfshira në raport janë të
kufizuara në aspektet që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me programin dhe EMP-në. Gjetjet marrin
parasysh kontekstin e gjerë në të cilën është vendosur programi, si dhe sfidat dhe mundësitë që
rrjedhin nga kjo gjë. Gjatë hartimit të rekomandimeve është marrë gjithashtu parasysh edhe
realiteti në të cilin ndodhet vendi. Megjithatë, duhet theksuar se raporti nuk përmban
rekomandime të drejtpërdrejta në lidhje me reformën e gjerë policore, ose në lidhje me ndonjë
institucion tjetër shqiptar, pasi këto janë përtej mandatit të tij të rishikimit.
Përveç pjesë së Hyrjes, raporti përmban pesë pjesë të tjera. Pjesa e parë paraqet në mënyrë të
detajuar qasjen e përgjithshme dhe metodologjinë e ndjekur për vlerësimin, duke përfshirë edhe
pyetjet e vlerësimit (PV) të bëra nga ekipi, mjetet e mbledhjes së të dhënave dhe kufizimet. Ajo
përfshin gjithashtu aktivitetet e menjëhershme për ndërtimin e kapaciteteve të kryera gjatë
misionit në terren. Pjesa e dytë paraqet një pasqyrë të kontekstit në të cilin po zhvillohet programi.
Pjesa e tretë përshkruan gjetjet kryesore për secilën nga PV-të dhe nën-pyetjet. Pjesa e katërt
përshkruan përfundimet kryesore të rishikimit, duke nënvizuar mesazhet më të rëndësishme, dhe
seksioni i fundit jep në mënyrë të detajuar rekomandimet.
Ekipi Sida-s ka përfituar nga pritja e ngrohtë dhe disponueshmëria e të gjithë bashkëbiseduesve, si
dhe është krijuar mundësia për të pasur një akses të shkëlqyer tek informacioni falë EMP-së dhe
Policisë së Shtetit, ndër të tjera.

2. Qasja e përgjithshme, metodologjia dhe aktivitetet e ndërtimit të
kapaciteteve
Qasja e përgjithshme dhe metodologjia e përdorur për rishikimin është e bazuar në udhëzuesin
operativ të ISSAT për shqyrtime dhe vlerësime, i cili ofron një qasje të strukturuar për të prodhuar
gjetje dhe rekomandime të bazuara në fakte. Qasja është hartuar gjithashtu edhe për të çuar më tej
objektivat e programit, për të mbështetur në vazhdim e sipër pronësinë shqiptare dhe për të marrë
në konsideratë dimensionet politike, holistike dhe teknike që reformojnë dhe zhvillojnë e policimin
në komunitet.
Qasja u krye në tre faza. Kuadri i vlerësimit u ndërtua në fazën e parë, e cila përfshiu zhvillimin e
nëntë PV-ve, një sërë nën-pyetjesh, treguesit dhe burimet e informacionit (shih Shtojcën B Tabela e
Vlerësimit). Faza e dytë e përfshiu mbledhjen e të dhënave, duke përfshirë një rishikim të
dokumenteve të siguruara nga EMP-ja, shoqëria civile dhe faqet zyrtare të internetit (shih shtojcën
C Bibliografia). Faza e dytë e mbledhjes së të dhënave përfshiu një mision në terren në Shqipëri, me
takime që u zhvilluan në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Vlorë (shih shtojcën D Agjenda dhe Shtojcën E
lista e personave që u takuan). Vëzhgimet paraprake u diskutuan me Ambasadën Suedeze, Policinë
e Shtetit, MB-në dhe EMP-në në vend. Gjatë fazës së fundit, ekipi kreu një analizë të mëtejshme për
të hartuar gjetjet dhe rekomandimet e përfshira në këtë raport.
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PV-të marrin në konsideratë parimet e OBEZH-së, KAD-së për vlerësimin1 e përkatësisë,
efikasitetit, efektshmërisë dhe qëndrueshmërisë, si dhe të pronësisë, komunikimit, koordinimit,
përkatësisë gjinore dhe minoriteteve. Koha që ka kaluar që nga fillimi i programit është e
pamjaftueshme për të vlerësuar ndikimin e tyre, dhe për këtë arsye ky aspekt i parimeve të OBEZHsë, KAD-së nuk është përfshirë në procesin e rishikimit. Drafti i pyetjeve të vlerësimit (PV) iu
dorëzua në MB-së, Policisë së Shtetit, Ambasadës Suedeze në Tiranë dhe EMP-së për të bërë
komentet e nevojshme para fillimit të misionit në terren. Këto pyetje jepen në formë të
përmbledhur më poshtë. Tabela e plotë e vlerësimit është përfshirë në Shtojcën B.
1.
Përkatësia: PV-ja kërkoi se në çfarë mase përputhej programi me nevojat e MB-së / PSHSHsë dhe popullsisë së përgjithshme dhe sa i përshtatej ai ndryshimit të mjedisit. Përveç nën-pyetjeve
specifike që vlerësonin përshtatshmërinë me nevojat përkatëse të palëve të interesuara, ekipi
gjithashtu pa se në çfarë mase EMP-ja, Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit zotëronin
instrumentet dhe kapacitetet e duhura për të përshtatur programin nëse dhe kur të kërkohej.
2.
Efikasiteti: PV-ja kërkoi se në çfarë mase programi dhe komponentët e tij kishin arritur
rezultatet e planifikuara, duke trajtuar çdo komponent të projektit (menaxhimin e performancës,
partneritetet dhe trajtimin e dhunës në familje (DHF)). Kjo gjë u bazua në kornizën logjike
origjinale të programit.
3.
Efektshmëria: PV-ja kërkoi masën në të cilën mekanizmat e menaxhimit të brendshëm
kontribuan në zbatimin e programit. Kjo gjë përfshinte shqyrtimin e përdorimit të mekanizmit të
monitorimit të programit, ndërveprimin ndërmjet Sida-s dhe EMP-së, krijimin e EMP-së, rutinat e
saj të brendshme të punës, si dhe në çfarë mase ishin të mjaftueshme burimet dhe a përdoreshin në
një mënyrë të përshtatshme.
4.
Pronësia: PV-ja kërkoi se në çfarë mase programi është pronësi vendore (shqiptar). Kjo gjë
përfshinte masën mbështetjes politike shqiptare për programin, masën në të cilën burimet e
nevojshme financiare dhe njerëzore kombëtare janë duke u angazhuar nga autoritetet shqiptare
për të mbështetur programin, dhe nëse aktorët kryesorë e shohin programin si shqiptar.
5.
Qëndrueshmëria: PV-ja kërkoi se në çfarë mase programi është duke krijuar kushtet e
nevojshme për qëndrueshmëri. Kjo kishte të bënte më shumë me faktin nëse procesi i ndryshimit i
parashikuar nga programi po thithej nga strukturat dhe rutinat e punë së autoriteteve përkatëse
qendrore dhe vendore, dhe nëse programi po menaxhohej në një mënyrë që do të mundësonte
dorëzimin e plotë tek autoritetet shqiptare deri në fund të programit.
6.
Komunikimi: PV-ja kërkoi se në çfarë mase programi po përmirësonte komunikimin
ndërmjet Policisë së Shtetit dhe të grupeve të tjera të ndryshme të interesuara, duke kërkuar nëse
programi i ka përmirësuar aktivitetet e komunikimit të Policisë së Shtetit në lidhje me Policimin në
Komunitet (PK), sa i dukshëm ishte programi ndërmjet grupeve të aktorëve të interesuar, dhe në
çfarë mase zotëronte EMP-ja instrumentet e nevojshme të komunikimit për të zbatuar programin.
7.
Koordinimi: PV-ja kërkoi se në çfarë mase aktivitetet e koordinimit po kontribuonin në
objektivin e përgjithshëm të programit, duke shqyrtuar koordinimin e brendshëm ndërmjet
komponentëve të ndryshëm të programit, koordinimin e jashtëm me nismat e tjera të PSHSH-së
dhe koordinimin me mbështetjen e donatorëve / ndërkombëtarëve të tjerë.
8.
Përkatësia gjinore: PV-ja kërkoi se në çfarë mase ishte marrë parasysh përkatësia gjinore
për sa i përket niveleve të ndjeshmërisë gjinore të aktiviteteve të programit dhe mënyrës në të cilën
ato po zbatohen.

1

http://www.oecd.org/dac/evaluation/50584880.pdf
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9.
Minoritetet: PV-ja kërkoi se në çfarë mase është i ndjeshëm programi ndaj kërkesave të
komuniteteve në nevojë, përsëri në aspektin e ndjeshmërisë së aktiviteteve të programit dhe në
mënyrën në të cilën ato janë duke u zbatuar.
Një sërë mjetesh të ndryshme të mbledhjes së të dhënave janë përdorur gjatë gjithë procesit të
rishikimit. Këto mjete përfshinin intervista individuale me aktorët kryesorë të interesuar, grupe të
fokusit, intervista nëpërmjet telefonit / Skype, përdorimi i anketave me palët e treta, dhe analiza të
raporteve dhe faqeve institucionale të internetit.
Edhe pse vlerësimi u lehtësua nga një nivel i lartë bashkëpunimi, ka pasur disa faktorë kufizues.
Koha në dispozicion për ekipin në Shqipëri ishte vetëm dy javë, gjë që kufizoi numrin e takimeve
dhe aktiviteteve të mundshme, në veçanti për të ndjekur informacionin e mbledhur gjatë
intervistave. Në lidhje me aftësinë e ekipit për të intervistuar bashkëbiseduesit përkatës, kufizimi
më i rëndësishëm erdhi nga ndryshimet organizative që u zhvilluan në PSHSH gjatë misionit në
terren (në veçanti në lidhje me rotacionet e personelit). Në mënyrë të ngjashme, ndryshimet pas
zgjedhjeve të posteve politike në administratën shtetërore, si dhe pozicionet brenda Policisë së
Shtetit, paraqitën shpesh sfida për të organizuar takime me zyrtarët e përfshirë në program gjatë
qeverisë së kaluar si dhe për të pasur një ide të qartë mbi vizionin (et) e ardhshëm të të emëruarave
të rinj.
Përveç kryerjes së vlerësimit, ekipit i është kërkuar të ndërmarrë aktivitete të menjëhershme për
ndërtimin e kapaciteteve për SIDA-n, anëtarët e EMP-së dhe PSHSH-së ku të jetë e përshtatshme. Në
fillim të misionit në terren, u organizua një sesion dy orësh për të shpjeguar dhe diskutuar
metodologjinë e rishikimit dhe vlerësimit të përdorur nga ISSAT për Reformën në projektet
programet dhe politikat e Sektorit të Sigurisë (RSS). U bë një prezantim i parimeve themelore të
RSS-së2 duke u përqendruar në konceptin e pronësisë vendore dhe sfidat e ndeshura për të pasur
një pronësi më të madhe nga ana e Policisë së Shtetit. U hartua një përmbledhje prej një faqe në
gjuhën angleze dhe shqip e cila iu shpërnda EMP-së dhe PSHSH-së. Nga fundi i misionit në terren, u
organizua një seancë shqyrtimi me EMP-në që përfshiu diskutime mbi qasjet e komunikimit efektiv,
të bazuara rreth analizës së një raporti të kohëve të fundit mbi Skemën e Granteve të Vogla (SGV). Si
një vazhdim i kësaj seance për komunikim efektiv, EMP-ja u ndihmua për të hartuar një
përmbledhje (një faqe) për PKSSH-në në gjuhën angleze dhe shqipe me qëllim përcjelljen e një
mesazhi të qartë dhe të fokusuar për të përmirësuar dukshmërinë e programit.

3. Konteksti
Programi është hartuar gjatë një periudhe nëntë mujore nga 2010-2011, duke përdorur një qasje
gjithëpërfshirëse për të nxitur pronësinë shqiptare dhe angazhimin e një game të gjerë të aktorëve
të interesuar. Ka pasur një vullnet të fortë politik në të gjitha nivelet gjatë hartimit të programit, në
një kohë kur Policia e Shtetit po përgatiste planin e saj të ri të veprimit (2011-2013), dhe po
vazhdonte angazhimin e saj për policimin në komunitet në Strategjinë Shtatëvjeçare të PSHSH-së
2007 - 2013. Anketat e zhvilluara gjatë fazës së projektimit treguan se Policia e Shtetit shihej se
kishte një angazhim të ulët/të mesëm ndaj policimit në komunitet; pushteti lokal shihej të kishte
një angazhim të mesëm, dhe shoqëria civile dhe qytetarët shiheshin se kishin një angazhim të ulët
/të mesëm. Një vëzhgim i mëtejshëm tregon se rotacionet politike që janë parë në fillim të dekadës
janë reduktuar në mënyrë dramatike që nga miratimi i ligjit të vitit 2007 për Policinë e Shtetit .
Ndërsa ka pasur rotacione, këto në të shumtën e rasteve kanë qenë në nivel drejtori dhe pjesë e
menaxhimit të përgjithshëm të burimeve në PSHSH-së. Radhët e oficerëve të gradave më të ulëta
nuk priren të ndryshohen. Megjithatë, policia duhet të bëjë më shumë për të rritur nivelin e
2

Për më shumë detaje: http://issat.dcaf.ch/SSR-Overview/Principles
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profesionalizmit kur përballet me publikun e gjerë, dhe të përforcojë konceptin e ofrimit të
shërbimeve.
Çështja kryesore që ndikon në ofrimin e policimit në komunitet ishte marrëdhënia e kufizuar midis
Policisë së Shtetit dhe qytetarëve. Mosbesimi publik tek Policia e Shtetit pengon mundësitë e rritjes
së partneritetit dhe bashkëpunimit ndërmjet të publikut të gjerë dhe policisë. Një faktor kryesor që
kontribuon në këtë gjë është fakti se qytetarët shpesh janë të informuar dobët për punën e Policisë
së Shtetit. Edhe pse ka pasur shumë shembuj të mirë të punonjësve të caktuar të Policisë së Shtetit
të cilët janë afruar me komunitete të ndryshme, PSHSH-ja e ka pasur të vështirë të kapë dhe
raportojë arritjet e tyre, duke mos qenë në gjendje të informojë publikun. Seminaret e organizuara
në të gjithë Shqipërinë, të mbështetura nga kontribute shtesë nga MB-ja dhe Policia e Shtetit,
identifikuan prioritetet kryesore për të përmirësuar adoptimin dhe rezultatet e policimit në
komunitet në Shqipëri. Këto prioritete përfshinin korrigjimin e niveleve të ulëta të besimit ndërmjet
komuniteteve dhe policisë (i vlerësuar si një shqetësim kryesor nga shoqëria civile)3; trajtimin e
moskuptimit të rëndësisë të ndërtimit të partneriteve për të identifikuar prioritetet e policisë dhe
komuniteteve vendore dhe për të parandaluar krimin; adresimin e mungesës së një sistemi efektiv
për të ndjekur ecurinë, riorganizimin e strategjive dhe burimeve, përmirësimin e mbikëqyrjes dhe
krijimin e besimit ndaj institucionit të tyre, si dhe trajtimin e çështjes së përhapjes së gjerë të
dhunës në familje (një shqetësim kryesor i sigurisë ) 4 . Kjo gjë çoi në ngritjen e programit aktual, që
përfshin tre fusha të projektit:
1. Mbështetje për identifikimin dhe fillimin e një mekanizmi të menaxhimit të performancës
për PSHSH-në;
2. Zhvillimi i Partneritetit, duke përfshirë partneritetet me të rinjtë dhe policinë;
3. Trajtimi i dhunës në familje.
Përditësimi i kontekstit politik, ligjor dhe strategjik
Programi filloi në mars të vitit 2012, duke pasur një periudhë fillestare pesë mujore. Kjo do të thotë
se programi i plotë ka funksionuar për 15 muaj.
Shqipëria ende përballet me sfida të rëndësishme në fushën e sigurisë. Sipas Barometrit Global të
Korrupsionit të vitit 2013, institucionet shqiptare si Gjyqësori, Policia dhe partitë politike janë
perceptuar të jenë më të korruptuara se institucionet e tjera publike5. Ndërsa Shqipëria regjistroi
një performancë më të mirë në lidhje me stabilitetin politik, ajo u renditet në nivel të ulët për sa i
përket kontrollit të korrupsionit dhe sundimit të ligjit6. Shqipëria është raportuar të ketë normat
më të larta të vrasjeve, megjithatë ajo është raportuar të ketë norma të ulëta të dhunës seksuale në
krahasim me vendet fqinjë7, ndonëse dhuna në familje është bërë një çështje e rëndësishme, gjatë
18 muajve të fundit.
3

Ka pasur pak prova nëse komunitetet kanë dhënë kontributin e tyre në planifikimin strategjik vjetor të PSHSH-së
Ndonëse ka pasur disa shembuj pozitivë të policimit në komunitet duke u përdorur për të trajtuar në mënyrë të
suksesshme rastet e dhunës në familje, nivelet e suksesit kanë ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme ndërmjet
komuniteteve
5
Barometri Global i Korrupsionit bazohet në një studim që përfshin më shumë se 114,000 të anketuar në 107
vende dhe jep në mënyrë të detajuar pikëpamjet e tyre mbi korrupsionin në institucionet kryesore në vendet e
tyre. Burimi: Transparency International
6
Kjo analizë bazohet në një studim krahasues të pesë vendeve të rajonit domethënë Shqipëria, Bosnja dhe
Hercegovina, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia. Të dhënat janë mbledhur nga indekse të ndryshme të tilla si Indeksi i
Shteteve të Dështuara , Indeksi i Paqes Globale, Treguesit e Qeverisjes të Bankës Botërore
7
Burimi: UNODC
4
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Zgjedhjet parlamentare u zhvilluan më 23 qershor 2013. Edhe pse periudha zyrtare e fushatës filloi
vetëm më 24 maj, përgatitjet dhe planifikimi - qoftë për arsye politike apo të sigurisë - filloi shumë
më herët për disa grupe të përfshira në PKSSH (sidomos brenda MB-së dhe Policisë së Shtetit), dhe
si rrjedhoja koha në dispozicion për tu fokusuar tek programi u reduktua.
Zgjedhjet sollën një ndryshim në qeveri, me një koalicion të Partisë Socialiste që erdhi në pushtet
pas tetë vitesh opozitë. Kabineti i ri (duke përfshirë edhe Ministrin e ri të Brendshëm, Ministrin
Samir Tahiri) u miratua nga Parlamenti më 11 shtator 2013. Zëvendës Ministrat e rinj të MB-së u
emëruan vetëm në fund të shtatorit. Në kohën e procesit të rishikimit, ishte ende e paqartë se cili
zëvendës ministër do të marrte portofolin e PKSSH-së.
Nuk ka pasur ligje të reja kryesore që nga hartimi i programit që të kenë pasur një ndikim të
konsiderueshëm tek programi. Strategjia e re Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (2014-2020)
është duke u hartuar, dhe Qeveria e re i njoftoi Kuvendit programin e saj të ri të gjatë seancës së
tretë dhe të katërt (11 dhe 14 shtator). Strategjia Shtatëvjeçare e Policisë së Shtetit (2007-2013),
është duke u rinovuar dhe detajet ende nuk janë publikuar.
Përveç ndryshimeve të personelit të emëruar politikisht, filloi një rotacion i rëndësishëm në
personelin e Policisë së Shtetit gjatë misionit në terren të ekipit vlerësues, duke përfshirë Drejtorin
e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit (DPPSH), të gjithë zëvendës Drejtorët e Përgjithshëm dhe
Drejtorët Rajonalë, pjesën më të madhe të personelit të Policisë Rrugore, dhe një sërë postesh
teknike.
Faktorët e jashtëm ndaj PKSSH-së
Policia e Shtetit po vazhdon transformimin e saj në një polici moderne, ofruese të shërbimit
profesional, me plane dhe trajnime të brendshme, si dhe me asistencën e komunitetit të gjerë
ndërkombëtar. Pavarësisht nga këto përparime, PSHSH-ja përballet ende me një sërë sfidash për
mënyrën se si ajo kryen punën e saj. Këto janë çështje strukturore afatgjata që shkojnë përtej
fushave të përfshira në PKSSH (që do të thotë se PKSSH-ja nuk i trajton ato në mënyrë të
drejtpërdrejtë, edhe pse ka disa aspekte që duhet të ndikohen nga komponenti i Sistemit të
Menaxhimit të Performancës (SMP), por në të njëjtën kohë ato ndikojnë zbatimin e PKSSH-së. Sfidat
kanë të bëjnë kryesisht me kulturën mbizotëruese organizative të Policisë së Shtetit . Tani për tani
ka shumë pak transferim të vërtetë të vendimmarrjes nga nivelet më të larta të Policisë së Shtetit.
Mjedisi nuk duket se inkurajon zyrtarët e PSHSH-së për të ndërmarrë nisma (veçanërisht në radhët
e oficerëve të vegjël) dhe PSHSH-ja është ende duke u përpjekur të largohet një kulturë ku kërkohet
të gjendet faji në një ambient pozitiv ku nxirren mësime. Për më tepër, ende duket se ekziston një
tendencë e cila i sheh programet e mbështetjes si një ndihmë e jashtme ose si diçka që i ndodh
PSHSH-së, dhe jo si një mjet me të cilin Policia e Shtetit mund të çojë përpara qëllimet dhe
objektivat e saj.
Sipas bashkëbiseduesve, një pikë e dytë që vlen të përmendet për sa i përket ecjes përpara të
PKSSH-së është se Qeveria e Shqipërisë ka burime të kufizuara për të investuar, kryesisht për shkak
të vështirësive ekonomike globale aktuale. Kjo gjë mund të ndikojë në qëndrueshmërinë e
iniciativave të programit, dhe MB-ja, Policia e Shtetit dhe EMP-ja do të duhet të jenë krijues në
gjetjen e zgjidhjeve për të vazhduar projektet e ndryshme përtej kohëzgjatjes së PKSSH-së.
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4. Gjetjet
Ky seksion jep një pasqyrë të detajuar të gjetjeve për nëntë pyetjet e vlerësimit dhe nën-pyetjet e
tyre përkatëse. Lexuesi është i ftuar të lexojë përgjigjet e PV-ve (në kutitë gri) dhe të gjejë më
shumë informacion të detajuar në çdo nën-pyetje (NP). Lexuesi mund të konstatojë disa përsëritje
të përgjigjeve të PV-ve dhe atyre të dhëna në nën-pyetje (NP). Kjo është për shkak të metodologjisë
së përdorur dhe faktit se përgjigja për secilën PV është një sintezë e gjetjeve dhënë sipas NP-ve.

PV 1 Mbi përkatësinë
Deri në çfarë mase përputhet programi me nevojat e MB-së / PSHSH-së dhe
popullsisë së përgjithshme dhe sa i përshtatet ndryshimit të mjedisit?
Programi Suedez-Shqiptar mbi Policimin në Komunitet PKSSH–ja është hartuar në bashkëpunim
të ngushtë me përfituesit kryesorë (PSHSH-në, MB-në dhe shoqërinë civile) me qëllim që t’i
përputhet nevojave të tyre për sa i përket Policimit në Komunitet. PKSSH-ja është ende e lidhur
me këto nevoja kryesore dhe po i adreson ato përmes tre komponentëve të projektit, ndonëse në
proporcione të ndryshme.
Brenda programit ekzistojnë mekanizma që lejojnë fleksibilitet dhe përshtatje ndaj ndryshimeve
të mjedisit. Nevojat kryesore të identifikuara mbeten ekzistuese, dhe si rrjedhojë nuk nevojiten
ndryshime të mëdha, por këto mekanizma nuk janë përdorur nga EMP-ja, Policia e Shtetit dhe
Ministria e Brendshme për të shfrytëzuar mundësitë. Kjo vjen pjesërisht si pasojë kombinimit të
një sërë faktorësh: mungesa e një angazhimi të mjaftueshëm të mirëfilltë, proaktiv, nga ana e
PSHSH-së dhe MB-së me PKSSH-në, mungesa e një Komiteti Drejtues të Projektit (KDP) plotësisht
funksional dhe njohja e pamjaftueshme e PKSSH-së dhe potencialit të saj në nivelet e larta brenda
PSHSH-së dhe MB-së. Kjo gjë është përkeqësuar më tej nga mungesa e vetëdijes brenda EMP-së
mbi kompetencat e tij për të rregulluar PKSSH-në dhe nga një ndjekje e ngurtë e dokumentit të
projektimit të programit.
NP 1.1 Deri në çfarë mase është programi në përputhje me nevojat e PSHSH-së?
PKSSH-ja vazhdon të jetë në përputhje me nevojat e Policisë së Shtetit në fushën e Policimit në
Komunitet. Policimi në Komunitet është vizioni aktual i PSHSH-së, i cili do të mbetet sipas
bashkëbiseduesve një gur themeli në Strategjinë e re të PSHSH-së. Programi është hartuar në
bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Shtetit në mënyrë që të reflektojë nevojat kryesore
(menaxhimin e performancës, përmirësimin e partneritetit dhe koordinimin e dhunës në familje),
të cilat mbeten të rëndësishme. Sipas bashkëbiseduesve që u takuan, sistemi aktual i menaxhimit të
performancës është ende një pikë e dobët brenda Policisë së Shtetit, që duhet të trajtohet, dhe për
këtë arsye është përfshirë si objektiv kryesor në strategjinë e PSHSH-së për vitet 2007-2013.
Bashkëbiseduesit theksuan gjithashtu se përmirësimet në nivelin e partneritetit ndërmjet PSHSHsë dhe aktorëve të tjerë janë të nevojshme, sidomos në lidhje me të rinjtë. Së fundi, dhuna në familje
ka rritur shqetësimin gjatë dy viteve të fundit si pasoje e një rritje të numrit të rasteve të
raportuara. Gama e aktorëve që punojnë në lidhje me dhunën ne familje mbetet e lartë (duke
përfshirë shtetin, shoqërinë civile dhe donatorët e tjerë ndërkombëtarë). Bashkëbiseduesit
shprehën nevojën e vazhdueshme për të përmirësuar nivelet e koordinimit në këtë fushë.
PKSSH-ja i drejtohet si nivelit strategjik ashtu dhe atij në bazë, në mënyrë që të mbështesë PSHSHnë në të gjithë strukturat e saj. Së fundi, ekzistojnë një sërë nevojash të tjera që u prekën nga

Faqja 12 nga 60

bashkëbiseduesit e PSHSH-së, që nuk janë të përfshira në PKSSH, sikurse janë siguria rrugore,
strehimi për viktimat e dhunës në familje dhe anti-korrupsioni.

NP 1.2 Deri në çfarë mase është programi në përputhje me nevojat e MB-së?
Komponentët e programit janë në përputhje me nevojat dhe prioritetet e MB-së. Policimi në
Komunitet është një prioritet kryesor i Strategjisë aktuale Kombëtare të Shqipërisë për Zhvillim
dhe Integrim (2007-2013), dhe do të mbetet një prioritet kyç në draftin e ri. Programi i ri qeveritar
ka gjithashtu si prioritet ndërtimin e partneriteteve efektive ndërmjet PSHSH-së, strukturave të
pushtetit vendor, shoqërisë civile dhe komuniteteve, sidomos rritjen e bashkëpunimit midis
PSHSH-së dhe të brezit të ri, përmirësimin e menaxhimit të performancës duke u përqendruar në
sigurinë e grupeve vulnerabël. Të gjitha këto çështje mbulohen nga PKSSH-ja. Komponenti i
programit për menaxhimin e performancës paraqet interes të veçantë për MB-në e sapoemëruar,
ku bashkëbiseduesit nënvizuan nevojën e monitorimit të performancës së policisë dhe përfshirjen e
analizave në strategjitë e MB-së si dhe krijimin e mundësisë për MB-në që të tregojë rezultatet
empirike.
Megjithatë, ka pasur pak ndërveprime ndërmjet PKSSH-së dhe MB-së në lidhje me përfshirjen e
qeverisë vendore (e cila u përfshi nën kompetencën e saj), që është një fushë ku PKSSH-ja nuk është
angazhuar plotësisht. Kjo si pasojë e disa elementeve të MB-së, të cilët e shihnin PKSSH-në si të
lidhur vetëm me PSHSH-në, duke mos e njohur kështu rëndësinë e saj, si dhe për faj të vonesave në
arritjen e marrëveshjes politike midis MB-së dhe Sida.
NP 1.3 Deri në çfarë mase është programi në përputhje me nevojat e komuniteteve të
synuara nga programi?
Programi trajton disa nga nevojat kryesore të komuniteteve për sa i përket Policimit në Komunitet.
Programi është hartuar në konsultim të ngushtë me përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe kërkesat e
shprehura gjatë fazës së projektimit mbeten të vlefshme. Sipas shumë bashkëbiseduesve që u
takuan, përmirësimi i partneritetit ndërmjet popullsisë dhe policisë mbetet jetik. Disa organizata të
shoqërisë civile (OSHC), shoqatat rinore në veçanti, theksuan mungesën e besimit tek policia, ku në
disa raste i afrohet frikës ndaj "njerëzve me uniformë". Për më tepër, në gusht / shtator 2013,
anketa mbi kënaqshmërinë qytetare rreth punës së policisë, që u krye nga PKSSH-ja, tregoi se 60
për qind e të intervistuarve nuk i besojnë policisë.
Dokumentet e analizuara për rishikimin afatmesëm dhe bashkëbiseduesit e intervistuar
konfirmuan se dhuna në familje është një shqetësim në rritje në të gjitha komunitetet brenda
Shqipërisë. Në përgjithësi, statistikat mbi dhunën në familje dhe bashkëbiseduesit treguan se ka
pasur një ndërgjegjësim më të mirë të popullsisë mbi çështjet e dhunës në familje dhe një numër në
rritje të rasteve të raportuara në polici për shkak të këtij ndërgjegjësimi. Megjithatë, shqetësimet e
ngritura në lidhje me dhunën në familje shkojnë më tej se fusha e ngushtë e veprimit e PKSSH-së
duke kërkuar mbështetje psikologjike, mbrojtje të viktimave dhe një rritje të numrit të
strehimoreve.
Komunitetet kërkojnë gjithashtu marrjen masave të përgjegjësisë për policinë dhe përgjigje mbi
angazhimin e PSHSH-së në Policimin në Komunitet. Kjo nevojë është trajtuar nga komponenti i
menaxhimit të performancës të programit, si dhe nga anketa e kohëve të fundit mbi kënaqshmërinë
qytetare rreth punës së policisë. Disa nevoja të ngritura nga bashkëbiseduesit janë të përfshira në
PKSSH, por ende nuk janë trajtuar, të tilla si intimidimi nëpërmjet internetit dhe
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edukimi/ndërgjegjësimi mbi drejtat themelore. Megjithatë, nevojat e identifikuara në fazën
fillestare të procesit të projektimit, të cilat nuk u përzgjodhën nga MB-ja / PSHSH-ja për PKSSH-në,
të tilla si siguria rrugore dhe çështje më të gjera në lidhje mbi dhunën në familje, mbeten ekzistuese,
së bashku me çështje të reja sikurse janë lojërat e fatit. PKSSH - ja është duke prekur aspekte të tilla
si siguria e trafikut rrugor në disa nga grantet e vogla, por nga përkufizimi këto janë duke e trajtuar
çështjen, në një shkallë shumë të vogël të lokalizuar. Duhet theksuar se këto fusha nuk janë
konsideruar si prioritete kryesore nga ana e MB-së / PSHSH-së gjatë fazës së projektimi; prandaj
nuk janë përzgjedhur si fusha të programit. Megjithatë, ka qenë gjithashtu e qartë nga takimet e
kryera gjatë procesit të rishikimit se ato mbeten nevoja të fuqishme të komuniteteve. Këto janë
fusha që EMP-ja mund t’i trajtojë në diskutimet e saj me MB-në/PSHSH-në mbi strategjinë e
dorëzimit/daljes për të inkurajuar që ato të merren parasysh në planifikimin e ardhshëm të MB-së
/ PSHSH-së.
NP 1.4 Deri në çfarë mase i është përshtatur programi ndryshimit të mjedisit nga faza e
projektimit deri në momentin e tanishëm?
PKSSH-ja e ka ndjekur nga afër hartimin e programit origjinal dhe deri më sot ka pasur pak
ndryshime, vetëm një ndryshim konkret i cili kërkon përshtatjen e aktiviteteve të programit për të
maksimizuar mundësitë e tij. Kjo gjë ka përfshirë bashkëpunimin me ICITAP për sistemin e
menaxhimit të rasteve të policisë si dhe mbështetjen për zhvillimin e Modulit të Sallës
Operacionale. ICITAP po siguron blerjen e pajisjeve dhe instalimin e tyre në të gjitha DRP-të, ndërsa
PKSSH-ja po siguron aktivitetet për ngritjen e kapaciteteve për oficerët e policisë të cilët do të
përdorin sistemin. Një shembull tjetër i përshtatjes së modaliteteve është vendimi për të ruajtur
mbikëqyrjen e Skemës së Granteve të Vogla (SGV) brenda EMP-së, në vend që ta transferojnë këtë
përgjegjësi tek një organizëm tjetër.
Duhet theksuar se programi filloi në mars të vitit 2012 duke pasur një periudhë pesë-mujore
fillestare të krijimit, që do të thotë se ka funksionuar plotësisht për pak më shumë se një vit, dhe
shumë prej aktiviteteve fillestare sapo janë duke u finalizuar. Për më tepër, gjysma e parë e vitit
2013 u dominua nga zgjedhjet parlamentare. Sipas raporteve të progresit të PKSSH-së dhe sipas
disa bashkëbiseduesve, zbatimi i dokumentit origjinal të programit ka qenë shumë i ngurtë, edhe
pse kjo gjë është kundërshtuar nga pikëpamje se duke qenë se nevojat mbeten të njëjta, nuk është e
nevojshme të ndryshohen komponentët kryesore të PKSSH-së. Për më tepër, Policia e Shtetit dhe
Ministria e Brendshme nuk kanë qenë proaktive për t’i dhënë formën e duhur programit dhe sipas
bashkëbiseduesve nuk ka pasur kërkesa për të përshtatur aktivitetet. Kjo lidhet me mungesën e një
Komiteti Drejtues të Projektit (KDP) funksional, gjë që trajtohet më poshtë nga PV-ja mbi
efektshmërinë.
Megjithatë, ekzistojnë një sërë fushash të tjera, ku një ndryshim do të ishte i dobishëm, si ripërshtatja për të kapërcyer sfidat e zbatimit në nivel strategjik (për shembull angazhimi me MB-në,
zbutja e kulturës organizative brenda PSHSH-së apo puna paraprake për të marrë parasysh rreziqet
e lidhura me ndryshimet në personelin e PSHSH-së). Është e qartë, megjithatë, se EMP-ja tani është
duke menduar paraprakisht dhe ka plane për të trajtuar fusha të reja në lidhje me SGV-të, të tilla si
drejtësia për të miturit, roli i mediave dhe partneritetet publike-private. Për më tepër, ministri i
sapoemëruar i Punëve të Brendshme duket entuziast për të mbështetur dhe përdorur PKSSH-në në
të ardhmen.
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NP 1.5 A zotërojnë EMP-ja dhe MB-ja/PSHSH-ja instrumentet dhe kapacitetet e duhura për të
përshtatur programin nëse dhe kur të kërkohet?
EMP-ja, MB-ja dhe PSHSH-ja zotërojnë të gjitha instrumentet për të përshtatur programin nëse dhe
kur të jetë e nevojshme. Programi është hartuar për të lejuar fleksibilitet në aktivitetet që do të
zbatohen. Për shembull, në kornizën logjike, disa aktivitete të parashikuara ishin "identifikimi i
mundësive dhe shpërndarja e fondeve për zgjatjen ose vazhdimin e aktiviteteve ekzistuese për të
mbështetur policinë dhe partneritetet me të rinjtë". Sipas disa bashkëbiseduesve që u intervistuan,
një nga pikat e forta të programit është fleksibiliteti i tij dhe buxheti në dispozicion për aktivitetet e
paparashikuara. Një pikë tjetër e fortë e qasjes së Sida-s ndaj zhvillimit është se rregullat dhe
procedurat janë mjaft fleksibël për të bërë ndryshime, nëse është e nevojshme.
Megjithatë, edhe pse të tilla, EMP-ja, PSHSH-ja dhe MB-ja nuk e kanë përdorur plotësisht këtë
fleksibilitet në kuadër të programit për të bërë ndryshime dhe për të maksimizuar mundësitë, si
dhe ka pasur një mungesë të vetëdijes për sa i përket masës në të cilën programi mund të
modifikohet. Kjo ka ardhur si pasojë e disa elementëve brenda MB-së të cilët e shihnin PKSSH-në si
të lidhur vetëm me PSHSH-në si dhe se programi nuk ka qenë shumë i qartë në nivelet e larta të
PSHSH-së (dhe fillimisht brenda MB-së).

PV 2 mbi Efikasitetin
Deri me sot, në çfarë mase i kanë arritur rezultatet e planifikuara programi dhe
komponentët e tij?
Në përgjithësi, PKSSH-ja ka arritur me sukses disa rezultate të planifikuara që nga fillimi i fazës së
zbatimit, ku janë përfunduar apo janë në vazhdim studime për të tre komponentët e programit
dhe është realizuar me sukses raundi i pare pilot i SGV-së. SGV-ja po kontribuon gjithashtu në
arritjen e disa rezultateve të parashikuara për komponentin e partneritetit, si gatishmëria në rritje
si nga të rinjtë ashtu dhe policia për të punuar dhe të bashkëpunuar me njëri-tjetrin.
Megjithatë, shqetësimet vazhdojnë të mbeten nëse të do të arrihen rezultatet e tjera të
parashikuara në fund të programit. Kjo vjen si pasojë e kërkesës për një angazhim më të mirëfilltë
nga ana e Policisë së Shtetit në nivel strategjik, nivelit të mungesës së përgjithshme të besimit të
komuniteteve ndaj policisë, nevojës për një bashkëpunim më të ngushtë mes Policisë së Shtetit
dhe ministrive në nivel qendror dhe lokal, dhe disa dyshimeve mbi aftësitë e Policisë së Shtetit për
të prezantuar dhe zbatuar një Sistem të Menaxhimit të Performancës (SMP) të mirëfilltë.
NP 2.1 Deri në çfarë mase i ka arritur objektivat e tij projekti për sistemin e menaxhimit të
performancës?
Në përgjithësi, komponenti SMP-së i PKSSH-së ka arritur rezultate me cilësi të lartë. Të dy raportet
e hartuara që analizojnë sistemin aktual të përdorur nga PSHSH-ja përfshijnë rekomandime
konkrete për përmirësime. Kjo gjë u arrit përmes një pjesëmarrje në nivelin e zyrave qendrore dhe
të DRP-ve, ku rekomandimet u diskutuan dhe pranuan me PSHSH-në. Reagime të mira ka pasur për
seminaret e organizuara me PSHSH-në mbi menaxhimin e performancës. Anketa mbi
kënaqëshmërinë qytetare për punën e policisë është gjithashtu pjesë e komponentit të SMP-së. Ajo
u ndërmor nga një organizatë e pavarur dhe u përdor pyetësori dhe metodologjia e Anketës Sociale
Evropiane (ASE), e njohur në nivel ndërkombëtar. MB-ja, PSHSH-ja dhe DEBASKON kanë shprehur
një nivel të lartë të interesit mbi anketimin si një mjet që do të përfshihej në sistemet e tyre të
monitorimit.
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Megjithatë, bashkëbiseduesit shprehën shqetësimet mbi aftësinë e Policisë së Shtetit për të
prezantuar dhe përdorur një SMP të mirëfilltë, gjë që dëmton potencialin e PKSSH-së për të
përmbushur objektivat e veta në këtë fushë. Sistemi aktual është parë nga shumë bashkëbisedues
më tepër si një domosdoshmëri burokratike sesa një mjet për të përmirësuar performancën e
policisë dhe për të forcuar vendimmarrjen empirike. Bashkëbiseduesit gjithashtu shprehën
dyshime mbi kapacitetin aktual të PSHSH-së për tu transformuar në një organizatë të bazuar në
performancë, duke përmendur një sërë çështjesh. Ekziston një qasje tejet e centralizuar me
vendimmarrje nga lart-poshtë që nuk përputhet me informacionin që rrjedh nga poshtë-lart.
Punohet në kapanone (nga sektori në sektor), gjë që e bën të vështirë vlerësimin e performancës së
përgjithshme të policisë, dhe Policia e Shtetit nuk ka arritur ende të mësojë se si të paraqesë
informacionin në lidhje me punën e tyre tek publiku në mënyrë efektive (për të " treguar historinë e
tyre ", sikurse identifikohet gjatë fazës së projektimit). Në përgjithësi, pavarësisht nga angazhimi në
aktivitetet e ndryshme të PKSSH-së, PSHSH-ja nuk shihet të ketë marrë një rol drejtues, strategjik
për komponentin e SMP-së, dhe bashkëbiseduesit vunë në dukje se zbatimi është penguar më tej
nga rritja e ndryshimit të stafit dhe riorganizimit brenda PSHSH-që nga fillimi i programit.
NP 2.2 Deri në çfarë mase i ka arritur objektivat e tij projekti për partneritetet?
Programi ka arritur me sukses disa prej rezultateve të planifikuara. Një studim mbi partneritetet
është në fazat përfundimtare dhe sipas bashkëbiseduesve dhe vëzhgimeve është perceptuar mirë
edhe nga PSHSH-ja dhe aktorët e tjerë, megjithëse mbeten shqetësime se si do të transformohet ky
studim në hapa konkretë përpara. Megjithatë, suksesi më i rëndësishëm i arritur është krijimi i
Skemës së Granteve të Vogla (SGV), e cila u vlerësua nga të gjithë bashkëbiseduesit që u takuan.
Procedurat janë konsideruar transparente, fleksibël dhe u janë komunikuar mirë aplikuesve të
mundshëm. EMP-ja gjithashtu siguron mbështetje dhe trajnim gjatë gjithë procesit. Zbatuesit e
përzgjedhur nga SGV-ja kanë dorëzuar aktivitetet e parashikuara dhe kanë dhënë opinionet e
nevojshme mbi rezultatet e arritura. Megjithatë janë identifikuar disa probleme, të tilla si afati i
shkurtër kohor për grantet (një muaj), sfidat e qëndrueshmërisë (për shembull, duke pasur si risk
që fituesit e raundit të parë të mos përzgjidhen për grantet në vazhdim të raundit e dytë, edhe pse
duhet theksuar se Komisionet e Përzgjedhjes kanë marrë udhëzime për të favorizuar projekte me
qëndrueshmëri të lartë sociale), dhe numri i ulët i granteve që i ofrohet direkt PSHSH-ë për të
zbatuar aktivitetet e partneritetit, krahasuar me ato që i ofrohen OJQ-ve.
SGV-ja ka siguruar se komponenti i partneritetit është gjithashtu duke përmbushur e disa prej
rezultateve të saj. Të gjithë bashkëbiseduesit që u takuan dhanë opinione pozitive në lidhje me
rezultatet e aktiviteteve të zbatuara nëpërmjet SGV-së. Partneritetet ndërmjet PSHSH-së dhe
shkollave janë përmirësuar dhe të rinjtë janë më të angazhuar me PSHSH-në. OJQ-të dhe PSHSH-ja
janë duke punuar së bashku për zbatimin e aktiviteteve dhe ka një numër në rritje të shembujve të
bashkëpunimit për të planifikuar. Për më tepër, komisionet e përzgjedhjes të SGV-së përbëhen nga
PSHSH-ja, shoqëria civile dhe përfaqësues të qeverisjes vendore. Bashkëpunimi ka përmirësuar
marrëdhëniet e tyre, edhe pse disa bashkëbisedues mendojnë se komisionet mund të tërheqin edhe
më shumë grupe të interesit. Pavarësisht nga kjo, analiza e dokumenteve, anketimi dhe intervistat
nënvizojnë se nivelet e besimit ndaj Policisë së Shtetit mbeten të ulëta dhe ndjenja e partneritetit
është ende minimale.
NP 2.3 Deri në çfarë mase i ka arritur objektivat e tij projekti për dhunën në familje?
PKSSH-ja është në rrugën e duhur për të arritur disa prej rezultateve të planifikuara për dhunën në
familje. Versioni draft i manualit të praktikuesve për dhunën në familje u paraqit në një seminar që
Faqja 16 nga 60

pati një përfaqësim të mirë të palëve kryesore të interesuara si Policia e Shtetit, Ministria e
Mirëqenies Sociale, shoqëria civile, MB-ja, etj. Janë planifikuar trajnime mbi bazat e këtij drafti për
PSHSH-në dhe aktorët e tjerë. Bashkëbiseduesit e intervistuar dhanë opinione pozitive për këtë
manual dhe përsëritën nevojën për të asistuar PSHSH-në dhe aktorët e tjerë për të trajtuar viktimat
e dhunës në mënyrë më të përshtatshme. Sidoqoftë, aspektet kryesore të parandalimit nuk janë
mbuluar siç duhet.
Bashkëbiseduesit ngritën shqetësimet mbi vlerën e shtuar të studimit të kryer nga PKSSH-ja në
lidhje me viktimat e dhunës në familje dhe sulmet seksuale në Shqipëri. Duket se ka mbivendosje të
konsiderueshme me studimin themelor mbi dhunën në familje të kryer në tetor të vitit 2012,
anketën e viktimizimit të DHF-së e kryer në tetor 2013 dhe manualin e praktikuesve për trajtimin e
dhunës në familje (në proces finalizimi). Ka pasur edhe shqetësime të ngritura në përsëritjen e
mundshme të kësaj pune në raportin e hartuar nga Avokati i Popullit në vitin 20128, edhe pse duhet
theksuar se ky nuk ishte një dokument publik9.

PV 3 mbi Efektshmërinë
Deri në çfarë mase kontribuojnë mekanizmat e brendshëm të menaxhimit në zbatimin e
programit?
PKSSH ka një numër mekanizmash menaxhimit të brendshëm, por përdorimi i tyre nuk e
mbështet plotësisht zbatimin e suksesshëm të programit. Këto mekanizma përfshijnë mekanizmin
e monitorimit, matricën e rrezikut, GPP-të dhe grupet e tij teknike të punës (GTP), KDP-në,
modalitetet e punës për EMP-në dhe komunikimet e rregullta ndërmjet Sida-s dhe ISAP/EMP-së.
Në përgjithësi raportet nuk synojnë audienca të veçanta dhe nuk janë përshtatur për to. KDP-ja,
GPP-të dhe GTP-të e saj nuk duken të jenë të përqendruara tek veprimet dhe ka pak dëshmi që
tregojnë se ato po veprojnë në mënyrë efektive. Ndërveprimi mes Sida-s dhe EMP-së është i mirë,
por ka pasur përqendrim të pamjaftueshëm në menaxhimin e natyrës politike të programit.
Ekziston një mungesë ndërgjegjësimi brenda EMP-së për sa i përket mundësisë për të ripërshtatur programin ndaj ndryshimeve të mjedisit, për të makisimizuar sukseset dhe për të
neutralizuar sfidat.
Megjithatë shkëmbimi i përvojës dhe aftësive brenda EMP-së është përgjithësisht i mirë.
Bashkëpunimi brenda EMP-së është i shkëlqyer dhe anëtarët individualë punojnë shumë mirë si
ekip. Ka shqetësime mbi ndikimin që mund të ketë e largimi i pozicionit të këshilltarit
ndërkombëtar të policisë pas disa muajsh. EMP-ja është i angazhuar në program dhe përpiqet të
identifikojnë mënyra të përmirësuar zbatimin e tij. Megjithatë, ato, do të përfitonin nga një
ndërgjegjësim më i madh i dimensionit politik për të menaxhuar procesin e zbatimit dhe për të
zgjeruar kapacitetet në fushën e komunikimeve. Sidoqoftë, burimet janë të mjaftueshme dhe, në
përgjithësi, janë përdorur në mënyrë të përshtatshme. Programi duhet të lavdërohet në veçanti
për nivelin e lartë të transparencës, e cila ka një ndikim shumë pozitiv në program.
NP 3.1 Si po i përdor projekti mekanizmat e monitorimit të programit?
Një kuadër gjithëpërfshirës monitorimi ishte parashikuar për PKSSH-në, duke përfshirë zhvillimin e
një mekanizmi monitorues të programit, një mekanizëm të veçantë për SGV-në (nën Aktivitetin 3 të
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komponentit për partneritetet), dy studime bazë, anketa vjetore të viktimizimit nga krimi, anketa
mbi kënaqshmërinë e qytetarëve rreth punës së policisë, një matricë të menaxhimit të riskut dhe
një Komitet Drejtues të Projektit (KDP). Të gjitha këto mekanizma janë krijuar, me përjashtim të
anketave të viktimizimit nga krimi (të cilat janë interpretuar si studime për viktimat e dhunës në
familje), megjithëse disa elemente të viktimizimit janë përfshirë në anketën e parë mbi
kënaqshmërinë qytetare rreth punës së policisë. Megjithatë, pavarësisht nga ekzistenca e këtyre
mekanizmave, PKSSH-ja nuk po e përdor në mënyrë efektive mekanizmin e monitorimit për të
ndihmuar menaxhimin dhe përshtatjen e programit. Bashkëbiseduesit theksuan se shumë pak kohë
është vënë në dispozicion për mekanizmin e monitorimit, dhe përpjekjet për të zhvilluar procedura
të përbashkëta me Policinë e Shtetit nuk kanë qenë të suksesshme. Për më tepër, raportet që janë
hartuar nuk e kanë përcjellë informacionin tek njerëzit e duhur në kohën e duhur në një format që
është i lehtë për t'u përdorur.
Monitorimi dhe analiza e kryer nga EMP-ja bëhet për aktivitetet / nivelet e rezultateve dhe
përqendrohet në një nivel teknik. Ai nuk e ka trajtuar siç duhet natyrën politike të aktiviteteve që
janë ndërmarrë. Nuk ka asnjë dëshmi të rishikimit sistematik, periodik të teorisë së ndryshimit të
përfshira në kuadër të programit nëse aktivitetet do të vazhdojnë të japin rezultatet e dëshiruara
(nëse zbatohen me sukses), dhe nëse pjesëmarrja nga grupet kryesore të interesuara është duke
dhënë efektin e dëshiruar. Mekanizmi nuk monitoron ndonjë aspekt që tregon se si mund të
mbështeten objektivat e programit përmes mënyrës në të cilën aktivitetet janë zhvilluar dhe
zbatuar.
NP 3.2 Si po e mbështet programin që të arrijë objektivat e tij krijimi i sistemit aktual të
ndjekjes dhe shqyrtimit të performancës ndërmjet Sida-s/Ambasadës dhe ISAP/EMP-së?
Marrëdhënia ndërmjet Sida-s dhe EMP-së është shumë e mirë dhe ekziston një kontakt i rregullt,
edhe pse sipas bashkëbiseduesve, ky kontakt fokusohet më shumë në çështjet administrative dhe të
menaxhimit. Mbështetja e dhënë nga zyrat qendrore të ISAP për EMP-në duket e mirë, me kanale të
hapura të komunikimit. Është dhënë mbështetje këshilluese për EMP-në kur është parë e
nevojshme. Angazhimi ndërmjet zyrës qendrore të ISAP dhe Sida-s ishte më i madh në fillim të
programit, me videokonferenca të shpeshta, por tani ky angazhim është më i kufizuar në
pjesëmarrje tek KDP-ja. Gjithashtu është e qartë se të gjitha palët janë organizata edukuese në
kërkim të mënyrave për të përmirësuar programin. Megjithatë, ka pak angazhim të përbashkët mbi
mënyrën se si të menaxhohen politikat e programit dhe rolin që Sida / Ambasada duhet dhe mund
të luajnë. Kjo gjë është përkeqësuar nga humbja e takimeve rutinë ndërmjet zyrave qendrore të
ISAP dhe SIDA-s / Ambasadës ku diskutohej për çështjet politike / strategjike.
NP 3.3 Deri në çfarë mase kontribuon krijimi i EMP-së në zbatimin e programit, duke
përfshirë pjesën e ekspertizës ndërkombëtare ndaj asaj vendase si dhe shkallën e njohurive
brenda ekipit?
EMP-ja ka kapërcyer sfidat fillestare që lidhen me burimet njerëzore dhe ata tani veprojnë si një
ekip i ngushtë, mbështetës, i cili lehtëson zbatimin e PKSSH-së. Shkëmbimi i përvojës dhe aftësive
brenda EMP-së është përgjithësisht i mirë dhe ata janë shumë të motivuar dhe të përkushtuar për
arritjen e rezultateve, edhe pse ka disa fusha ku mund të bëhen përmirësime. EMP-ja është shumë
teknike dhe natyra politike e programit nuk kuptohet në mënyrë të mjaftueshme. Kjo kërkesë nuk
jepet në mënyrë të qartë në detyrat apo kriteret e sugjeruara për secilin nga pozicionet brenda
EMP-së, edhe pse referencat janë përfshirë në matricën origjinale të riskut në lidhje me nevojën për
të monitoruar dhe menaxhuar procesin në një nivel politik. EMP-ja do të përfitonte gjithashtu nga
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njohuritë më të thella për institucionet apo aktorët jashtë PSHSH-së dhe OJQ-ve, si ministritë e tjera,
prefekti dhe strukturat e qeverisjes vendore, sektori privat si dhe elemente të tjera të shoqërisë
civile.
Ndarja ndërmjet ekspertëve vendorë dhe ndërkombëtarë funksionon mirë, ku ekziston një
këshilltar ndërkombëtar i policisë dhe pozicioni i ekspertit të EMP-së ndahet ndërmjet një eksperti
vendor dhe një eksperti ndërkombëtar sipas raportit (75% / 25%). Suksesi i këtij organizimi vjen
më shumë si pasojë e kombinimit të personaliteteve brenda ekipit dhe gamës së ekspertizës teknike
që ekziston. Megjithatë, largimi i ardhshëm i ekspertit ndërkombëtar të policisë (në mars 2014)
mund të ketë një efekt negativ mbi zbatimin e programit, duke pasur parasysh rritjen e mundshme
të ngarkesës së punës për EMP-në (që ka të bëjë me marrëdhëniet me partnerët te rinj të MB-së dhe
të Policisë së Shtetit, riorganizimin e PKSSH-së pas shqyrtimit/analizës së brendshme, një
përqendrim më të madh për krijimin e qëndrueshmërisë, dhe mundësinë e zgjerimit të disa
aktiviteteve të caktuara) dhe nevojën e vazhdueshme për ekspertizë shtesë policore për t'u
angazhuar në një nivel strategjik brenda PSHSH-së (veçanërisht duke qenë se komponenti i SMP-së
do të kalojë në fazën tjetër të tij).
NP 3.4 Sa favorizuese janë rutinat e brendshme të punës për programin?
Rutinat e brendshme të punës përbëhen nga raportime të përditshme brenda EMP-së, një qasje
transparente për të punuar, GPP-të dhe GPS-të e saj, KDP-ja, mekanizmat specifike që lidhen me
SGV-në, dhe përdorimi i ISAP-së për sigurimin e cilësisë (leximin/miratimin e të gjitha raporteve
dhe menaxhimin e çështjet kryesore kontraktuale). EMP-ja është i hapur ndaj reflektimit dhe
nxjerrjes së mësimeve, dhe tashmë ka filluar të eksplorojë mënyra për të përmirësuar zbatimin dhe
ndikimin e mundshëm të PKSSH-së. Sipas bashkëbiseduesve, PKSSH-ja ka një reputacion të
shkëlqyer në lidhje me transparencën, dhe llogaritë janë menaxhuar shumë mirë. Përveç qasjes së
adoptuar nga EMP-ja në këtë fushë, PKSSH-ja ka përfituar nga vendimi për të përpunuar të gjitha
kontratat kryesore në zyrat qendrore të ISAP në Suedi, gjë që zvogëlon mundësinë e akuzave të
qëllimshme për korrupsion nga ana e pjesëmarrësve të pasuksesshëm në tender ose kontrata.
Edhe pse Grupet e Përbashkëta të Punës (GPP) dhe Grupet e Synuara të Punës (GSP) sjellin palët e
interesuara në tryezë, dhe EMP-ja / PSHSH duhen përgëzuar për arritjen e një niveli të lartë të
pjesëmarrjes së përgjithshme, mënyra sesi po përdoret kjo gjë është e paefektshme dhe po ashtu
është edhe ndikimi i saj (i paefektshëm). Ky nuk është një forum vendim-marrje dhe shumë nga
pjesëmarrësit nuk kanë fuqinë e nevojshme për të deleguar, që do të thotë se potenciali i asaj që
mund të arrihet është i kufizuar. Për më tepër, pjesëmarrësit duken mjaft të angazhuar për të
ndërmarrë punë të mjaftueshme përgatitore. Rutinat përdorura në SGV-të për përzgjedhjen dhe
menaxhim janë shumë të mira, edhe pse gama e palëve të përfshira mund të zgjerohet. Sipas
bashkëbiseduesve ato janë shumë të vlerësuara dhe SGV-ja njihet për procedura transparente, të
qarta, të përshtatshme dhe fleksibël. Së fundi, vendndodhja aktuale e EMP-së (afër, por jashtë
zyrave qendrore të PSHSH-së), ka përfitime të mëdha për sa i përket lehtësirave që krijon dhe
inkurajimit të pjesëmarrjes nga palët e interesuara që nuk janë pjesë e PSHSH-së (sidomos grupet
vulnerabël). Mungesa e hapësirës së zyrave në godinën qendrore të PSHSH-së, e cila u citua si një
shqetësim nga një numër të vogël të bashkëbiseduesish, mund të kompensohet lehtë duke rritur
ndërveprimin e zakonshëm me PSHSH-në.
KDP-ja nuk është duke funksionuar në mënyrë efektive dhe nuk po e mbështet PKSSH-në. Sipas
bashkëbiseduesve, takimet janë shumë të rralla për të diskutuar çështjet si duhet (janë organizuar
vetëm dy takime të KDP-së, nga katër të parashikuara, njëri prej të cilëve ishte takimi vjetor
shqyrtues). Takimet janë shumë formale, bazuar në prezantime, në vend që të sigurojnë një forum
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fleksibël për të diskutuar sfidat, për të identifikuar lidhjet strategjike dhe për të drejtuar siç duhet
programin.
NP 3.5 Deri në çfarë mase burimet janë a) të mjaftueshëm dhe b) përdorur në një mënyrë të
përshtatshme?
Sipas bashkëbiseduesve, burimet njerëzore dhe financiare janë të mjaftueshme për zbatimin e
PKSSH-së. Megjithatë, ka fusha ku EMP-ja mund të dëshironte të ripërqendronte programin në
mënyrë që të përfitojë nga sukseset fillestare (p.sh. duke shfrytëzuar më tej SGV-në, i cili aktualisht
përbën vetëm rreth dhjetë për qind të buxhetit), si dhe të zgjerojë pozicionin e këshilltarit
ndërkombëtar të policisë. Të gjitha këto do të kërkonin një ndryshim në shpërndarjen e burimeve.
Në përgjithësi, burimet janë duke u përdorur në një mënyrë të përshtatshme, dhe janë gjetur
zgjidhje krijuese për menaxhimin pozicionit të ekspertit SMP-së duke kontraktuar në vend një
Webmaster për të mbështetur faqen e internetit të PKSSH-së. Megjithatë, sikurse u përmend në
nën-pyetjen 3.1 të PV 3, keqkuptimi në lidhje me anketat e viktimizimit ka rezultuar në një studim
që ofron vlerë të kufizuar për materialin ekzistues. Në mënyrë të ngjashme, fushëveprimi i dy
studimeve bazë mbi dhunën në familje dhe partneritetet është shumë më i gjerë se sa ai që
kërkohet për qëllime të monitorimit dhe vlerësimit.

PV 4 mbi Pronësinë
Deri në çfarë mase është projekti pronësi vendore?
Është pranuar pothuajse nga të gjithë bashkëbiseduesit se janë bërë përpjekje të konsiderueshme
gjatë projektimit dhe zbatimit të programit për të siguruar pronësi shqiptare në drejtim të fushave
të synuara, qasjes dhe pjesëmarrjes. Pavarësisht këtyre përpjekjeve, ka pasur pak pronësi dhe
udhëheqje reale të programit në nivel qendror sidomos brenda zyrave qendrore të PSHSH-së, me
gjithë mbështetjen e konsiderueshme nga ana e Policisë së Shtetit.
Në nivele më të decentralizuara shkalla e pronësisë duket të jetë më e lartë, veçanërisht ndërmjet
OJQ-ve dhe grupeve të komuniteteve që trajtojnë partneritetet dhe dhunën në familje. Nismat e
ndryshme të zhvilluara nën SGV-në konsiderohen si pronësi në nivel vendor në të gjitha aspektet.
NP 4.1 Deri në çfarë mase ka qenë deri tani mbështetja politike shqiptare për programin?
Është pranuar se ka pasur mbështetje politike për PKSSH-në si gjatë fazës së projektimit dhe gjatë
zbatimit të programit, por kjo mbështetje nuk është përkthyer gjithmonë në veprim (edhe pse
nivelet e mbështetjes së dukshme kanë variuar me ndryshimet në personel). Për shembull, ka pasur
vonesa të konsiderueshme në nënshkrimin e marrëveshjes politike midis MP-së dhe Sida-s dhe ka
pasur vetëm tre takime të KDP-së deri më sot, nga katër të parashikuara (një nga të cilët u zhvillua
para se të nënshkruhej marrëveshja ndërmjet Suedisë dhe Shqipërisë). Zëvendësministri mori pjesë
vetën në një nga këto takime dhe në të tjerat u përfaqësua nga këshilltari i tij politik. Megjithatë,
nuk ka pasur asnjë dëshmi për ndonjë ndërhyrje negative politike tek PKSSH-ja dhe ka pasur
mbështetje për programin në debatet parlamentare.
Një ndryshim i Qeverisë ka ndërprerë disi punën e PKSSH-së, por mbështetja politike është rideklaruar në mënyrë të hapur nga administrata e re, si nga ana e Ministrit të Brendshëm dhe e
zëvendësve të tij. Përveç mesazheve të fuqishme të ofruara nga ministri, një zëvendësministër ishte
i pranishëm dhe shprehu përkrahjen e PKSSH-së në seminarin mbi dhunën në familje.
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Nivele të mira të mbështetjes politike në nivel lokal mund të shihen në nivel rajonal në rastin e SGVve. Zyrtarët e zgjedhur apo të emëruar në nivel lokal kanë marrë pjesë në aktivitetet e SGV-ve dhe
kanë qenë të zëshëm në përkrahjen e tyre, si dhe ka pasur përfaqësues të pushtetit lokal në
komisionet e përzgjedhjes.
PV 4.2 Deri në çfarë mase grupet e interesuara shqiptare (PSHSH-ja, MB-ja, Shoqëria Civile,
komunitetet e shohin programin si Shqiptar?
PKSSH-ja shihet pothuajse tërësisht si një program shqiptar në nivel lokal, veçanërisht në lidhje me
SGV-në dhe kjo është pasqyruar në mënyrat sesi janë angazhuar grupet e ndryshme të aktorëve të
interesuar. Ka pasur një mbulim të mirë nga media lokale për SGV-në, gjë që përforcon këtë fushë të
projektit, si tërësisht shqiptare. Sipas bashkëbiseduesve, pjesëmarrësit e shohin procesin si një
mundësi për angazhim real direkt për të mirën e shqiptarëve.
Megjithatë, ndërsa zyrtarët e lartë në nivelin qendror kanë deklaruar fuqishëm se PKSSH-ja është
shqiptare, angazhimi i tyre me PKSSH-në sugjeron se ata e shohin veten më tepër si përfitues sesa
pronarë të programit. PSHSH-ja nuk është parë të ketë marrë një rol drejtues. GPP-ja lehtëson
aktivitetet e PKSSH-së, por nuk është duke u përdorur nga PSHSH-ja për të bashkuar nismat e tyre.
Sipas disa bashkëbiseduesve, komponenti i menaxhimit të performancës aktualisht shihet si
kryesisht ndërkombëtar. Kjo nuk është befasuese duke pasur parasysh fazën e zbatimit, por
vëmendje të veçantë duhet t'i kushtohet kësaj çështje ndërsa projekti shtrihet më tej. Komponentët
e partneritetit dhe dhunës në familje kanë më shumë tërheqje në nivel komuniteti.
Në përgjithësi, PKSSH-ja konsiderohet të ketë bërë përpjekje të rëndësishme për të qenë shqiptare.
Ky është një nga projektet e pakta që është shkruar dhe konceptuar nga fillimi si shqiptar dhe
bashkëbiseduesit nënvizuan se ai fokusohet në prioritetet shqiptare. Shumica e pjesëtarëve ekipit
janë shqiptarë, duke përfshirë edhe menaxherin, sikurse janë shumica e realizuesve të projektit.
Gjuha shqipe është gjuha kryesore e përdorur nga PKSSH-ja, dhe GPP-të dhe panelet e ndryshme të
seminareve janë gjithashtu pothuajse në mënyrë ekskluzive të përbërë nga pjesëmarrës shqiptarë.
Procesi i aplikimit në faqen e internetit për SGV-në ishte në gjuhën angleze në raundin e parë, por
kjo ka ndryshuar tashmë për raundin e dytë.
NP 4.3 Deri në çfarë mase po angazhojnë autoritetet shqiptare burimet e nevojshme
financiare dhe njerëzore për të mbështetur programin?
Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit kanë qenë zemërgjerë në pranimin dhe ndihmesën e
dhënë për PKSSH-në. Ata u shfaqën tërësisht të angazhuar gjatë fazës së projektimit duke emëruar
personelin ndërlidhës dhe siguruan dy oficerë të shkëlqyer për të kryer rishikimin afatmesëm.
PSHSH-ja siguroi pajisjet e sallës së tyre të konferencave për takimet e PKSSH-së dhe mbështeti
fillimisht faqen e internetit të PKSSH-së brenda faqes tyre (kjo faqe tani është e ndarë, por ende
mbetet e lidhur). Të gjithë homologët kanë qenë mikpritës dhe miqësorë ndaj oficerëve të EMP-së
dhe PSHSH-së dhe janë treguar bujarë me kohën e tyre gjatë pjesëmarrjes në mbledhje. Në veçanti,
homologët në nivel rajonal u janë përgjigjur gjithmonë kërkesave të EMP-së.
Megjithatë, pavarësisht nga mbështetja e treguar, duket se ekziston një mungesë e angazhimit real,
pjesërisht për shkak të kufizimeve politike dhe organizative, dhe pjesërisht për shkak se palët e
interesuara nuk mund të vlerësojnë plotësisht përfitimet për institucionet përkatëse shqiptare.
Kultura dhe struktura hierarkike e fortë e PSHSH-së duket se mbyt iniciativën dhe vendimmarrjen.
Për shembull, sipas disa bashkëbiseduesve, oficeri i caktuar ndërlidhës i PSHSH-së nuk ka autoritet
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të mjaftueshëm për të çuar deri në fund punët. Nga ana e MB-së, ishte e qartë se oficeri ndërlidhës
nuk ishte i informuar mjaftueshëm për rëndësinë e PKSSH-së.
PSHSH-së duket se i mungojnë disa fusha kryesore të aftësive që kanë të bëjnë me mbledhjen e të
dhënave dhe planifikimin, të cilat cënojnë kontributin e saj, gjë që përkeqësohet më tej nga vullneti i
EMP-së për t’u përfshirë dhe marrë rolin drejtues. Për shembull, pothuajse të gjitha materialet
përgatitore për të gjitha GPP-të janë prodhuar nga PKSSH-ja dhe PSHSH është pasive në kontributin
e saj. Këto çështje mund të lidhen pjesërisht me mungesat në komunikim (gjë që do të trajtohet më
poshtë nën PV-në 6)
Duhet theksuar se gati të gjithë bashkëbiseduesit treguan se kufizimet financiare ndikojnë shtetin
shqiptar dhe krijojnë vështirësi në fillimin e aktiviteteve. Shtrëngesa aktuale që ka prekur vendin
do të thotë se qeveria nuk ka gjasa të ketë financime për të mbështetur PKSSH-në pavarësisht
synimit të dukshëm për të vepruar kështu që gjatë fazës së projektimit.

PV 5 mbi Qëndrueshmërinë
Deri në çfarë mase i ka krijuar programi kushtet e nevojshme për qëndrueshmëri?
Ekzistojnë sfida strukturore në arritjen e rezultateve të qëndrueshme brenda PKSSH-së sepse MBsë dhe PSHSH-së u mungojnë aktualisht kapacitetet institucionale për të maksimizuar potencialin
që ofron PKSSH-ja. PSHSH-ja kërkon një program gjithëpërfshirës transformimi për të adresuar
sfidat e panumërta kulturore dhe organizative që programi nuk është projektuar për t’i trajtuar.
Komponenti i PMS-së kontribuon në këtë proces, por qëllimi i tij ishte të krijonte e themelet për
adoptimin e një qasje të menaxhimit të performancës.
Zhvillimi dhe angazhimi me GPP-të siguron një mjet të përshtatshëm për përparimin e programit
në një nivel teknik për sa i përket përfshirjes me PSHSH-në si një aktor kryesor. Por angazhimi
është vështirësuar nga një paaftësi nga ana e GPP-së për të marrë përgjegjësinë e vërtetë për
PKSSH-në. GPP-ja ka pak gjasa të funksionojë përtej afatit të programit dhe nuk është e sigurt nëse
PKSSH-ja është duke kontribuar në mënyrë të konsiderueshme për një model efektiv të menaxhimit
të biznesit.
Në një nivel më strategjik dhe politik, KDP-ja duhet të sigurojë një forum për të diskutuar aspektet e
qëndrueshmërisë, por kjo gjë nuk ka funksionuar si duhet dhe aktualisht përdoret vetëm për të
prezantuar aktivitetet.
Komponentët që merren me partneritetet dhe dhunën në familje ofrojnë mundësi më të lehta për
qëndrueshmëri duke qenë se ato zhvendosen nga studimet fillestare tek aktivitete konkrete për
zbatim. SGV-ja ofron mundësinë më të madhe për të krijuar kushtet e nevojshme në nivel
komuniteti për të qenë i qëndrueshëm dhe për të përfituar nga puna e bërë tashmë nga PKSSH-ja.
NP 5.1 A po futet procesi i ndryshimit i parashikuar nga programi në strukturat dhe rutinat
e autoriteteve përkatëse vendore dhe qendrore?
PKSSH-ja parashikon që të mbështesë ndryshimin brenda PSHSH-së dhe që MB-ja të përqafojë
plotësisht Policimin në Komunitet, të krijojë partneritete dhe sinergji, të përdorë një sistem të
fuqishëm komunikimi dhe konsultimi si standart, të respektojë përdorimin e roleve dhe
përgjegjësive të sakta, sidomos në fushat e partneritetit ndërmjet të rinjve dhe policisë, të trajtojë
dhunën në familje dhe të krijojë ekspertizën për të vazhduar përpjekjet për zhvillimin e sistemit të
performancës. Këto janë plane ambicioze dhe ekzistojnë një sërë faktorësh që sugjerojnë se MB-ja
dhe PSHSH-ja nuk kanë aktualisht kapacitetet institucionale për të maksimizuar potencialin që
ofron PKSSH-ja.
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Marrëdhënia ndërmjet MB-së dhe të Policisë së Shtetit për sa i përket transformimit të politikave në
strategji duket e dobët dhe kapaciteti për të planifikuar në mënyrë strategjike është i kufizuar.
Anketa e fundit mbi kënaqshmërinë qytetare për punën e policisë tregon se 68 për qind e publikut
nuk mendojnë se oficerët e PSHSH-së i trajtojnë qytetarët me respekt, 65 për qind mendojnë se
oficerët e PSHSH-së nuk marrin vendime të drejta apo të paanshme, dhe 30 përqind nuk janë
dakord me mënyrën sesi vepron PSHSH-ja. 30 përqind konisderojnë gjithashtu se PSHSH-ja
influencohet nga partitë politike dhe politikanët. Për më tepër, ndryshimet e fundit brenda
ekzekutivëve të policisë kanë sjellë një klimë pasigurie.
Nuk është e qartë në këtë fazë efekti që mund të ketë komponenti i SMP-së. Duke pasur parasysh
sfidat e identifikuara në fazën e projektimit për sa i përket kapacitetit të PSHSH-së për menaxhimin
e performancës, PKSSH-ja parashikoi vetëm që të sillte PSHSH-në një pikë të tillë ku ajo mund të
çonte përpara një sistem të krijuar posaçërisht për të (p.sh. sikurse përcaktohet në rezultatet e
projektit). Mënyra sesi PSHSH-ja po trajton dhe adreson çështjet e ngritura në anketën për
kënaqshmërinë qytetare do të krijojë një ide nëse PKSSH-ja mund të ndihmojë PSHSH-në për të
arritur tek kjo pikë fillimi.
Angazhimi me PSHSH-në lokale, bashkitë, OJQ-të dhe komunitetet, kryesisht, por jo në mënyrë
ekskluzive përmes SGV-ve, duket se ofron një platformë më të favorshme për ndryshim. SGV-ja ka
ndihmuar për të ndërtuar besimin ndërmjet policisë dhe grupeve të komunitetit, në veçanti të rinjtë
dhe grupet minoritare. Edhe pse PKSSH-ja është vetëm në fund të fazës së parë të SGV-së, tashmë
ka shembuj të angazhimit të vazhdueshëm ndërmjet policisë dhe grupeve të komunitetit dhe
PSHSH-ja ka vërejtur një rritje të incidenteve të raportuara.
Komponentët e partneritetit dhe të dhunës në familje janë të mirëpritur nga bashkitë dhe
komunitetet si mjete të ndryshimit të vërtetë. Bashkitë kanë emëruar tashmë nëpërmjet
legjislacionit oficerë për dhunën në familje dhe përkatësinë gjinore, por atyre u mungon financimi
për të ndërmarrë nisma për të ndërtuar besimin. Ata e konsiderojnë SGV-në si ofrues të një
mundësie të tillë dhe janë gati për angazhime të mëtejshme. Emërimi i komisioneve vendore të
përzgjedhjes për SGV-në ka përmirësuar komunikimin mes agjencive dhe ofron një shembull për
progresin e ardhshëm.
NP 5.2 A po menaxhohet programi në një mënyrë që mundëson dorëzimin e plotë tek
autoritetet shqiptare në fund të programit?
Ka elemente të PKSSH-së që janë menaxhuar në mënyrë të tillë që të mundësojë një lloj dorëzimi
tek autoritetet shqiptare, por më shumë vëmendje duhet të tregohet për këtë gjë në 18 muajt e
fundit të programit.
SGV-ja ka qenë një sukses dhe aktualisht ofron mundësinë më të madhe për qëndrueshmëri. Ka
pasur një angazhim domethënës nga shumë aktorë të interesuar (edhe pse ky angazhim mund të
zgjerohet). EMP-ja është duke vepruar duke u mbështetur në mësimet e identifikuara nga faza e
parë në fazat e mëvonshme.
Në një nivel më strategjik, nuk është përmendur në mënyrë të hapur në asnjë dokument të PKSSHsë angazhimi me nivelet e larta të Policisë së Shtetit apo të MB-së për të kryer dorëzimin e plotë,
dhe kjo gjë nuk është shtruar as në takimin e KDP-së. PKSSH-ja me të drejtë e ka vënë theksin mbi
krijimin e GPP-së si një mjet për të çuar çështjet përpara, por pak janë kuptuar përgjegjësitë e GPPsë, për shkak të sfidave kulturore dhe organizative të cilat shkojnë përtej fushëveprimit të
programit. Programi ka nevojë të rishikojë strategjinë e tij të gjerë të komunikimit për të siguruar
se materiali i duhur i është përcjellë audiencës së duhur.
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Ky ndryshim në shprehje duhet të jetë një përparim i natyrshëm për PKSSH-në. Zhvillimi i
strategjisë dalëse (fillimisht i parashikuar për periudhën fillestare) është planifikuar të kryhet në
fillim të vitit 2014. Aktivitetet e ndërmarra aktualisht në kuadër të komponentëve që merren me
partneritetet dhe dhunën në familje (zhvillimi i studimeve) janë në vetvete më pak të afta për të
mbështetur dorëzimin tek autoritetet shqiptare, por faza e ardhshme (duke çuar përpara
rekomandimet dhe hartimin aktiviteteve të duhura) krijon kushte më të mira për zhvillimin e
aktiviteteve të qëndrueshme. Kjo gjë do të sigurojë gjithashtu një mundësi për të zgjeruar dhe
thelluar përfshirjen e të gjitha grupeve të interesit, të cilat nuk janë shfrytëzuar ende plotësisht.
Duhet punuar për të përfshirë më shumë ministri, aktorë të njësive bashkiake dhe elemente të tjera
të shoqërisë civile dhe sektorit privat. Bashkëpunimi me donatorët e tjerë është i mirë, dhe kjo do të
ndihmojë PKSSH-në të ecë përpara, por kjo gjë do të përmirësohet nëse sfidat e identifikuara më
lart do të adresohen në mënyrë efektive.

PV 6 mbi Komunikimin
Deri në çfarë mase e ka përmirësuar programi komunikimin ndërmjet PSHSH-së dhe
grupeve të tjera të interesuara?
Programi e ka përmirësuar sasinë e komunikimit ndërmjet Policisë së Shtetit dhe aktorëve të tjerë
të ndryshëm, por ai nuk e ka ndryshuar ndjeshëm cilësinë e këtyre komunikimeve dhe shumica e
popullsisë nuk është ende në dijeni të Policimit në Komunitet. Takime të tilla si GPP-të mbeten më
tepër forume për shkëmbimin e informacionit, në vend që të veprojnë si një katalizator për
zbatimin e programit. Përdorimi i raporteve të EMP-së nuk është një mjet efektiv i komunikimit,
pasi ato nuk janë të përshtatura për audienca të veçanta dhe përmbajtja e tyre është e fjalëshume.
Ekziston një nivel më i lartë ndërgjegjësimi ndërmjet OJQ-ve për sa i përket rolit të PSHSH-së në
policimin në komunitet, në veçanti nëpërmjet SGV-së. PKSSH-ja duhet lavdëruar për zgjerimin e
fushëveprimit të OJQ-ve të angazhuara në këtë fushë, edhe pse më tepër mund të bëhet për të sjellë
elementë të tjerë të shoqërisë civile, sikurse janë akademia dhe sektori privat.
EMP-ja ofron një shembull të mirë për të qenë transparent dhe për të komunikuar hapur në lidhje
me procedurat e përdorura në program.
NP 6.1 A i ka përmirësuar programi aktivitetet e komunikimit të PSHSH-së për sa i përket
Policimit në Komunitet?
Programi e ka përmirësuar sasinë e komunikimit ndërmjet Policisë së Shtetit dhe aktorëve të tjerë
të ndryshme, por ai nuk e ka ndryshuar ndjeshëm cilësinë e këtyre komunikimeve dhe ç’është më e
rëndësishme, vetëm pesë për qind e të anketuarve në anketën e fundit për kënaqshmërinë qytetare
rreth punës së policisë kishin dëgjuar për fjalën “Policimi në Komunitet”. Ka pasur një rritje në
nivelin e informacionit të shkëmbyer me dhe nga PSHSH-ja mbi Policimin në Komunitet dhe
aktiviteteve të lidhura me të nëpërmjet GPP-ve dhe GPS-ve si dhe SGV-së. Seminaret për produktet
e ndryshme të PKSSH-së i kanë dhënë gjithashtu PSHSH-së mundësinë për të përmirësuar
komunikimin e saj në lidhje me policimin në komunitet. Megjithatë, PSHSH-ja ende vuan nga
aftësitë e ulta të komunikimit në lidhje me policimin në komunitet. EMP-ja e ka identifikuar këtë gjë
si një mangësi dhe ka paraqitur trajnime nëpërmjet PKSSH-së.
SGV-ja ofron një mundësi të shkëlqyer për të rritur aktivitetet e komunikimit të PSHSH-së në lidhje
me PK-në. Megjithatë, edhe pse ka shembuj të oficerëve individualë të Policisë së Shtetit që
shfrytëzojnë eventet e SGV-së për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me PK-në, ka më shumë
Faqja 24 nga 60

shembuj ku PSHSH-ja mund të ishte inkurajuar që të merrte një rol më proaktiv. EMP-ja e ka
kuptuar këtë gjë dhe po merr masa për të bërë ndryshime të tilla si rritja periudhës përgatitore /
senzibilizuese të SGV-së, duke inkurajuar oficerët e PSHSH-së të veshin uniforma në evente, dhe të
mbështesin drejtpërdrejtë trajnimet për komunikimin.
PKSSH-ja nuk duket se ka bërë ndonjë ndryshim në nivelin e komunikimit në mes të Policisë së
Shtetit dhe MB-së në lidhje me policimin në komunitet, por kjo gjë mund të ndryshojë duke qenë se
komponenti i sistemit menaxhimit të performancës për PKSSH-në shkon drejt fazës së tij kryesore, i
shoqëruar me synimet e deklaruara nga drejtuesit e rinj të MB-së dhe PSHSH-së për t’u angazhuar
në mënyrë aktive në aspektet e PK-së të mbuluara nga programi.
NP 6.2 Sa i dukshëm është programi brenda grupeve kryesore të interesuara?
PKSSH-ja është e dukshme ndërmjet e atyre që janë të përfshirë drejtpërdrejt në zbatimin e saj, me
disa përjashtime, megjithëse shumë mund të bëhet për të zgjeruar këtë gjë tek një audiencë më të
gjerë.
Oficerët PSHSH-së të angazhuar në program janë të vetëdijshëm për aktivitetet dhe qëllimet e tij. Jo
e njëjta gjë mund të thuhet për oficerët e Policisë së Shtetit që nuk janë të përfshirë drejtpërdrejt.
Seminaret mbi manualet për dhunën në familje dhe partneritetet treguan një nivel të lartë të
pjesëmarrjes dhe interes nga ministritë e tjera përkatëse në lidhje me këto dy produkte, por nga
ana tjetër vizibiliteti i programit tek e gjithë qeveria u shfaq i ulët (për shembull, ka pasur një
mungesë të vetëdijes ndërmjet njësive të qeverisjes vendore për dhunën në familjet e vizituara).
Megjithëse PKSSH-ja ka qenë disi e dukshme brenda MB-së, përmbajtja e programit kuptohet pak
poshtë nivelit të zëvendësministrit dhe konsiderohet si e lidhur me PSHSH-në.
Programi është më i dukshëm ndërmjet OJQ-ve të angazhuara në fushat që lidhen me policimin në
komunitet. Këtu përfshihen dhe OJQ-të që janë tradicionalisht më pak të angazhuara në këtë fushë,
të tilla si ato që punojnë me të rinjtë apo komunitetet rome. Kjo është pjesërisht për shkak të SGVsë, i cili ka krijuar shikueshmëri të mirë të programit në komunitetet ku janë dhënë grantet. Kjo gjë
është zgjeruar nëpërmjet përdorimit të mediave lokale. Ekziston, megjithatë, një nivel i ulët i
ndërgjegjësimit të programit tek shoqëria civile përtej OJQ-ve, sikurse është rasti i akademisë dhe
sektorit privat. Këta të fundit mund të ftohen lehtë përmes angazhimit në SGV, të cilat mund të
ofrojnë mundësi për ndjekjen e aktiviteteve.
NP 6.3 Deri në çfarë mase zotëron EMP-ja instrumentet e nevojshme të komunikimit për të
zbatuar programin?
Ekziston një komunikim i brendshëm i shkëlqyer brenda EMP-së dhe një shkëmbim i mirë i
informacionit, sikurse janë raportet ditore dhe korrespondenca përfshirëse nëpërmjet email-it. Ka
një nivel të lartë të transparencës brenda PKSSH-së dhe EMP-ja shihet si mjaft i gatshëm për të
dhënë informacion. EMP-ja ka përdorur mediat sociale, dhe ka një faqe në Facebook, një llogari në
Twitter dhe një kanal në youtube, si dhe një faqe interneti. Faqja e internetit është e lidhur me
faqen kryesore të PSHSH-së, e cila ndihmon për të forcuar lidhjet ndërmjet PKSSH-së dhe PSHSH-së.
Megjithatë, përdorimi i komunikimit të jashtëm nga PKSSH-ja e nuk është duke dhënë efekte të
mira. Për më tepër, ka një mungesë të komunikimit në nivel politik nga ana e PKSSH-së për të
siguruar angazhimin politik (qoftë brenda Policisë së Shtetit, Ministrisë ë Brendshme apo
ministrive të tjera, qeverisë vendore ose me donatorët e tjerë për të koordinuar mesazhe politike).
EMP-ja ka zhvilluar një strategji të komunikimit gjatë fazës fillestare (sikurse kërkohej në
dokumentin origjinal të programit) por nevojitet punë për të përkthyer prodhimin rutinë të
Faqja 25 nga 60

dokumenteve dhe pjesëmarrjen në takime në angazhime proaktive për të arritur objektivat e
programit. Sipas bashkëbiseduesve, mjaft aktorë përfitues i konsiderojnë raportet gjashtë-mujore
të monitorimit si tepër të gjata dhe nuk janë në një format që lehtëson veprimin. Ka pasur një
rekomandim në Takimin e Parë Vjetor të Rishikimit në shtator të vitit 2012 për t’i bërë raportet më
të lehtë për t’u lexuar dhe për t’i sjellë ato më afër nevojave të përfituesve, por kjo gjë nuk duket se
është çuar përpara.
Sikurse u nënvizua më parë, GPP-ja nuk është aktualisht një mekanizëm efektiv. Anëtarët e GPP-së
duken të angazhuar, por janë gjithmonë të mbingarkuar dhe nuk mund t’i kushtojnë kohën dhe
energjinë e nevojshme për të vazhduar punën e lidhur me PKSSH-në jashtë takimeve të GPP-ve. Pak
të pranishëm duken se kanë fuqinë për të marrë vendime, madje edhe në nivel pune, që do të thotë
se GPP-ja mbetet më shumë një ambient debati sesa një mekanizëm dinamik.
Për sa i përket kanaleve të komunikimit, marrëdhënia ndërmjet EMP-së dhe MB-së ka qenë e dobët.
Ka pasur vështirësi për sa i përket angazhimit me MB-në në fillim të programit dhe kjo ka
mbizotëruar gjatë gjithë kohës në nivelin e punës. Kanalet e komunikimit ndërmjet EMP-së dhe
nivelit strategjik janë përmirësuar gjatë muajve të fundit, por ato kanë mbetur relativisht formale
dhe të kufizuara në dhënien e informacionit, sesa në lehtësimin e diskutimeve të mirëfillta se si të
kapërcehen sfidat në program. EMP-ja ka rrjete të mira në nivelin e punës brenda PSHSH-së.
Kanalet ndërmjet EMP-së dhe PSHSH-së në nivel të lartë kanë qenë të hapura, por kenë qenë më
tepër të kufizuara në raportimin e progresit, sesa në lejimin e diskutimeve të mirëfillta se si të
kapërcehen sfidat institucionale. Këto çështje nuk janë ndihmuar nga mungesa e një KDP-je
funksionale.
Ekziston një vullnet i madh nga ana e EMP-së për të shkëmbyer informacionin me donatorët e tjerë,
por intervistat gjatë misionit në teren treguan se jo të gjithë ndërkombëtarët që punojnë në këtë
fushë kuptojnë qartë se çfarë janë aktivitetet e PKSSH-së dhe si ato përshtaten së bashku për të
arritur objektivat e programit.
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PV 7 mbi Koordinimin
Deri në çfarë mase kontribuojnë aktivitetet e koordinimit në objektivat e përgjithshme të
programit?
Në përgjithësi, niveli i koordinimit ndërmjet të tre komponentëve të programit është i dobët.
Programi parashikoi koordinimin dhe përputhshmërinë ndërmjet tre komponentëve të programit
(SMP-së, partneriteteve dhe dhunës në familje) në dy aspekte kryesore. Së pari, duke parë se si
janë menaxhuar aktivitetet brenda PSHSH-së në fushat e partneriteteve dhe dhunës në familje do
të sigurojë informacion për përdorimin e tyre të menaxhimit të performancës dhe si rrjedhojë do
të kontribuojë në projektimin e një SMP-je të përshtatshme. Megjithatë, angazhimi nga ana e
Policisë së Shtetit në lidhje me menaxhimin e performancës në fushat e mbuluara nga
komponentët e partneriteteve dhe dhunës ne familje nuk duket të ketë dhënë ndonjë kontribut të
dobishëm për komponentin e SMP-së. Si rrjedhojë, supozimi fillestar pas kësaj premise mund të
mos ketë qenë i vlefshëm.
Premisa e dytë ishte se aktivitetet për të gjithë komponentët e programit do të planifikohen dhe
kryhen në një mënyrë të tillë që të forcojnë partneritetet. Kjo është një fushë ku ka pasur mundësi
të humbura. Zhvillimi i studimeve të ndryshme ka përfshirë konsultime dhe ka pasur disa shembuj
të planifikimit të përbashkët te aktiviteteve në rastin e SGV-ve, por nuk është përqafuar fryma e
zhvillimit të aktiviteteve në partneritete. Në përgjithësi, ka pasur pak koordinim me ministritë e
tjera, që është një mundësi e humbur për të ndërtuar dhe forcuar partneritetet.
Deri më sot, ka pasur një koordinim sistematik të kufizuar me nismat e tjera e të PSHSH-së për PKnë, dhe si rrjedhojë ekziston rreziku i mbivendosjes së aktiviteteve. Kjo gjë mund të përmirësohet
duke shtuar një artikull të veçantë në rendin e ditës të GPP-ve, dhe duke forcuar kërkesat për
aplikuesve në procedurat për SGV-të dhe Aktivitetin 6, me qëllim nxjerrjen në pah të fushave
potenciale për koordinim.
EMP-ja është e koordinuar mirë me nismat e tjera të donatorëve, duke krijuar disa aktivitete të
përbashkëta dhe duke mundësuar shmangien e mbivendosjes. Marrëdhënia që EMP-ja ka zhvilluar
me aktorët e tjerë ndërkombëtarë i vendos ata në një pozicion të fortë për të thelluar nivelet e
koordinimit.
NP 7.1 Cili është niveli i koordinimit ndërmjet tre komponentëve të programit?
Për sa i përket zbatimit të PKSSH-së, në këtë moment niveli i komunikimit ndërmjet tre
komponentëve të programit duhet të jetë më efektiv. Zbatimi komponentit të SMP-së ka filluar
vetëm kohët e fundit dhe si rrjedhojë është shumë herët për të nxjerrë konkluzione përfundimtare
për sa i përket nivelit të koordinimit ndërmjet këtij komponenti dhe dy të tjerëve. Megjithatë,
angazhimi i PSHSH-së nuk duket se po ofron informacion të dobishëm për komponentin e SMP-së
për sa i përket menaxhimit të performancës në fushat e mbuluara nga komponentët për
partneritetet dhe dhunën në familje. Si rrjedhojë, supozimi fillestar pas kësaj premise mund të mos
ketë qenë i vlefshëm.
Zhvillimi i studimeve të ndryshme mbi partneritetet dhe dhunën në familje ka përfshirë konsultime
dhe ka pasur një sërë shembujsh të planifikimit të përbashkët të aktiviteteve në rastin e SGV-ve, por
nuk është përqafuar fryma e zhvillimit të aktiviteteve në partneritete.
Nuk janë zhvilluar mekanizma të qarta për të mundësuar koordinimin ndërmjet të tre
komponentëve dhe megjithëse dokumentet e programit nënvizojnë lidhjet ndërmjet fushave të
ndryshme, nuk përmendet se si do të shfrytëzohen këto të fundit. Nevoja për të sqaruar dhe forcuar
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lidhjet ndërmjet të tre komponentëve u identifikua në takimin e parë vjetor në shtator 2012.
Megjithatë, ekziston mundësia për koordinim midis komponentëve të partneriteteve dhe dhunës në
familje gjatë fazës së 3 të SGV-së, ku fusha tematike që do të ketë vëmendjen kryesore do të jetë
dhuna në familje10.
NP 7.2 Deri në çfarë mase ekziston koordinim me nismat e tjera të PSHSH-së që mbështetin
PK-në?
Ekziston një lloj koordinimi me nismat e tjera të PSHSH-së që mbështesin policimin në komunitet.
Forcimi i koordinimit ndërmjet PSHSH-së dhe partnerët e tjerë përkatës që trajtojnë dhunën në
familje është një nga qëllimet kryesore të komponentit të dhunës në familje duke qenë se mungesa
e koordinimit është identifikuar si pengesa kryesore. SGV-ja ka çuar në disa nisma individuale nga
PSHSH-ja për të aplikuar për grante dhe për të ndërmarrë nisma të veçanta në koordinim me OJQtë. Sidoqoftë, jo të gjithat aktivitetet e SGV-ve janë të koordinuara me nismat ekzistuese të PSHSHsë, të paktën në fillim. Kjo gjë i referohet në veçanti angazhimeve të PSHSH-së në shkolla, me
shembujt e parë në Vlorë.
Strategjia e komunikimit flet për koordinim ndërmjet EMP-së dhe PSHSH-së nëpërmjet Grupit të
Përbashkët të Punës (GPP) dhe grupeve teknike për çdo fushë të ndërhyrjes. Në këtë moment, EMPja merr drejtimin e koordinimit të të gjitha aktiviteteve të komunikimit për shkak të mungesës së
kapaciteteve brenda PSHSH-së. Megjithatë, ndërsa kjo siguron një zgjidhje të dobishme të
përkohshme, duhet theksuar se ekziston rreziku që “imazhi i policimit në komunitet” të lidhet me
EMP-në, në vend të PSHSH-së, dhe EMP-ja mund të mos ketë informacion për të gjitha aktivitetet që
lidhen me policimin në komunitet. Vërehet se kjo është një fushë së cilës do t’i jepet prioritet si
pjesë e zhvillimit të strategjisë së dorëzimit /daljes së EMP-së.
Aktiviteti 6 në komponentin që trajton partneritetet ofron mundësinë për t’u koordinuar me nismat
e tjera të PSHSH-së që mbështesin PK-në. Nuk ka pasur ende shembuj për këtë aktivitet, por kjo
është një fushë që EMP-ja synon tashmë ta zhvillojë në muajt e ardhshëm, dhe Shtojca 6 e raportit
dyvjetor të progresit ofron udhëzime mbi mundësitë dhe shpërndarjen e fondeve.
NP 7.3 Deri në çfarë mase ekziston koordinim me nismat e donatorëve të tjerë që
mbështesin PK-në?
Ka pasur një nivel të lartë të shkëmbimit të informacioni me donatorët e tjerë, pjesërisht për shkak
të pozicionit të Sida-s si bashkë-drejtuese e Grupit Koordinues të Policimit në Komunitet. Ka pasur
përpjekje për të shmangur mbivendosjen e aktiviteteve me donatorët e tjerë (për shembull OSBEnë në lidhje me anketën për kënaqshmërinë qytetare rreth punës së policisë) dhe ekzistojnë disa
shembuj të koordinimit të mirëfilltë. Këto shembuj përfshijnë një aktivitet të përbashkët me
PAMECA 4 për të rritur ndërgjegjësimin qytetar për sigurinë e trafikut rrugor dhe për të
mbështetur Sistemin e Menaxhimit të Rasteve të Policisë TIMS në bashkëpunim me ICITAP. Ka qenë
e qartë nga takimet se komuniteti ndërkombëtar e sheh EMP-në si mjaft bashkëpunues, të
dobishëm dhe profesional, dhe kjo gjë lehtëson qartë përpjekjet për koordinim. Për më tepër,
procesi i aplikimit për fondet e SGV-së e forcon koordinimin nëpërmjet kërkesave për të gjetur dhe
treguar mbivendosjet e mundshme me nismat e tjera donatore. Kjo qasje po përdoret gjithashtu tek
udhëzuesit për fondet në aktivitetin A.6 të komponentit të partneriteteve
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Rekomandim – duhet siguruar se organizatat e përfshira në SGV janë pjesë e një rrjeti që ndihmon shpërndarjen
e informacionit në lidhje me manualin e praktikuesve dhe materialin e rritjes së ndërgjegjësimit për publikun
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PV 8 mbi Përkatësinë Gjinore
Deri në çfarë mase integrohet çështja e përkatësisë gjinore në zbatimin e aktiviteteve të
programit?
Ekzistojnë procese të brendshme tek menaxhimi i PKSSH-së që trajtojnë çështjet e përkatësisë
gjinore sikurse janë Integrimi Gjinor dhe planet e Monitorimit të Performancës. EMP-ja është mjaft i
ndjeshëm ndaj çështjeve të përkatësisë gjinore dhe siguron balancën gjinore tek komponentët e
ndryshëm të programit.
Aktivitetet dhe projektet e SGV-së kanë përfshirë mjaft grupe që trajtojnë çështjet e gruas si dhe
kanë dëshmuar një angazhim të mirë të oficereve femra të PSHSH-së. Megjithatë, nuk ka pasur
projekte specifike që të trajtojnë çështjet e komuniteteve të lezbikeve, homoseksualëve,
biseksualëve dhe transeksualëve (LGBT), edhe pse ata janë identifikuar si grup vulnerabël të prirur
për të qenë viktima të dhunës në familje.
NP 8.1 Deri në çfarë mase EMP-ja i ka adresuar shprehimisht çështjet e përkatësisë gjinore
në procesin e tij të menaxhimit të programit?
Plani i integrimit gjinor i EMP-së është përdorur si një mjet për të rritur barazinë gjinore dhe për të
siguruar që perspektiva gjinore është përdorur në të gjitha fazat e aktiviteteve të projektit. EMP-ja
është treguar i kujdesshëm dhe i vëmendshëm për të theksuar rëndësinë e integrimit gjinor në të
gjitha fushat e tre komponentëve. Treguesit që lidhen me çështjet e përkatësisë gjinore janë
vlerësuar në të gjitha aktivitetet, takimet, seminaret dhe konferencat dhe janë përfshirë në
shumicën e termave të referencës për zbatuesit.
Grupet e fokusit që janë organizuar brenda PKSSH janë planifikuar me kujdes për të siguruar
ndryshimet gjinore ndërmjet pjesëmarrësve. Për më tepër, PKSSH-ja ka lehtësuar takimin e grupit
fokus për shoqatat e geive dhe lesbikeve të Shqipërisë me qëllim që të identifikohen dhe
përfaqësohen siç duhet çështjet përkatëse në studimet bazë.
EMP-ja është përpjekur që të sigurojë balancën gjinore në komponentët e ndryshëm të programit
dhe raportet dy vjetore të progresit tregojnë një balancë të mirë gjinore, sidomos për DRP-të e
Durrësit dhe Vlorës. Megjithatë, gratë janë të nën-përfaqësuara në GPP dhe pak gra të PSHSH-së
morën pjesë në seminarin e SMP-së.
NP 8. 2 Deri në çfarë mase është i ndjeshëm programi ndaj çështjeve të përkatësisë gjinore?
Sipas mjaft bashkëbiseduesve, PKSSH-ja është e ndjeshme ndaj çështjeve të përkatësisë gjinore,
punon shumë me shoqërinë civile për çështjet e barazisë gjinore dhe ka dëshmuar praktikë të mirë
në punën e saj. Ia vlen të përmendet se mjaft bashkëbisedues dhe raporti i progresit treguan se
oficeret femra të PSHSH-së ishin më të angazhuar se homologët e tyre meshkuj.
Balanca gjinore dhe ndjeshmëria për çështjet e përkatësisë gjinore janë paraqitur si kritere të
rëndësishme për Skemën e Granteve të Vogla, me rezultate të mira. 53 për qind e aplikuesve të
suksesshëm të SGV-së ishin gra individuale apo organizata të grave. 47 për qind e komisioneve
përzgjedhës të SGV-së janë gra. Secila nga pesë DRP-të që marrin pjesë në SGV ka oficere femra që
shërbejnë si pika kryesore/monitor policie. 55 për qind e përfituesve direkt të SGV-ve janë vajza
dhe gra të reja. Një nga projektet e SGV-së është përqendruar në luftën kundër dhunës në familje
dhe kjo është planifikuar të jete tema kryesore për raundin tre. Megjithatë, deri më sot, nuk ka
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pasur asnjë projekt që të trajtojë në mënyrë ekskluzive çështjet e komunitetit të LGBT-ve, pse ata
janë identifikuar si grup vulnerabël të prirur për të qenë viktima të dhunës në familje.

PV 9 mbi Minoritetet
Deri në çfarë programi merr në konsideratë nevojat e grupeve minoritare?
EMP-ja është e ndjeshme ndaj çështjeve që kanë të bëjnë me grupet minoritare dhe siguron që ata
të jenë të përfaqësuar siç duhet në procesin e vendim-marrjes dhe në projektet që ndikojnë tek ata
në mënyrë të drejtpërdrejtë e që konsiderohen si procese të brendshme në PKSSH.
Aktivitetet fillestare të tilla si projektet e SGV-ve kanë shërbyer si nismë për vendosjen e
marrëdhënieve miqësore ndërmjet policisë dhe grupeve minoritare.
Programi mbështet gjithashtu aktivitetet me grupet minoritare që lidhen me dhunën në familje.
NP 9. 1 Deri në çfarë mase EMP-ja i ka adresuar shprehimisht çështjet e minoriteteve në
procesin e tij të menaxhimit të programit?
EMP-ja i ka trajtuar mirë çështjet e grupeve minoritare në procesin e tij të menaxhimit të
programit. PKSSH-ja i ka identifikuar minoritetet/grupet e marxhinalizuara si një audiencë të
synuar kryesore dhe ka kërkuar në mënyrë aktive për t’i përfshirë ata. EMP-ja ka lehtësuar grupet e
fokusit për komunitetet rome dhe egjiptiane ballkanike për të siguruar se çështjet e lidhura me
minoritetet janë identifikuar dhe përfaqësuar siç duhet në studimet bazë. Grupet minoritare janë
përfaqësuar gjithashtu në komisionet përzgjedhëse të SGV-ve, duke përfshirë përfaqësuesin e
komunitetit egjiptian ballkanik në Tiranë dhe përfaqësuesit e komunitetit rom në Korçë dhe Vlorë.

NP 9. 2 Deri në çfarë mase është i ndjeshëm programi ndaj çështjeve të minoriteteve?
Programi është konsideruar të jetë i ndjeshëm ndaj çështjeve të pakicave. Kriteret e përzgjedhjes
për SGV-në marrin parasysh faktin nëse propozimet i kanë përfshirë nevojat e grupeve minoritare /
të pafavorizuara / të margjinalizuar. Tre nga 15 projektet e SGV-së (20 për qind) u janë dhënë
organizatave rome apo projekteve që fokusohen në çështje të minoriteteve, veçanërisht rome dhe
egjiptiane ballkanike. Një nga këto projekte mbështet një OJQ që kryen aktivitete me grupet
minoritare që lidhen me dhunën në familje.
Sipas disa bashkëbiseduesve, projektet e zbatuara nëpërmjet SGV-së kanë krijuar marrëdhënie
pozitive midis policisë dhe komuniteteve minoritare. Pjesëtarët e komuniteteve minoritare janë më
të aftë të shprehin shqetësimet e tyre në polici në një mjedis jo-kërcënuese. Disa anëtarë të
komuniteteve minoritare, veçanërisht romë, i kanë kërkuar policisë nëse ekzistojnë mundësitë për
rekrutime në radhët e policisë. Bashkëbiseduesit e PSHSH-së shprehën gjithashtu vlerësimin e tyre
për përmirësimin e bashkëpunimit me komunitetet rome përmes aktiviteteve të SGV-së.
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Mësimet e nxjerra / përfundime
PKSSH-ja zbaton një qëndrim të dyfishtë në përfshirjen e saj në nivelin bazë dhe qendror/strategjik,
gjë që është thelbësore, duke ditur që Policimi në Komunitet kombinon një qëndrim të lokalizuar
me një vizion strategjik.
Progresi në nivelin bazë është i shkëlqyer dhe programi duket se ka hedhur themele të shëndosha
për ndryshim dhe po hedh farën e një komunikimi më të mirë dhe besimi më të lartë në nivel lokal.
SGV-ja është arritja më e mirë e PKSSH-së, me mbështetje të fuqishme te shprehur nga të gjithë
grupet e aktorëve dhe me një mentalitet që ky është një program në pronësi shqiptare. Ndërsa
mund të bëhet më shumë për të zgjeruar komitetet e përzgjedhjes për të përfshirë sektorë të tjerë
(si komunitetin e biznesit dhe median) dhe punonjësit e PSHSH-së mund të luajnë një rol më të
dukshëm në zhvillimin e propozimeve, ky aktivitet ka sjellë një angazhim të vërtetë të shoqërisë
civile, ka forcuar ndërgjegjësimin për rëndësinë e partneriteteve për arritjen e sigurisë në
komunitet, ka mundësuar mbështetjen për grupet e pambrojtura dhe ka dhënë një platformë që
mund të shfrytëzohet më tej për të zgjeruar rezultatet e programit. EMP-ja po synon tashmë të
përmirësojë qëndrueshmërinë e aktiviteteve të SGV-së në raundet e dytë dhe të tretë dhe ka
tregues që PSHSH-ja do të luajë një rol të fuqishëm në projektet e ardhshëm (bazuar në PV 2, 3, 4
dhe 5).
Në nivel qendror, pronësia e reformës ka të bëjë përgjithësisht me udhëheqjen e një procesi, që
përcakton prioritetet dhe merr vendimet se ku duhet të dërgohen burimet. Ndërsa ka pasur
pjesëmarrje nga nivelet e larta të PSHSH-së dhe MB-së në PKSSH, kjo ka qenë kryesisht reaguese
dhe autoritetet shqiptare nuk mund të thuhet se po drejtojnë programin. Kështu, përparimet e
vërejtura në nivelin bazë nuk pasqyrohen në nivelin strategjik dhe politik Nuk ka shembuj konkretë
që PSHSH-ja dhe MB-ja po e çojnë PKSSH-në përpara, duke e drejtuar dhe lidhur atë me nismat e
tyre. Duket qartë se ka individë tepër të përkushtuar të PSHSH-së të angazhuar në program, por kjo
gjë mungon në nivelin strategjik (bazuar në PV 1, 2 dhe 4).
PKSSH-ja është tepër e përqendruar tek PSHSH-ja dhe ndërsa PSHSH-ja mbetet një homolog tepër i
rëndësishëm, më shumë përpjekje mund të bëhen për të angazhuar pushtetin vendor, prefektët dhe
ministritë (duke përfshirë MB-në). Kjo do të rriste mundësinë që aktivitetet e PKSSH-së të bëheshin
më të qëndrueshme(bazuar në PV 1, 2 dhe 4).
Në disa fusha, organizimi i PKSSH-së është shumë efikas. EMP-ja është e mirë-vendosur në formën e
saj si një ekip funksional me një mentalitet pozitiv për të zhvilluar më tej programin në 18 muajt e
fundit, dhe ata tashmë po hyjnë në një proces për të identifikuar fushat që mund të zgjerohen.
Megjithatë, ekzistojnë një sërë çështjesh që mund të përmirësohen. Për momentin nuk ka
monitorim të mjaftueshëm. Monitorimi që kryhet nga EMP-ja nuk përçon mesazhe të qarta në
nivelin e lartë për t'i mundësuar personelit të lartë të PSHSH-së dhe MB-së të fillojë të kryej
ndryshime brenda institucioneve të tyre ose brenda PKSSH-së. Duket se ka një monitorim tepër të
pakët nga ana e PSHSH-së ose MB-së, me gjithë përpjekjet e EMP-së për të zhvilluar mekanizma të
përbashkët monitorimi(bazuar në PV 3 dhe 6).
Komunikimet luajnë një rol tepër të rëndësishëm në lehtësimin e drejtimit dhe menaxhimit aktiv të
programit dhe është mjaft e rëndësishme që EMP-ja të çojë informacionin e duhur në formën e
duhur tek njerëzit e duhur dhe në kohën e duhur. Raportet të cilët nuk kanë synime të qarta janë
shpesh tepër të vështirë dhe nuk mundësojnë vendim-marrjen dhe identifikimin e mundësive për
të lidhur PKSSH-në me prioritetet e tjera të PSHSH-së dhe MB-së (bazuar në PV 3 dhe 6).
EMP-ja ka një qëndrim teknik në punën e saj dhe nuk e ka angazhimin e nevojshëm politik që
kërkohet për të krijuar dhe ruajtur dinamikën për PKSSH-në në nivelet më të larta brenda PSHSHsë dhe MB-së. Ky është një rol që nevojitet si një pjesë e procesit rutinë të zbatimit. Drejtoria e ISAPFaqja 31 nga 60

it duhet të luajë një rol në sigurimin e një vështrimi strategjik të PKSSH-së dhe të ndihmojë në
identifikimin e çështjeve të mundshme politike, por dialogu politik është një detyrë që do t'i takonte
më shumë Ambasadës Suedeze, pasi kjo gjë do të thotë që diskutimet mund të lidhen me
angazhimin e përgjithshëm politik të Suedisë në Shqipëri(bazuar në PV 2, 3 dhe 4).
Për sa i përket efektivitetit të programit, një nga sfidat kryesore që haset nga PKSSH-ja është
përkthimi i rezultateve të aktivitetit në arritje, por as autoritetet shqiptare as EMP-ja nuk kanë
identifikuar se si mund të ecet përpara në këtë aspekt. Ka rrezik që nëse kjo nuk adresohet, të gjitha
aktivitetet mund të përfundohen por të mos arrihet progres në dinamikën pozitive të rritjes së
besimit të popullatës, përmirësimin e partneritetit me PSHSH-në dhe dhënien e një shërbimi më të
mirë. Rezultatet e PKSSH-së janë në lidhje me ndryshimin e sjelljes, dhe jo thjesht një numër
rezultatesh të aktiviteteve. Pjesë e çështjes është që koncepti i përdorimit të procesit të zbatimit (që
mund të inkurajojë metoda të reja pune) si mjet mbështetjeje i objektivave të programit nuk është
shfrytëzuar akoma plotësisht. Për më tepër, bashkërendimi ndërmjet komponentëve të programit,
gjë që tashmë është tepër e ulët, duhet të rrjedhë nga proceset e zbatuara dhe jo vetëm të
shoqërohet me produktet e nxjerra. Megjithatë, niveli i përqendrimit tek gjinia dhe minoritetet në
të gjithë PKSSH-në duhet të përgëzohet. Kjo nuk është theksuar në dokumentin fillestar të
programit dhe është identifikuar nga EMP-ja si një mjet për të forcuar mbështetjen e
objektivave(bazuar në PV 2, 3, 7, 8 dhe 9).
Në vazhdim do të ketë shumë mundësi për të zhvilluar dhe fuqizuar PKSSH-në. PKSSH-ja ka një
kuadër të fortë që lejon fleksibilitet të konsiderueshëm, megjithëse opsionet e ri-përshtatjes së
programit nuk janë eksploruar as nga EMP-ja dhe as nga autoritetet shqiptare. Ka një
bashkërendim shumë të mirë me elementët e Komunitetit Ndërkombëtar në sferën e Policimit në
Komunitet, me shembuj të aktiviteteve të përbashkëta (faktike ose të planifikuara) me ICITAP-in
dhe PAMECA IV dhe të mbështetjes harmonizuese me OSBE-në. Ndryshimet e fundit në
administratë tregojnë që do të ketë trysni të lartë mbi PKSSH-në të japë rezultate të shpejta, gjë që
do ta bëjë më të vështirë për EMP-në të përqendrohet mbi procesin se sa të japë rezultate në letër.
Megjithatë, është thelbësore për ekipin, të mbështetur nga Sida/Ambasada Suedeze, të punojë për
mjedisin mundësues, pasi vetëm duke e kaluar një proces mund të fillohet ndryshimi i mentalitetit
(bazuar në PV 3 dhe 7).
Programi është në mes të zbatimit të tij dhe tashmë duhet të zhvillohen blloqe mbështetëse për
qëndrueshmërinë. PKSSH-ja vazhdon të shihet kryesisht e izoluar nga iniciativat e tjera të PSHSH-së
ose MB-së dhe do të jetë e vështirë të sigurohet që rezultatet të mbeten tej jetëgjatësisë së
programit nëse nuk identifikohen dhe kultivohen lidhjet. Megjithatë, EMP-ja është e mirë-vendosur
të trajtojë këto çështje, veçanërisht me zhvillimin e strategjinë e PKSSH-së për largimin/dorëzimin
në fillim të vitit 2014 (bazuar në PV 5 dhe 7).

Rekomandime
Tabela e mëposhtme jep rekomandimet kryesore, me mesazhe më të hollësishme për aktorët
kryesorë dhe numrin e sugjerimeve konkrete si të çohen më tej rekomandimet.

Zhvillmi i mjedisit mundësues dhe inkurajimi i angazhimit politik për të mbështetur
programin


Suedia duhet të angazhohet më shumë në nivelin politik për të mbështetur EMP-në, si
dhe të asistojë MB-në dhe PSHSH-në për të marrë fuqimisht pronësinë e PKSSH-së dhe të
bëjë ndryshime në program (kur është e nevojshme)



Duhet të tregohet angazhim më i madh politik nga MB-ja (kur është e nevojshme);
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Ekziston një nevojë dhe dritare mundësie për të ri-vitalizuar raportin ndërmjet EMP-së
dhe MB-së; Pa këtë mbështetje politike të MB-së, ndryshimet e nevojshme për të arritur
dhe mbështetur rezultatet/ndikimin e dëshiruar të programit nuk duket se do të kryhen.
Opsionet për tu eksploruar në vazhdim:


Ri-fuqizimi i KDP-së si një forum për vendim-marrje strategjike: anëtarët e KDP-së mund
të shqyrtojnë shtimin e shpeshtësisë së këtyre mbledhjeve (p.sh., në çdo tre muaj) dhe të
sigurojnë që të bëhet përgatitje e mjaftueshme për çdo mbledhje. Gjatë përgatitjes së
materialeve informuese për anëtarët e KDP-së, EMP-ja duhet të jetë më e qartë në lidhje
me sfidat që hasen nga zbatimi i PKSSH-së. Duhet të identifikohen qartësisht çështjet që
duhet të diskutohen dhe mbledhja nuk duhet të jetë thjesht një mjet për të informuar ata
që janë të pranishëm.



GPP-ja mund të përdoret gjithashtu për të mbështetur KDP-në në identifikimin e
çështjeve dhe të ndihmojë në realizimin e lidhjes ndërmjet niveleve teknike, strategjike
dhe politike. Temat e para që mund të eksplorohen më tej mund të përfshijnë sfidat e
qëndrueshmërisë dhe përgatitjen e strategjisë së daljes dhe se si komponenti SMP-së
përfshihet në përpjekjet më të gjera të reformës së menaxhimit të performancës në të
gjithë qeverinë.



Suedia duhet të bashkërendojë mesazhet strategjike/politike me donatorët e tjerë,
mundësisht nëpërmjet Grupit të Bashkërendimit të Policimit në Komunitet.



Drejtoria e ISAP-it mund të japë më tepër mbështetje për EMP-në për analizën
strategjikë dhe identifikimi i çështjeve politike duhet të diskutohet me Sida-n/Suedinë.

Zhvillimi i një pronësie më të qartë në nivel strategjik si dhe vazhdimi i mbështetjes së
nivelit të lartë të pronësisë tek niveli bazë


Përforcimi i konceptit tek PSHSH-ja dhe MB-ja që zbatimi i suksesshëm i programit është
përgjegjësi e PSHSH-së, MB-së, Sida-s dhe EMP/ISAP-it, në partneritet me aktorët e tjerë,
si shoqëria civile dhe pushteti lokal.



Përdorim më i gjerë i procesit si mjet për përmirësimin e pronësisë (dhe
qëndrueshmërisë).



Shfrytëzimi i suksesit të SGV-ve, rritja e gamës së aktorëve të përfshirë.

Opsionet për tu eksploruar në vazhdim:


Përdorimi i mundësisë nga ndryshimi në drejtimin e MB-së dhe PSHSH-së, si dhe nga
rishikimi afat-mesëm për të ri-vlerësuar rregullimet në program në partneritet me MBnë dhe PSHSH-në dhe sigurimi që lidhja me aktivitetet e tjera të MB-së dhe PSHSH-së të
bëhet e qartë, në mënyrë që PKSSH-ja të integrohet më mirë në planet e zhvillimit të
institucioneve të ndryshme.



Rivendosja e procesit të përbashkët të monitorimit, duke përfshirë si personelin e
PSHSH-së ashtu edhe të MB-së.



Marrja e të dhënave të monitorimit gjatë procesit dhe jo vetëm për produktet e
përfunduara. Këto mund të përfshijnë: cilësinë e mbledhjeve të GPP-së duke analizuar
kohën e përgatitjes për mbledhjet dhe shkallën e veprimit pasues ose vendimeve të
marra; cilësinë e mbledhjeve të komitetit të përzgjedhjes së SGV-së duke vrojtuar nivelin
e ndërveprimit ndërmjet PSHSH-së, pushtetit lokal dhe anëtarëve të komitetit të
shoqërisë civile; ose cilësinë e trajnimeve të dhëna në manualin e DHF-së dhe masën në
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të cilën do të përdoret manuali, nëpërmjet formularëve të komenteve pas çdo trajnimi.


Rivendosja e matricës së menaxhimit të riskut si një mjet për të identifikuar dhe punuar
për çështjet së bashku me MB-në, PSHSH-në dhe aktorë të tjerë. Kjo mund të kërkojë
takime të ndryshme me grupe të veçantë të aktorëve dhe jo të gjitha çështjet të
mbulohen në çdo mbledhje.

Zhvillimi i qëndrueshmërisë nëpërmjet një strategjie të plotë dorëzimi/largimi dhe krijimi i
mundësive për autoritetet shqiptare dhe shoqërinë civile të marrin një rol më të madh në
zbatim


Strategjia e dorëzimit/largimit duhet të marrë parasysh të gjitha aktivitetet e tashme dhe
të planifikuara, si dhe gamën e roleve të grupeve të ndryshme të aktorëve. Komponenti i
SMP-së dhe SGV-ja japin mundësi të veçanta për një angazhim më të madh lokal.



Rishikimi i planit të monitorimit për të parë treguesit e rezultateve si dhe nivelin e
produkteve.

Opsionet për tu eksploruar në vazhdim:


Përdorimi i GPP-së për të ndërmarrë një analizë të thellë për mënyrën e vazhdimit të
studimit të partneritetit dhe për të siguruar që procesi për identifikimin e aktiviteteve
pasuese të kryhet në mënyrë të tillë që të mbështetet mbi konstatimet e studimit.



EMP-ja të propozojë një qëndrim më strategjik për mënyrën se si do të zhvillohet raundi
tjetër i aktiviteteve, si sigurimi që homologët nga Autoritetet Shqiptare të përfshihen në
procesin e hartimit ose të luajnë një rol në identifikimin e lidhjeve me iniciativat e tjera
të planifikuara.



OJQ-të dhe anëtarët e komitetit të përzgjedhjes të angazhuar me SGV-në mund të sillen
për një workshop për të identifikuar opsionet për një qëndrueshmëri më të lartë të SGVsë, duke trajtuar çështjet e gamës, objektit dhe kohëzgjatjes.



Inkurajimi i hapjes së një faqeje në Facebook për SGV-në, gjë që mund të zhvillohej në
mënyrë të pavarur nga EMP-ja dhe ofrimi i një platforme për rininë e përfshirë në
projekte të ndryshme për të promovuar aktivitetet e tyre tek moshatarët e tyre.



Eksplorimi i mundësive për të siguruar gradualisht sponsorizime nga biznesi për SGV-në
për të shtrirë rrezen e saj tej kohëzgjatjes së programit. Një mesazh kyç është që një
mjedis më i sigurt ofron një mjedis më të mirë biznesi.



EMP-ja/PSHSH-ja/MB-ja mund të identifikonin 5-6 tregues prioritarë të nivelit të
rezultatit për të filluar me matjen e ndryshimit në sjellje, potencialisht e lidhur me sferat
kryesore të PKSSH-së, si partneriteti me rininë (ndikimi i SGV-së) dhe sistemi lokal i
matjes së sigurisë (lidhur me komponentin e SMP-së).



EMP-ja të eksplorojë opsionet për këshilllim/orientim shtesë për PSHSH-në duke
vazhduar SMP-në pas përfundimit të PKSSH-së. Partnerë të mundshëm mund të jenë
PAMECA IV ose OSBE-ja.



Eksplorimi i opsioneve për mënyrën se si Sondazhi i Kënaqësisë së Publikut nga Policia
mund të vazhdohet pas përfundimit të PKSSH-së dhe të përfshihet në Buxhetin e Shtetit
shqiptar për vitin 2015. Ndërsa kjo gjë do të nevojitet të vazhdohet me tej me MB-në si
aktor kryesor, duhet theksuar se DEBASKON ka shprehur interes për lehtësimin e
përfshirjes së aktiviteteve në buxhet, nga perspektiva ndër-qeveritare.
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Konsolidimi dhe fuqizimi i kapaciteteve të aktorëve kryesorë dhe fuqizimi i zbatimit të
programit


Mbështetja mbi kapacitetet ekzistuese të EMP-së. Janë realizuar arritje të mëdha tashmë
nga EMP-ja në kuptimin e zbatimit, por edhe në kuptimin e frymës së ekipit,
bashkëpunimit dhe angazhimit personal. Ekspertiza ndërkombëtare dhe lokale tashmë
është e mirë-balancuar. EMP-ja është e mirë-vendosur dhe nuk duhet të konsiderojë
transferimin tek Drejtoria e PSHSH-së.



Sigurimi që të zhvillohet monitorim i rregullt dhe të futet në menaxhimin e programit.



Vazhdimi dhe zhvillimi i punës së shkëlqyer me gjininë dhe minoritetet.

Opsionet për tu eksploruar në vazhdim:


Fuqizimi i aftësive të EMP-së në monitorimin, komunikimet dhe
këshillimin&orientimin11 nëpërmjet trajnimit shtesë (ISAP).



ISAP-i/Sida të shqyrtojë shtyrjen e pozicionit ndërkombëtar për oficerin e policisë deri
në fund të programit, pasi ky pozicion do të kontribuojë në masë të konsiderueshme për
punën në vazhdim (p.sh., puna për qëndrueshmërinë, lidhja me iniciativat e tjera,
zgjerimi i SGV-së, monitorimi në rritje) dhe mbështetja e shefit të EMP-së për të futur
PKSSH-në në administratën e re të PSHSH-së dhe MB-së.



EMP-ja të konsiderojë zhvillimin e mbledhjeve të brendshme një herë në 3-4 muaj
(mbështetur nga ekspertiza në Drejtorinë e ISAP-it) për të kryer/përditësuar një analizë
të aktorëve, shqyrtuar skenarët e ndryshëm, analizuar sfidat e tashme dhe të ardhme
politike dhe të identifikojë hapat e kërkuara për të lehtësuar vështirësitë e tashme dhe
potenciale. Kjo pastaj mund të fuste në KDP analizën e përgjithshme të riskut dhe
diskutimet me Suedinë/Sida-n për çështjet politike.



Identifikimi i mundësive për vetë aktorët të monitorojnë treguesit specifikë dhe t'i
përfshijnë në mekanizmat e përgjithshëm të monitorimit, gjë që do të ndihmojë në
rritjen e mëtejshme të transparencës dhe mbështetjes së zhvillimit të një kulture të vetëvlerësimit.



Konsiderimi i zgjerimit të përqendrimit mbi gjininë për të përfshirë LGBT-në (lesbiket,
homoseksualët, biseksualët dhe transseksualët).

Vazhdimi i zhvillimit të bashkërendimit me iniciativat kombëtare dhe ndërkombëtare, si
dhe rritja e koherencës ndërmjet komponentëve të programit


PKSSH-ja tashmë është tepër e fokusuar tek PSHSH-ja, kështu që EMP-ja duhet të sjellë
një gamë më të gjerë aktorësh.



Vazhdimi i fuqizimit të bashkërendimit ndërmjet donatorëve.



Zgjerimi i lidhjeve ndërmjet SGV-së dhe aktiviteteve të tjera të partneritetit, si dhe lidhjet
me komponentin e SMP-së.

Opsionet për tu eksploruar në vazhdim:

11

Një opsion i mundshëm është kursi i trajnimit online falas mbi Çështjet Themelore të Këshillimit Strategjik në
Mjediset e Reformës, i zhvilluar nga ISSAT-i dhe USIP-i, që gjendet tek http://issat.dcaf.ch/Training-and-CapacityBuilding/E-Learning/Fundamentals-of-Strategic-Advising-in-Reform-Environments.
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Përdorimi i GPP-së për t'u bashkërenduar me iniciativat e tjera kombëtare për Policimin
në Komunitet. Veçanërisht, angazhimi ekzistues i brendshëm i PSHSH-së me shkollat.



Mbështetja tek rrjetet e krijuara për studimet mbi Partneritetin dhe DHF-në për të rritur
gamën e aktorëve të përfshirë në fazën tjetër të zbatimit,



Shtimi i një kërkese për ofertuesit e fondeve sipas Aktivitetit A6 të komponentit të
Partneritetit për të renditur shprehimisht në kërkesat e tyre bashkërendimin me një
iniciativë ekzistuese ose të ardhme që dihet të PSHSH-së në mbështetje të Policimit në
Komunitet.



Eksplorimi i mundësisë së delegacioneve të përbashkëta të MPs/oficerëve të PSHSH-së
të vizitojnë shkollat për të biseduar në lidhje me çështjet e sigurisë në komunitet dhe
Policimit në Komunitet. Tashmë ekziston një mbështetje nga të gjitha palët për këtë ide.



Hollësitë se si PSHSH-ja dhe aktorët e tjerë punojnë së bashku brenda SGV-së mund të
kontribuojnë në zhvillimin e SMP-së. PSHSH-ja mund të përdorë gjithashtu mbledhjet e
partneritetit të SGV-së si një mundësi për të bërë komente mbi aktivitetet dhe rezultatet
përkatëse lokale.

Përmirësimi i komunikimit në të gjithë nivelet


EMP-ja duhet të adoptojë një qëndrim strategjik për komunikimet.



Fuqizimi i komunikimit për Policimin në Komunitet me popullatën

Opsionet për tu eksploruar në vazhdim:


Zhvillimi i raporteve të monitorimit që janë koncizë dhe që u drejtohen subjekteve të
ndryshëm (për shembull, 1-2 pika të shkurtra mbi çështjet kryesore t'i paraqitet
Ministrit të Brendshëm çdo muaj, një shënim i shkurtër për aktivitetet e përbashkëta të
ndërmarra, duke përfshirë mundësitë dhe sfidat që duhet të paraqiten çdo 2-3 muaj tek
DEBASKON-i).



EMP-ja/MB-ja të konsiderojë mbledhje të shkurtra mujore (psh., 15 minuta) në nivel
shef i EMP-së / Zëvendësministër për të ngritur çështjet kryesore.



Përditësimi dhe shpërndarja periodikisht e informacionit prej një faqe të PKSSH-së
(p.sh., gjatë futjes në fazat e reja të programit).



Ka patur mbulim të mirë nga media për aktivitete të veçanta të SGV-së në Fazën e Parë,
por kjo mund të fuqizohet për fazat në vazhdim duke përfituar nga mbulimi para dhe pas
aktivitetit.



PMT-ja/PSHSH-ja/Shoqëria Civile duhet të rrisë ndërgjegjësimin tek niveli i lartë i
PSHSH-së për zhvillimin me sukses të partneriteteve të ngushta ndërmjet PSHSHsë/Shoqërisë Civile në nivel lokal me qëllim që të krijohet më shumë hapësirë për
zhvillimin e iniciativave shtesë.

Faqja 36 nga 60

Shtojca A – Termat e Referencës
Rishikim i Projektit “Mbështetja suedeze për Ministrinë e Brendshme/ Policinë e Shtetit
Shqiptar” për Policimin në Komunitet (PKSSH)
1. Hyrje dhe Qëllimi
Suedia, përmes SIDA-s, po financon Projektin "Mbështetje për Ministrinë e Brendshme / Policinë e
Shtetit Shqiptar për Policimin në Komunitet" (PKSSH), që ka një kohëzgjatje nga marsi 2012-mars
2015. Fondi i projektit arrin në total shumën 25 173 380 SEK ose rreth 3 milion euro.
Projekti po zbatohet nga ISAP International AB, në bashkëpunim të ngushtë me aktorët shqiptarë
dhe kryesisht me Policinë e Shtetit Shqiptar dhe Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë.
Marrëveshja ndërmjet Suedisë dhe Shqipërisë parashikon të paktën një rishikim të projektit përveç
vlerësimit përfundimtar. Duke qenë se projekti ka përfunduar me sukses periudhën fillestare në
gusht 2012 dhe aktualisht është duke u zbatuar me shpejtësi të plotë, procesi i rishikimit do të
bazohet mbi përvojën e akumuluar dhe do të shërbejë si një instrument për reflektim dhe
përmirësimin e veprimtarive të programit.
Për këtë arsye, Suedia e ka porositur këtë shërbim nga ISSAT bazuar në njohuritë dhe ekspertizën e
tij të gjerë në fushën e policimit në komunitet dhe në sektorin e sigurisë në Shqipëri. Qëllimi i
rishikimit është që të shohë mënyrat e mundshme për të maksimizuar rezultatet e programit dhe të
vlerësojë cilësinë e përgjithshme të nën-produkteve të zhvilluara deri më tani. Për të kryer këtë
rishikim pritet që ekipi shqyrtues të përqendrohet në një sërë fushash specifike sikurse
përshkruhet më poshtë në këtë dokument. Vlerësimi dhe rekomandimet e bëra nga Ekipi shqyrtues
i ISSAT priten të kontribuojnë në përmirësimin e performancës së përgjithshme të programit dhe
në një ekzekutim më të lehtë të tij.
Kështu, rishikimi pritet të kontribuojë në forcimin e ecurisë së programit dhe të sigurojë opinione
të strukturuara dhe profesionale për zbatuesit, përfituesit shqiptarë dhe Sida-n.
2. Historik
2.1 Historik i përgjithshëm
Suedia është tani një nga partnerët kryesorë të zhvillimit dhe bashkëpunimit bilateral në Shqipëri
me një portofol të përgjithshëm që disburson rreth 9 milion Euro në vit. Bashkëpunimi është
materializuar përmes një shumëllojshmërie kontributesh të zbatuara nga autoritetet suedeze,
organizatat shumëpalëshe ndërkombëtare, OJQ-të, dhe firmat konsulente. Bashkëpunimi përfshin
gjithashtu disa financime të drejtpërdrejta mbështetëse tek autoritetet shqiptare / përfituesit.
Sikurse theksohet në Strategjinë për bashkëpunim mes dy vendeve 2009-2013, qëllimi kryesor i
bashkëpunimit suedez për zhvillim me Shqipërinë, është një "shtet më i fortë demokratik, zhvillim i
qëndrueshëm në afat të gjatë dhe mundësi më të mira për arritjen e anëtarësimit në BE.
Një nga objektivat specifike e vendosur nën një nga dy sektorët kryesorë të qeverisjes, përkatësisht
qeverisja Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut, është " të sigurojë që shoqëria civile shqiptare të
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ketë një akses më të madh tek një sistem i policisë që është ligjërisht i sigurt dhe efikas dhe i
nënshtrohet kontrollit dhe monitorimit civil". Në vitin 2011, me ndihmën e drejtpërdrejtë të ekipit
të ISSAT, Suedia, përmes SIDA-s dhe Ambasadës në Tiranë, përfundoi zhvillimin e një programi që
do të kontribuojë drejtpërdrejt drejt këtij objektivi.
Dokumenti i Projektit që udhëheq zbatimin e tij u përgatit nga një ekip i përbërë nga ekspertë të
ISSAT, Policisë së Shtetit Shqiptar (PSHSH) dhe nga një konsulent i pavarur vendor. Përmbajtja e
dokumentit paraqet një konsensus të gjerë ndërmjet aktorëve të interesuar më të rëndësishëm dhe
aktorëve të tjerë të përfshirë në fushën e Policimit në Komunitet. Ajo u finalizua në diskutim të
ngushtë dhe me kontributin e drejtpërdrejt të Ministrisë së Brendshme Shqiptare (MB), PSHSH-së
dhe Sida-s / Ambasadës Suedeze në Tiranë. Dokumenti i Projektit është hartuar që të sigurojë
udhëzime të qarta, por në të njëjtën kohë edhe mjaft fleksibilitet dhe hapësirë për t’u përshtatur me
rrethanat e reja dhe kapacitetet absorbuese të PSHSH-së dhe aktorëve të tjerë të synuar. Ndonëse
rezultatet janë formuluar mjaft qartë, metodologjia dhe aktivitetet specifike të sugjeruara për të
arritur këto rezultate, u janë lënë për t'u vendosur dhe hartuar zbatuesve duke u mbështetur në
përvojën e fituar dhe mësimet e nxjerra gjatë procesit.
Ndërsa përgjegjësia e përgjithshme për zbatimin e projektit është kryer nga zyrat qendrore të ISAP
International AB, zbatimi i përditshëm i tij i takon Ekipit të Menaxhimit të Projektit, i punësuar dhe
i përzgjedhur nga ISAP nëpërmjet një tenderi ndërkombëtar.
Në kuadër të programit të bashkëpunimit të Suedisë me Shqipërinë ky kontribut është i vetmi që ka
të bëjë drejtpërdrejt me policinë. Megjithatë, në kuadër të mbështetjes së përgjithshme
ndërkombëtare në fushën e policimit në komunitet, për shkak të madhësisë dhe kohëzgjatjes së tij,
kjo është në të njëjtën kohë ndërhyrja më e madhe e kryer deri tashmë. Prandaj, Suedisë, nëpërmjet
Ambasadës së saj i është caktuar roli i bashkë-kryetarit të grupit të punës të sektorit të donatorëve
për Policimin në Komunitet, i cili kryesohet nga PSHSH-ja. Kështu, Suedia vepron si një pikë
kryesore në harmonizimin dhe koordinimin e donatorëve për çështjet që kanë të bëjnë me fushën e
policimit në komunitet.
2.2 Historiku i projektit
Në mënyrë që të zhvillojë një kontribut në drejtim të objektivit specifik, sikurse thuhet në
strategjinë e Bashkëpunimit, Sida ka porositur një studim fillestar fakt-gjetës që të sigurojë
informacion dhe rekomandime në lidhje me kanalet, modalitetet, dhe financimin e mundshëm
suedez në të ardhmen. Duke pasur parasysh se integrimi në BE dhe zbatimi i standardeve të BE-së
mbetet një objektiv primar i Shqipërisë, Kodi Evropian i Etikës së Policisë (veçanërisht neni 18),
është konsideruar të jetë një pikë-nisje kryesore për mbështetjen e dhënë. Neni 18 parashikon një
rekomandim sipas të cilit policia duhet të organizohet si pjesë integrale e shoqërisë, ku shteteve
individuale u lihet e drejta për të vendosur se si duhet të zbatohet ky parim.
Një model i përdorur për të sjellë komunitetet dhe policinë më afër me njëri-tjetrin është Policimi
në Komunitet. Koncepti i Policimit në Komunitet është edhe modeli i zgjedhur nga Policia e Shtetit
Shqiptar, sikurse jepet në mënyrë të detajuar në Strategjinë Shtatëvjeçare (2007-2013). Policimi në
Komunitet - i njohur gjithashtu si partneriteti polici-publik - është përshkruar nga OSBE-ja si "një
filozofi dhe strategji organizative që promovon një përpjekje bashkëpunimi të bazuar tek partneriteti,
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ndërmjet policisë dhe komunitetit për të identifikuar, parandaluar dhe zgjidhur në mënyrë më efektive
dhe efikase problemet e krimit, frikës nga krimi, çrregullimit fizik dhe social shoqëror dhe shkatërrimit
të fqinjësisë për të përmirësuar cilësinë e jetës për të gjithë12 ".
Në mënyrë që të zhvillohet një dokument i plotë i projektit, udhëheqja e ekipit të ISSAT, hartoi dhe
zbatoi një proces me pjesëmarrje të gjerë nga aktorë të ndryshëm, ku u vlerësuan nevojat dhe iu
dha përparësi alternativave në aspektin e efikasitetit dhe zbatueshmërisë. Në këtë proces, MB-ja
dhe PSHSH-ja ishin në rolin drejtues. Prandaj dokumenti aktual i projektit përfaqëson pikëpamjet
dhe prioritetet e përcaktuara nga aktorët kryesorë të interesuar shqiptarë.
Projekti ka tre komponentë kryesorë, kryesisht: 1) menaxhimin e performancës që ka për qëllim
hartimin e një mekanizmi të menaxhimit të performancës për PSHSH-në që bazohet tek anët e forta
ekzistuese të Policisë së Shtetit në këtë fushë, dhe trajton boshllëqet apo sfidat ekzistuese, 2)
Partneritetet që përqendrohen në partneritetet e rinisë me policinë, me qëllim ndërtimin e
partneriteteve qe kanë një shumëllojshmëri të aktorëve të interesuar, duke filluar nga shoqëria
civile tek qeverisja vendore dhe në veçanti partneritetet ndërmjet PSHSH-së dhe të rinjve shqiptarë,
3) dhuna në familje duke përmirësuar kapacitetet e të kuptuarit të PSHSH-së për të luajtur rolin e
tyre sipas ligjit.
Zbatimi është i bazuar ligjërisht në një marrëveshje kontributi (marrëveshja specifike e projektit)
ndërmjet Suedisë dhe Shqipërisë e nënshkruar nga përfaqësuesit e të dy qeverive dhe një
Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet EMP-së dhe Policisë së Shtetit, që përmirëson metodat e
punës dhe bashkëpunimin ndërmjet dy partnerëve të projektit përmes një grupi të përbashkët
pune (GPP). Në nivelin më të lartë projekti drejtohet dhe koordinohet nga Komitetit Drejtues i
Projektit (KDP) i organizuar dhe kryesuar nga zëvendësministri i Rendit Publik i MB-së. KDP-ja
mbledh së bashku aktorët e ndryshëm kryesorë të projektit duke përfshirë edhe disa ministri,
shoqata të qeverive vendore dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Për të pasur një ndërveprim më të
fokusuar midis palëve kryesore të projektit, Suedia nëpërmjet Ambasadës dhe Shqipëria nëpërmjet
Ministrisë së Brendshme, zhvillojnë takime vjetore të Rishikimit të Projektit, ku marrin pjesë
gjithashtu ISAP International/ EMP-ja dhe PSHSH. KDP-ja miraton raportet e progresit dhe MB-ja
miraton paraprakisht faturat e projektit para se të dërgohen tek SIDA për disbursimin. Prokurimi
ndjek udhëzimet e prokurimit të Sida-s (UPS) të cilat janë të bazuara në standardet e përparuara
ndërkombëtare dhe përpiqen të nxjerrin përfitimin më të mirë për paratë e shpenzuara.
Megjithëse nënshkrimi i marrëveshjes ndërmjet Suedisë dhe Shqipërisë mori më shumë kohë se sa
ishte parashikuar, projekti ka qenë në gjendje të funksionojë pa pasur kufizime serioze ose vonesa.
Që nga fillimi i tij në 7 mars dhe deri në gusht 2012, projekti kaloi një periudhë fillestare, gjatë së
cilës u mundësua krijimi i Ekipit të Menaxhimit të Projektit (EMP) dhe rutinave të tij të punës me
përfituesit shqiptarë, si dhe në të njëjtën kohë u sigurua hapësirë për çdo rishikim të nevojshëm të
dokumentit të projektit nga EMP-ja dhe MB-ja / PSHSH-ja. Raporti fillestar nuk ka sugjeruar në të
vërtetë asnjë ndryshim praktik për dokumentin e projektit, duke i konsideruar ende të vlefshëm
supozimet dhe rezultatet e planifikuara.
"Praktikat e Mira për Ndërtimin e Partneritetit Polici-Publik", Departamenti i Çështjeve Strategjike Policore, Sekretariati i OSBE-së, Vjenë.
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Megjithatë projekti është duke i nënshtruar një sërë ndryshimesh duke filluar nga plani i parë, të
cilat përfshijnë vendosjen e tij në një zyrë jashtë ambienteve të selisë qendrore të PSHSH-së, dhe
reduktimin e ekspertizës ndërkombëtare kundrejt asaj vendore / kombëtare. Për më tepër, për
shkak të kësaj si dhe zëvendësimit të ekspertëve ndërkombëtarë, EMP-ja ka tani katër anëtarë nga
tre të prokuruar fillimisht.
Projekti deri më tani ka prodhuar rezultate në të tre komponentët e tij dhe ka filluar zbatimin e
plotë të Skemës së Granteve të Vogla (SGV) që është një aktivitet që mbështet ndërtimin e
partneriteteteve dhe veçanërisht atë mes policisë dhe të rinjve. Ky aktivitet është marrë tërësisht
përsipër nga EMP-ja, pa u transferuar/nënkontraktuar, duke pasur si qëllim maksimizimin e
integrimit të tij me aktivitetet e tjera të projektit si dhe rritjen e fleksibilitetit në program.
Përfituesit shqiptarë, në përgjithësi kanë treguar një angazhim aktiv ndaj projektit dhe gatishmëri
për të vepruar në përputhje me rolin që u është caktuar. EMP-ja paraqet rregullisht përditësime
nga programi në takimet e Grupeve të Punës të Sektorit të Policimit në Komunitet për të informuar
aktorët e tjerë ndërkombëtarë dhe si rrjedhim të rrisë koordinimin dhe sinergjitë me programet e
tjera të asistencës që synojnë policinë. Në këtë fushë ekziston potenciali për të arritur
komplementaritet me programet e tjera.
3. Detyra (Rishikimi i Projektit)
Ekipi shqyrtues pritet të mbështesë EMP-në për të forcuar procesin e zbatimit të projektit
nëpërmjet:
 Ndërmarrjes së një rishikimi të Projektit “Mbështetja suedeze ndaj Ministrisë së
Brendshme/Policisë së Shtetit Shqiptar” për Policimin në Komunitet;
 Identifikimin e rekomandimve për forcimin e procesit të zbatimit të projektit;
 Sigurimin e trajnimit, këshillimit të menjëhershëm dhe ndërtimin e kapaciteteve si pjesë e
procesit për EMP-në, ku te jetë e mundur dhe e përshtatshme. Duhet theksuar se procesi i
rishikimit do të jetë këshillues, me pjesëmarrje të aktorëve të interesuar, dhe EMP-ja do të
përfshihet në gjatë gjithë procesit. Si rrjedhim, pritet që të rriten mundësitë për mbështetje
të menjëhershme.
 Në varësi të fushave të identifikuara gjatë procesit të rishikimit, të kryhen aktivitetet shtesë
të ndërtimit të kapacitetetve me EMP, në një mission të veçantë, që varet nga burimet e
disponueshme.
Rishikimi duhet të shqyrtojë, si minimum, tre fushat e renditura më poshtë. Janë dhënë një sërë
pyetjesh të sugjeruara për secilin aspekt. Fushat e përgjithshme dhe pyetje specifike do të
përpunohen gjatë zhvillimit të hollësishëm të metodologjisë.






Përkatësinë e programit deri më sot
Efikasitetin e programit, komponentët dhe menaxhimin e tij
Pronësinë e programit nga aktorët e interesuar
Komunikimin dhe vizibilitetin e programit
Qëndrueshmërinë e rezultateve të programit
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Përveç sa më sipër, Ekipi shqyrtues është ftuar të gjejë aspekte të tjera për t’u rishikuar, nëse shihet
e nevojshme dhe e dobishme, për suksesin e përgjithshëm të programit të Policimit në Komunitet.
Përfundimet dhe rekomandimet e dhëna nga ekipi shqyrtues do të përdoren si këshilla për Sida-n /
Ambasadën dhe ISAP / EMP-në në mënyrë që të maksimizohen rezultatet e programit dhe
produktet e tij.
4. Metoda
Procesi i rishikimit do të kryhet nëpërmjet një studimi që përfshin kombinimin e dokumenteve të
projektit me punën e kryer në terren në Shqipëri.
Ndërsa Ekipi pritet të ketë rolin udhëheqës në zgjedhjen e metodave të tij të punës dhe hartimin e
procesit të rishikimit, sugjerohet të eksplorohen grupet e fokusit, intervistat individuale me aktorët
përkatës si dhe seminaret në mënyrë që të mblidhen ide dhe opinione nga grupet, institucionet dhe
individët e ndryshëm pjesëmarrës. Metodologjia duhet të bazohet në qasjen pjesëmarrëse të
përdorur gjatë hartimit të programit dhe të konsolidojë pronësinë kombëtare.
Duke pasur parasysh se mandati parashikon një proces rishikimi, ekipi nuk do të përfshijë
përfaqësues të Sida-s apo EMP-së. Megjithatë, Ekipi do të përfshijë një përfaqësues nga PSHSH-ja.
Ekipi do të përfshijë gjithashtu një asistent / përkthyes vendor.
Ambasada dhe ISAP / EMP-ja do t’i sigurojnë ekipit shqyrtues të dhënat dhe dokumentacionin e
nevojshëm të tilla si dokumenti i projektit, marrëveshjet, raportet, etj. Sida dhe EMP-ja do të
sigurojnë gjithashtu mbështetje praktike, duke përfshirë ndihmesën në identifikimin dhe
organizimin e çdo interviste apo takimi të kërkuar për mandatin.
Përgjegjësia politike për misionin i mbetet Sida-s. Kjo përfshin drejtimin e çdo negociate
mbështetëse të nevojshme me autoritetet kombëtare.
Sida është gjithashtu përgjegjëse që të sigurojë që autoritetet kombëtare dhe EMP-ja të jenë të
vetëdijshëm për arsyen e misionit dhe janë mbështetës të kësaj nisme.
Ambasadës do t’i paraqitet paraprakisht një plan për ndihmën/ lehtësimin e kërkuar nga Ambasada
në mënyrë që të lejohen përgatitjet e duhura. Këshillime mund të kërkohen nga Sida / Ambasada
gjatë gjithë procesit të rishikimit dhe është parashikuar një takim fillestar me ta në fillim të
procesit. Kjo gjë do t’i shërbejë qëllimit për të kontrolluar dhe për t’iu përgjigjur ndonjë çështjeje
apo pyetje të mbetur.
Në përfundim të procesit të rishikimit, Ekipi shqyrtues pritet të paraqesë një përmbledhje fillestare
mbi konkluzionet e rishikimit tek Sida / Ambasada dhe të organizojë një seminar me EMP-në dhe
PSHSH-në / MB për të paraqitur gjetjet kryesore si dhe për të diskutuar sugjerimet/rekomandimet
individuale.
5. Rezultatet konkrete
Rezultatet nga i tërë procesit i rishikimit pritet të përfshijnë:
 Një projekt-raport me rekomandime të qarta pas përfundimit të takimit informues dhe
seminareve me ISAP (EMP) / PSHSH-në / MB-në
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Praktikë në terren / këshillim në vend për EMP-në dhe Sida/Ambasadën mbi cilësinë e
produkteve / rezultateve të programit dhe sugjerime të menjëhershme për përmirësime.

Raporti do të finalizohet pas marrjes së opinioneve dhe komenteve nga ISAP International, PSHSHja, Ministria e Brendshme dhe Sida / Ambasada.
Rekomandohet që raporti të mos kalojë 25 faqet. Raporti pritet të përqendrohet në fushat ku
ekziston nevojë e mëtejshme për përmirësim. Sida dhe Ambasada do të mundësojnë që opinionet
nga të gjithë aktorët e mësipërm të sigurohen brenda një kohe tre javore. Sikurse thuhet më lart,
Ekipit shqyrtues i përket vendimi mbi mënyrën se si do të rishikohet raporti shqyrtues duke u
bazuar në sugjerimet/reagimet e ndryshme të partnerëve t:e projektit.
Pritet që rezultatet e nxjerra nga i gjithë procesi i shqyrtimit të përfshijnë:
 Përmirësimin e performancës së programit,
 Rritjen e krijimtarisë dhe fleksibilitetit në qasjen e zbatimit të programit,
 Konsolodimin e mëtejshëm të EMP-së dhe përmirësimin e rutinave të tij të punës,
 Një komunikim më të synuar dhe aktiv nga programi;
6. Koha
Procesi i rishikimi preferohet të kryhet në periudhën shtator/tetor. Megjithatë, Sida do të marrë
njoftim nga Ekipi shqyrtues i ISSAT në lidhje me datat e sakta në të cilat do të kryhet aktiviteti i
rishikimit.
Ekipi do t’i sigurojë projekt-raportin Sida-s / Ambasadës për qarkullim brenda dy javëve pas
përfundimit të misionit të rishikimit.
Sida do të sigurojë opinione të konsoliduara mbi projekt-raportin brenda tre javëve nga marrja e tij.
Numri total i ditëve të punës pritet të jetë 25-30 për çdo anëtar të ekipit.
7. Kërkesat
Gjatë rishikimit do të konsiderohen të nevojshme kualifikimet / cilësitë e mëposhtme:
Udhëheqësi i ekipit: është përgjegjës për menaxhimin e përgjithshëm të procesit të rishikimit dhe si
rrjedhim kërkohet të ketë përvojë në misione vlerësimi dhe monitorimi dhe njohuri mbi projektet
dhe menaxhimin e organizimit. Preferohet gjithashtu të ketë ekspertizë për çështjet teknike që
lidhen me policimin në komunitet.
Është e rëndësishme që i gjithë ekipi të ketë ekspertizë teknike në fushat përkatëse, duke përfshirë
komponentët e veçantë të programit, kryesisht ato që kanë të bëjnë me përkatësinë gjinore, njohuri
të kontekstit, përvojë në menaxhimin e personelit dhe kapacitet trajnues dhe këshillues. Pas
procesit të rishikimit mund të parashikohet ndjekja në vazhdimësi e fushave kryesore të këshillimit.
Fushat më të veçanta të ekspertizës së kërkuar përfshijnë: monitorimin dhe vlerësimin,
marrëdhëniet civile-ushtarake, reformën e policisë dhe menaxhimin e programit.
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8. Logjistika dhe administrimi
Siguria: Sida do të diskutojë me ekipin çdo informacion dhe përditësim përkatës mbi sigurinë. Nëse
gjendja e sigurisë do të përkeqësohet në mënyrë të konsiderueshme dhe nëse nevojiten
marrëveshje shtesë të sigurisë, diskutimet do të zhvillohet paraprakisht ndërmjet Sida-s dhe ekipit.
Kostot: mbështetja për Suedinë / Sida-n nën këtë mandat do të mbulohet nga fondet bazë të ISSAT.
Aktivitetet e tjera jashtë mandatit fillestar (për shembull nëse parashikohen/pranohen aktivitetet
shtesë të ndërtimit të kapaciteteve) mund të kërkojnë diskutime të mëtejshme.
Administrata do të mbulohet nga ISSAT, megjithatë, prenotimi i një hoteli të përshtatshëm do të
lehtësohet nga Sida.
9. Ndjeka pas misionit
ISSAT do të ndërmarrë një Rishikim Standart pas Veprimit (RSV) kur të ketë përfunduar mandati.
Sida angazhohet për të marrë pjesë në RSV, nëse është e mundur nëpërmjet Skype / telefonit, ose
duke siguruar opinione për pyetjet specifike të ofruara nga Ekipi i Menaxhimit të Njohurive i ISSAT.
Përveç kësaj, Sida do të plotësojë një formular përshtypjesh për misionin e ISSAT brenda një muaji
pas përfundimit të mandatit. Raporti i RSV-së do të diskutohet me Sida-n.
Aktivitetet shtesë që lidhen me nxjerrjen e mësimeve do të diskutohet si pjesë e zhvillimit të
metodologjisë.
Shtojcë për shembujt e pyetjeve të mundshme për pesë fushat që do të mbulohen gjatë
procesit të rishikimit
Përkatësia: Deri në çfarë mase i është përshtatur programi ndryshimit të mjedisit nga faza e
projektimit deri në momentin e tanishëm? A siguron dokumenti i projektit, në versionin aktual
udhëzime të mjaftueshme për zbatimin me sukses të projektit? A zotërojnë EMP-ja dhe MBja/PSHSH-ja instrumentet dhe kapacitetet e duhura për të kryer rishikimet dhe përditësimet e
nevojshme? A ka nevojë për një rishikim të aktiviteteve dhe rezultateve të planifikuara, duke e
mbajtur të njëjtin objektiv të pandryshuar?
 Efikasiteti: Cili është niveli i përgjithshëm i progresit në program dhe në komponentët
individualë? Sa efektiv është organizimi aktual i EMP-së dhe kombinimi i ekspertizës
ndërkombëtare me atë vendore si dhe niveli i përgjithshëm i njohurive në ekip? Sa të favorshme
janë rutinat e brendshme të punës në projekt, duke përfshirë komunikimin me partnerët e jashtëm?
Cili është niveli i efikasitetit në përdorimin e burimeve të projektit, duke përfshirë burimet
njerëzore? Si është cilësia e përgjithshme e nën-produkteve të zhvilluara deri tashmë nga projekti?
Si po i përdor projekti mekanizmat e monitorimit të programit? Si po e mbështet programin që të
arrijë objektivat e tij organizimi i sistemit aktual të ndjekjes dhe shqyrtimit të performancës
ndërmjet Sida-s/Ambasadës dhe ISAP/EMP-së? Si mund të përmirësohet?
 Pronësia: A është ruajtur niveli fillestar i pronësisë nga Ministria e Brendshme dhe Policia e
Shtetit? Cili është niveli i kënaqshmërisë për sa u përket marrëdhënieve me përfituesit e
drejtpërdrejtë? Cili është niveli i angazhimit dhe interesit nga aktorët e tjerë shqiptare / palët e
interesuara? A ka nevojë që të forcohet dhe nëse po, si?

Faqja 43 nga 60

 Komunikimi: Duke qenë se koncepti i policimit në komunitet në vetëvete thekson se komunikimi
me partnerët e jashtëm është vendimtar, a ka mënyra për të zgjeruar mbështetjen e komunikimit
nëpërmjet zbatimit të projektit? Cila është hapësira e projektit për të punuar ngushtë me
programet e tjera policore të pranishme ose të ardhshme në Shqipëri, si ICITAP, PAMECA IV, etj,?
Në përgjithësi, sa i njohur është projekti nga publiku shqiptar? A ka ndonjë ekspertizë ose trajnim
të mëtejshëm që të jetë i përshtatshëm apo i dobishëm për të bërë më të dukshëm programin dhe
për të rritur më tej shtrirjen e tij?
Qëndrueshmëria: A po i arrin projekti objektivat e tij në mënyrë të qëndrueshme? A po futet
procesi i ndryshimit i parashikuar në strukturat dhe rutinat e përfituesve? A është efektiv
komunikimi me menaxhimin e lartë në PSSH dhe MB për të promovuar ndryshimet e nevojshme
kulturore dhe organizative dhe për të reformuar fushat e Policimit në Komunitet? Si mund të
kombinohet avokimi i projektit me dialogjet dhe përpjekjet e avokimit nga ana e Ambasadës/ Sida
për të nxitur ndryshime dhe rezultate më të qëndrueshme?
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Shtojca B – Tabela e vlerësimit dhe burimet e informacionit
PV 1 : Deri në çfarë mase përputhet programi me nevojat e MB-së /
PSHSH-së dhe popullsisë së përgjithshme dhe sa i përshtatet
ndryshimit të mjedisit?
Kriteret e vlerësimit të PV-së: Përkatësia
Nën-pyetja 1
Deri në çfarë mase është programi në përputhje me
nevojat e PSHSH-së?

Nën-pyetja 2

Deri në çfarë mase është programi në përputhje me
nevojat e MB-së?

Nën-pyetja 3

Deri në çfarë mase është programi në përputhje me
nevojat e komuniteteve të synuara nga programi?

Nën-pyetja 4

Deri në çfarë mase i është përshtatur programi ndryshimit
të mjedisit nga faza e projektimit deri në momentin e
tanishëm?

BURIMET
Intervistat me grupet e fokusit

 Zyrtarët e lartë të PSHSH-së(Drejtori,
zëvendës-drejtorët, drejtorët rajonalë nga
Tirana, Durrësi, Shkodra, Vlora dhe Korça)
 Grup i fokusit me oficerët e thjeshtë të
PSHSH-së nga Tirana, Durrësi, Shkodra,
Vlora dhe Korça
 Njësia e Planifikimit Strategjik e PSHSH-së
 Njësia e Standarteve Profesionale
 Njësia e Dhunës në Familje
 EMP
 MB ( Njësia e Planifikimit Strategjik,Oficerët
ndërlidhës)(E kryejnë këtë si Grup i Fokusit)
 Ministrat e mëparshëm të MB-së
 Ish Ministri i MB-së
 Prefektët nëse është e mundur

 Intervista me qytetarët / Grupe të fokusit në
Vlorë, Korçë, dhe Shkodër
 Ministritë e Arsimit dhe Mirëqenies Sociale
dhe Rinisë
 Qeveritë Vendore (Kryetarët e Bashkive etj)
 Prefektët nëse është e mundur
 Institucionet Akademike, Dhoma e Tregtisë,
Organizatat e Shoqërisë Civile
 EMP
 Sida
 PSHSH
 MB
 Anëtarët e GPP-ve dhe KPD-së
 Shoqëria civile
 Zbatuesit e Projektit

Dokumentet

 Raporti i progresit i PSHSH-së për
zbatimin e planit të veprimit të PK-së
 Dokumente që lidhen me strategjinë
e PSHSH-së
 Planet përkatëse të veprimit që kanë
të bëjnë me DHF-në, Partneritetet
dhe Menaxhimin e Performancës

 Plani i ri i qeverisë në lidhje me
sigurinë publike/ policimin në
komunitet
 Mbivendosjet ndërmjet politikave të
qeverisë së re dhe asaj të mëparshme
që lidhen me sigurinë
publike/policimin në komunitet
 Dokumentet e MB-së
 Anketat vjetore të krimit të PSHSHsë
 Opinione nga aktivitetet e kaluar
 Mbulimi nga shtypi lokal
 Dokumentet e aplikimit të SGV-së
 Kriteret e Përzgjedhjes së SGV-së
 Proces-verbali i komitetit të SGV-së
 Raporti i fillimit dhe raportet e
progresit të EMP-së
 Proces-verbali i takimeve të KPD-së
 Proces-verbali i GPP-së
 Strategjia dalëse
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Nën-pyetja 5

A zotërojnë EMP-ja dhe MB-ja/PSHSH-ja instrumentet dhe
kapacitetet e duhura për të përshtatur programin nëse
dhe kur të kërkohet?






PV 2 : Deri me sot, në çfarë mase i kanë arritur rezultatet e
planifikuara programi dhe komponentët e tij?
Kriteret e vlerësimit të PV-së: Efikasiteti
Nën-pyetja 1
Deri në çfarë mase i ka arritur objektivat e tij projekti për
sistemin e menaxhimit të performancës?– Shënim :ky
projekt duhet vetëm sa të kishte filluar

BURIMET
Intervistat me grupet e fokusit





Nën-pyetja 2

Deri në çfarë mase i ka arritur objektivat e tij projekti për
partneritetet?

 Raporti i fillimit dhe raportet e
progresit të EMP-së
 Proces-verbali i takimeve të KPD-së
 Shembuj të mekanizmit të
monitorimit të EMP-së
 Matrica e Riskut

EMP
PSHSH
MB
Sida




















Intervista me personelin e PSHSH-së
përgjegjës për ndjekjen e progresit
Grupe të fokusit me anëtarët e
komunitetit
Intervista me drejtorinë e planifikimit
strategjik dhe zëvendës drejtorin
EUROPOL/CEPOL në lidhje me çështje që
kanë të bëjnë me përputhjen me praktikat e
përbashkëta të BE-së
KDP
Oficerët e thjeshtë të PSHSH-së
Afatet kohore të projektit për EMP-në
Zyrtarët e lartë të PSHSH-së, EMP-së
Zbatuesit e Projektit/Trajnuesit
Anketa me të rinjtë / grupe të fokusit
PSHSH
EMP
Shoqëria civile dhe të rinjtë
Autoritetet vendore
Ministria e Mirëqënies sociale dhe të Rinjve
KDP
Zbatuesit e Projektit
Aktorët vendorë
Përfituesit e granteve të vogla
Shoqëria Civile
Shkollat; përfaqësuesit e qeverisjes vendore
për arsimin
Përfituesit e fondeve të jashtme

Dokumentet
 Trajnime/ programe sensibilizimi /
plane
 Reagimet nga këto sesione
 Takime informuese për oficerët e
thjeshtë të PSHSH-së?
 Raporti i shkruar (nëse ekziston)
 Raportet e progresit të EMP-së,
PSHSH-s, politikat në lidhje me
shkëmbimin e informacionit
 Plani i punës i Drejtorisë të
planifikimit strategjik

 Shënimet e takimit/regjistrimet e
takimit
 Memorandumet e brendshme
 Njoftimi për shtyp i PSHSH-së
 Shembuj të dokumentacionit të
projektit
 Raportet e progresit të PSHSH-së
 Anketa e Kënaqshmërisë Qytetare
nga Puna e Policisë
 Raporti i Partneriteteve
 Manuali i DHF-së
 Raportet e Granteve
 Fushata e marëdhënieve me publikun
(ose planifikimi)
 Plani i Monitorimit
 TR-të për komitetin e granteve dhe
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Nën-pyetja 3

Deri në çfarë mase i ka arritur objektivat e tij projekti për
dhunën në familje?













EMP
Ministria e Mirëqenies sociale dhe të Rinjve
PSHSH
MB
UNDP / UNIFEM
Ministria e Shëndetësisë
Grupet e Fokusit me qytetarë
Specialistët që merren me dhunën në familje
Zbatuesit e Projektit
Seminare
Përfituesit e fondeve të jashtme

PV 3 : Deri në çfarë mase kontribuojnë mekanizmat e brendshëm të
menaxhimit në zbatimin e programit?
Kriteret e vlerësimit të PV-së: Efektshmëria
Nën-pyetja 1
Si po i përdor projekti mekanizmat e monitorimit të
programit?

Nën-pyetja 2

Nën-pyetja 3

Si po e mbështet programin që të arrijë objektivat e tij
krijimi i sistemit aktual të ndjekjes dhe shqyrtimit të
performancës ndërmjet Sida-s/Ambasadës dhe ISAP/EMPsë?
Deri në çfarë mase kontribuon krijimi i EMP-së në zbatimin
e programit, duke përfshirë pjesën e ekspertizës
ndërkombëtare ndaj asaj vendase si dhe shkallën e
njohurive brenda ekipit?

Nën-pyetja 4

Sa favorizuese janë rutinat e brendshme të punës për
programin?

Nën-pyetja 5

Deri në çfarë mase burimet janë a) të mjaftueshëm dhe b)
përdorur në një mënyrë të përshtatshme?










procedurat
Plani i Monitorimit
Publikimet e sensibilizimit?
Raporti bazë i DHF-së
Udhëzuesi i PSHSH-së dhe MB-së mbi
raportimin
Plani i Shpërndarjes
Manuali i DHF-së
Raporti nëse i disponueshëm
Plani i Monitorimit

BURIMET
Intervistat me grupet e fokusit
 PSHSH
 EMP
 Zbatuesit e Projektit

 Sida
 EMP












Zbatuesit e Projektit
EMP
Partnerët kryesorë të EMP-së
Sida
EMP
Nën-kontraktorët/Agjencitë e jashtme
PSHSH
MB
Sida
EMP
Sida

Dokumentet
 Mekanizmi i monitorimit
 ‘Plani’ i kapjes së të dhënave të
monitorimit
 Raportet e mekanizmit monitorues
 Raportet bazë
 Raportet e progresit
 Raportet e progresit të EMP-së
 Detaje mbi performancën dhe
ndjekjen e organizimit
 Dokumenti udhëzues i ISAP
 Raportet e progresit
 TR për pozicionet përkatëse (shtojcat
e dokumentit të Sida-s)
 Rutinat e punës / PSP-të
 Kontratat
 Kontrollet financiare

 Llogaritë financiare
 “Listat e pagesës” (të vendosura së
bashku)
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 PSP
PV 4: Deri në çfarë mase është projekti pronësi vendore?

BURIMET
Intervistat me grupet e fokusit

Kriteret e vlerësimit të PV-së: Pronësia
Nën-pyetja 1
Deri në çfarë mase ka qenë deri tani mbështetja politike
shqiptare për programin?

Nën-pyetja 2

Deri në çfarë mase grupet e interesuara shqiptare (PSHSHja, MB-ja, Shoqëria Civile, komunitetet e shohin programin
si Shqiptar?

Nën-pyetja 3

Deri në çfarë mase po angazhojnë autoritetet shqiptare
burimet e nevojshme financiare dhe njerëzore për të
mbështetur programin?























PV 5: Deri në çfarë mase i ka krijuar programi kushtet e nevojshme
për qëndrueshmëri?
Kriteret e vlerësimit të PV-së: Qëndrueshmëria
Nën-pyetja 1
A po futet procesi i ndryshimit i parashikuar nga programi
në strukturat dhe rutinat e autoriteteve përkatëse vendore
dhe qendrore?

Nën-pyetja 2

A po menxhohet programi në një mënyrë që mundëson

EMP
Sida
PSHSH
MB
Shoqëria Civile
Komuniteti Ndërkombëtar
Drejtuesit e lartë të PSHSH-së
Oficerët e thjeshtë të PSHSH-së
MB
Shoqëria civile
Komunitetet
Përfituesit e granteve të vogla
EMP-ja
Grupet e fokusit rajonale me përfituesit
Drejtoria e Strategjisë dhe koordinimit të
donatorëve
PSHSH
Sida
MB
EMP
Zbatuesit e Projektit
Komuniteti Ndërkombëtar

Dokumentet
 Proces-verbale te GPP-ve dhe KDP-së
 Raportet e progresit
 Njoftimet për shtyp dhe fjalimet
kryesore

 Gjuha e përdorur në shtyp apo
deklaratat MB-së/PSHSH-së
 Faqja e internetit e EMP-së
 Njoftimet për shtyp
 Raportet e Progresit
 Materialet e Publicitetit të SGV-ve

 Dokumentet buxhetore qeveritare
 Dokumentet buxhetore shqiptare
 Raportet e progresit

BURIMET
Intervistat me grupet e fokusit








Zyra e koordinimit të donatorëve
KN
PSHSH
Autoritetet vendore
MB
EMP
Sida

Dokumentet
 Dokumentet buxhetore
 Dokumentet që kanë të bëjnë me
strategjinë e ardhshme të PSHSH-së

 Raportet e Progresit
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dorëzimin e plotë tek autoritetet shqiptare në fund të
programit?






EMP
Oficerët Ndërlidhës
Pikat e Kontaktit
PSHSH

PV 6 Deri në çfarë mase e ka përmirësuar programi komunikimin
ndërmjet PSHSH-së dhe grupeve të tjera të interesuara?
Kriteret e vlerësimit të PV-së: Komunikimet
Nën-pyetja 1
A i ka përmirësuar programi aktivitetet e komunikimit të
PSHSH-së për sa i përket Policimit në Komunitet?

Nën-pyetja 2

Sa i dukshëm është programi brenda grupeve kryesore të
interesuara?

Nën-pyetja 3

Deri në çfarë mase zotëron EMP-ja instrumentet e
nevojshme të komunikimit për të zbatuar programin?
(Dokumentet, kanalet, aftësitë)?

BURIMET
Intervistat me grupet e fokusit












EMP
PSHSH (duke përfshirë trajnimin)
Grupet e fokusit
Grupet e fokusit të komuniteteve
EMP
Media
Grupet e komunitetit
PSHSH
MB
Ministritë e Rinisë etj, Shëndetit, Arsimit.
Ministri i mëparshëm i Komunikimit

 EMP
 PSHSH
 Sida

PV 7: Deri në çfarë mase kontribuojnë aktivitetet e koordinimit në
objektivat e përgjithshme të programit?
Kriteret e vlerësimit të PV-së: Koordinimi
Nën-pyetja 1
Cili është niveli i koordinimit ndërmjet tre komponentëve të
programit

Nën-pyetja 2

Deri në çfarë mase ekziston koordinim me nismat e tjera

Dokumentet
 Strategjia e komunikimit e PSHSH-së
 Plani(et) e Veprimit të PK-së
 Kurrikula e trajnimit e PSHSH-së
 Raportet shkruara të EMP-së të
lidhura me aktivitetin
 Artikujt e shtypit
 Letrat /E mail-et të marra/ dërguara
nga autoritetet përkatëse shqiptare
 Proces-verbalet e takimit me
autoritetet përkatëse shqiptare
 Komentet verbale nga autoritetet
shqiptare përkatëse
 KP-ja në YouTube
 Lista e kontakteve nga dokumenti i
programit të Sida-s
 Strategjia e Komunikimeve
 « Planet » e ndërtimit të kapaciteteve
të ekipit

BURIMET
Intervistat me grupet e fokusit
 EMP
 GPP
 Zbatuesit e Projektit

 EMP

Dokumentet
 Planet e punës të EMP-së
 Raportet e progresit të EMP-së
 Proces-verbali nga takimi me grupet
e punës
 Udhëzuesi për nën-kontraktorët
 Strategjia e Komunikimeve
 Raportet e progresit të programit
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të PSHSH-së që mbështetin PK-në?
Nën-pyetja 3

Deri në çfarë mase ekziston koordinim me nismat e
donatorëve të tjerë që mbështesin PK-në?















PV 8 Deri në çfarë mase integrohet çështja e përkatësisë gjinore në
zbatimin e aktiviteteve të programit?
Kriteret e vlerësimit të PV-së: Përkatësia Gjinore
Nën-pyetja 1
Deri në çfarë mase EMP-ja i ka adresuar shprehimisht
çështjet e përkatësisë gjinore në procesin e tij të
menaxhimit të programit?

Nën-pyetja 2

Deri në çfarë mase është i ndjeshëm programi ndaj
çështjeve të përkatësisë gjinore?

PV 9 : Deri në çfarë programi merr në konsideratë nevojat e grupeve
minoritare?
Kriteret e vlerësimit të PV-së: Minoritetet
Nën-pyetja 1
Deri në çfarë mase EMP-ja i ka adresuar shprehimisht
çështjet e minoriteteve në procesin e tij të menaxhimit të
programit?

 Strategjia e Komunikimeve

PSHSH
Sida
OSBE
ICITAP
PAMECA IV
Ambasada Italiane
EUJUST
EMP
Sida
Zyra e Koordinimit të Donatorëve
PSHSH
MB
Autoritetet vendore

 Baza e të dhënave e koordinimit të
donatorëve
 Dokumentet e programi për
programet e jashtme

BURIMET
Intervistat me grupet e fokusit






EMP
Përfituesit e projektit
PSHSH
Zbatuesit
Sida

 KB
 Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
Shoqëria civile(duke përfshirë grupet e
grave)
 MB
 PSHSH
 Sida
 Zbatuesit

Dokumentet
 Dokumentet e hartimit të projektit
(kriteret përzgjedhëse, kontratat etj)
 Rutinat apo PSP-të e EMP-së
 Plani i komunikimit strategjik
 Plani i integrimit gjinor
 Rezultatet e vlerësimit të PSHSH-së
 Dokumentet e projektit
 Dokumentet e SGV-së

BURIMET
Intervistat me grupet e fokusit
 EMP
 Komunitetet e minoriteteve
 Përfituesit e projektit

Dokumentet
 Plani i monitorimit të EMP-së dhe
raportet
 Dokumentet e projektimit të projektit
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Nën-pyetja 2

Deri në çfarë mase është i ndjeshëm programi ndaj
çështjeve të minoriteteve?

 PSHSH
 Zbatuesit
 Sida

(kriteret e përzgjedhjes, kontratat
etj.)
 Rutinat apo PSP-të e EMP-së
 Plani i komunikimeve strategjike









 Dokumentet e projektit
 Dokumentet e SGV-së

OJQ-të që përfaqësojnë minoritetet
Përfaqësimi politik i minoriteteve
MB
PSHSH
Sida
Zbatuesit
Komuniteti Ndërkombëtar
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Shtojca C – Bibliografia
Autori/Botuesi
Policia e Shteti Shqiptar
Policia e Shteti Shqiptar
Takimi i Rishikimit
Vjetor – Mbështetja
Suedeze për MB dhe
PSHSH për Policimin në
Komunitet
Instituti Kërkimor i
Qendrës së të Dhënave
Komisioni Evropian
Nisma e Stabilitetit
Evropian
IDRA
Grupet e Përbashkëta të
Punës – Mbështetja
suedeze ndaj MB-së dhe
PSHSH-së për Policimin
në Komunitet
Grupi i Përbashkët i
Punës – Mbështetja
Suedeze për MB dhe
PSHSH –në për
Policimin në Komunitet

Republika e Shqipërisë
Republika e Shqipërisë
Republika e Shqipërisë
Republika e Shqipërisë
Republika e Shqipërisë
Sida
Sida

Titulli
Raportet e Progresit të PSHSH-së
Strategjia shtatëvjeçare e Policisë së Shtetit
Proces-verbali i takimit

Muaji & Viti
Asnjë datë
janar 2007
14 shtator 2012

tetor 2012
Raporti i Studimit Bazë mbi dhunën në familje
dhe Policinë e Shtetit Shqiptar
Raporti i Progresit i Shqipërisë
Vijat e kuqe për Shqipërinë: BE-ja dhe zgjedhjet
parlamentare të qershorit
Raporti i Kënaqshmërisë Qytetare mbi Punën e
Policisë
Proces-verbali i takimit – viti 2013

Proces-verbali i takimit – viti 2012

Përgatitja e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim
dhe Integrim 2014-2020
Raporti Vjetor i Avokatit të Popullit – 2012
Drafti – Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe
Integrim 2014-2020
Legjislatura VIII - Procesverbal - Seanca e Ditës së
Shtune, 14 Shtator 2013
http://www.kryeministria.al/al/programi/shtetii-se-drejtes-dhe-demokratizimi-i-shoqerise
Raporti Tregues – Projekti i Sida-s për
Mbështetjen e Policimit në Shqipëri
Raporti Tregues 2 – Procesi i hartimit të

tetor 2012
maj 2013
gusht-shtator 2013
27 shkurt
3 prill
15 maj
12 qershor
11 prill
25 prill
9 maj
30 Maj
13 qershor
4 korrik
18 korrik
6 shtator
25 shtator
24 tetor
7 nëntor
5 dhjetor
shkurt 2012
shkurt 2012
qershor 2013
shtator 2013
shtator 2013
shtator 2010
nëntor 2010
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Sida
ISAP
ISAP
ISAP
ISAP
ISAP
ISAP
Instituti i Studimeve të
Opinionit Publik, Punës
Sociale dhe
Departamenti i Politikës
Sociale, Universiteti i
Tiranës
Skema e Granteve të
Vogla, Komiteti
Përzgjedhës

Instituti Suedez për
Administratën Publike
(ISAP)
Agjencia Suedeze për
Zhvillim dhe
Bashkëpunim (Sida)
Mbështetja Suedez për
Ministrinë e Brendshme
Shqiptare/Policinë e
Shtetit Shqiptar për
Policimin në Komunitet
(PKSSH)

Programit të Sida-s/MB për të mbështetur
Policimin në Komunitet në Shqipëri
Dokument mbi mundësitë e programit për
procesin e hartimit të programit të Sida-s/MB-së
për mbështetjen e Policimit në Komunitet
Skema e Granteve të Vogla – Termat e Referencës
Raport mbi konkluzionet e projekteve pilotë në
kuadrin e e SGV-ve në Tiranë
Raporti i parë i Progresit dyvjetor - Programit të
parë Suedi-Shqipëri për Policimin në Komunitet
Raport Monitorimi – Mbi fazën e parë të Skemës
së Granteve të Vogla
Raporti i dytë i Progresit dyvjetor - Programit për
Policimin në Komunitet Suedi-Shqipëri
Studimi për viktimat e dhunës në familje dhe
dhunës seksuale në Shqipëri
Raporti i Studimit Bazë – Kapacitetet dhe
efektiviteti i Programit të Policimit në Komunitet i
PSHSH-së

Procesverbali i takimit 2012 dhe 2013

Raporti Fillestar – Mbështetja Suedeze për
Ministrinë e Brendshme Shqiptare/Policinë e
Shtetit Shqiptar për Policimin në Komunitet
2012-2015
Dokumenti i propozimit të projektit – Mbështetja
e Sida për Ministrinë e Brendshme
Shqiptare/Policinë e Shtetit Shqiptar për
Policimin në Komunitet
Raporti i Menaxhimit të Performancës

nëntor 2010
Asnjë datë
nëntor-dhjetor
2012
shkurt 2013
korrik 2013
shtator 2013
shtator 2013
qershor 2012

18 tetor 2012
31 tetor 2012
2 prill 2013
(Durrës)
4 prill 2013
(Tirana)
11 prill 2013
(Shkodër)
26 prill 2013
(Korçë)
3 maj2013 (Vlorë)
tetor 2012

gusht 2011

maj 2013
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Shtojca D - Agjenda e misionit në terren në Shqipëri
E hënë

07-tetor




E martë

08-tetor




E mërkurë

09-tetor

E enjte

10- tetor

E premte

11- tetor

E shtunë

12- tetor

Udhëtimi – Ekipi arrin në Tiranë në orën 14:15
16:30 – Fillimi i takimit me Sida-n dhe EMP -në

08:30 – Drejtori i përgjithshëm i PSHSH-së (Hysni Burgaj)
10:00 – Ministri i Brendshëm dhe Zëvendës Ministri i Rendit Publik (Samir
Tahiri dhe Elona Gjebrea)
 13:00 - Sesion mbi metodologjinë e përdorur për rishikim për EMP-në dhe
Sida-n
 15:30 – Zëvendësi DP i PSHSH-së dhe Drejtori i Rendit Publik (Met
Rrumbullaku dhe Ilir Nasi)
 16:45 - Drejtori i Drejtorisë për Standartet Profesionale në PSHSH (Astrit
Halilaj) dhe Drejtoresha e Marrëdhënieve me Publikun ( Laura Totraku)
 08:30 - Sokol Olldashi (PD/Komisioni Parlamentar për Çështjet Ligjore dhe
të Drejtat e Njeriut)
 09:30 - Edmond Haxhinasta (LSI/Ministër i Transportit / Infrastrukturës)
 10:00 – Grup i Fokusit i Policisë së Tiranës
 11:00 - Taulant Balla DP (Policimi në Komunitet për sigurinë kombëtare )
 13:00 – Tiranë- Grupi i Fokusit me shoqërinë civile
 15:00 - Takime individuale me anëtarët e EMP-së. Analiza SWOT (Fuqitë,
Dobësitë, Mundësitë, Rreziqet )
 18:00 - Kastriot Islami DP (PS Komisioni për Çështjet ligjore dhe të Drejtat
e Njeriut)
Takimet në Shkodër
Takimet në Tiranë
 09:30 – Grup i fokusit me
 10:00 - Fatmir Mediu DP
komunitetet dhe OJQ-të dhe
 11 :00 - Blendi Fevziu DP
Zbatuesit e SGV-së
 12:30 - Sokol Olldashi DP
 11:45 – Grupi i Fokusit të
(PK/Komisioni Parlamentar për
PSHSH-së
Çështjet Ligjore dhe të Drejtat e
 14:00 - Shkodra –Pushteti
Njeriut)
vendor
 14:00 - Flamur Noka DP (KP për
sigurinë kombëtare) dhe Arben
Ristani DP (KP për Çështjet
Ligjore dhe të Drejtat e Njeriut)
 17:00 – Takimi me Sida-n
Takimet në Durrës
Takimet në Tiranë
 08:45 - Grup i fokusit me
 09:00 - Remzi Lani (media)
komunitetet dhe OJQ-të dhe
 11:00 - PSHSH Njësia e
Zbatuesit e SGV-së
Mbrojtjes së të Miturve dhe
 11:15 – Grup Fokusi i PSHSH-së
Dhunës në Familje (Alma
Gjurgji)
 13:15 - Durrës Qeverisja
Vendore
 14:00 – Zyra e Avokatit të
Popullit
 Takimi i Brendshëm i Ekipit (analizë dhe shqyrtim dokumentesh)
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E diel

13- tetor

E hënë

14- tetor

E martë

15- tetor

E mërkurë

16- tetor

E enjte

17- tetor

E premte

18- tetor



Takimi i Brendshëm i Ekipit (analizë dhe shqyrtim dokumentesh)

Takimet në Vlorë
Takimet në Tiranë
 10:00 – Grup i Fokusit me
 10:00 - Finalizimi i analizës
komunitetet dhe OJQ-të dhe
SWOT me anëtarët EMP-së
Zbatuesit e SGV-së
 11:15 – Vlorë Qeverisja Vendore
 12:30 – Vlorë Shefi i
Komisariatit
 14:00 – Grupi Fokusit të PSHSHsë
 Seminar me gjetjet kryesore të EMP-së deri tani (analiza SWOT) dhe
diskutim mbi çështjet kryesore
 09:00 - Grup Fokus me përfaqësuesit e Komunitetit Ndërkombëtar (OSBE,
PAMECA IV, ICITAP
 10:00 - Seminar me aktorët e interesuar për manualin e dhunës në familje
 11:00 - Mimoza Haskiu, MB
 13:00 – Takimi i Grupit të Përbashkët të Punës me PSHSH-në
 14:30 – PSHSH- Njësia e planifikimit strategjik (Ahmet Haxhiaj)
 10:00 – Seminar mbi studimin e partneritetit
 10:30 - Departamenti i Bashkërendimit të Strategjisë dhe Donatorëve
 12:30 – Bashkia e Tiranës, Njësia e koordinimit të dhunës në familje
 14:00 – MB-Zëvendës Ministri
 15:00 – Takim me Drejtorin e Përgjithshëm të PSHSH-së




08:45 - Paraqitje e gjetjeve fillestare tek Sida
10:00 - Konfirmimi i hapave të mëtejshëm dhe analiza e mësimeve të
nxjerra nga procesi i rishikimit
15:00 –Nisja e ekipit shqyrtues/vlerësues Tirana
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Shtojca E – Lista e personave që u takuan
Organizata

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së
Shtetit

Ministria e Brendshme

Ambasada Suedeze

PKSSH Ekipi i Menaxhimit të Programit

ISAP
OSBE
PAMECA

Mbiemri, emri dhe pozicioni (sipas
rendit alfabetik të organizatave)
Burgaj, Hysni, (ish) Drejtor i Përgjithshëm
Didi, Artan, Drejtor i Përgjithshëm
Gjurgji, Alma, Drejtori i Njësisë së
Mbrojtjes së të Miturve dhe Dhunës në
Familje
Halilaj, Astrit, Drejtori i Drejtorisë së
Standarteve Profesionale
Haxhiaj, Ahmet, Drejtor, Njësia e
Planifikimit Strategjik
Nasi, Ilir, Drejtori i Rendit Publik
Rrumbullaku, Muhamet, (ish) Zëvendës
Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit
Totraku, Laura, Oficer i Marrëdhënieve me
Publikun, Drejtoria e Standarteve
Profesionale
Gjebrea, Elona, Zëvendës Ministre
Haskiu, Mimoza, Drejtore e Politikave të
Pushtetit Vendor
Mustafaraj, Ilir, Zëvendës Ministër
Tahiri, Samir, Ministër i Brendshëm
Fredriksson, Lisa, Këshilltare, Shefe e
Bashkëpunimit për Zhvilli, Zëvendës Shefe
e Misionit
Gjermani, Linda, Oficere e Programit
Braha, Arian, Koordinator i Programit
Del Vecchio, Tim, këshilltar për çështjet e
policimit ndërkombëtar
Elfalk, Kjell, ekspert i menaxhimit të
performancës
Fishka, Miranda, Oficere e Monitorimit të
SGV-së
Gugaj, Jolanda, Asistente e Financës
Korkuti, Robert, Menaxher i Programit
Shundi, Ansi, Ekspert i Menaxhimit të
Performancës
Förberg, Pontus, Drejtori i Projektit
Nessel, Adrian, Këshilltar i lartë për
Çështjet Policore
Butini, Giorgio, Drejtues i Ekipit
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Institucioni i Avokatit të Popullit
Universiteti i Biznesit i Tiranës
ICITAP

Këshilli i Ministrave

Parliamenti

Ministria e Transportit
Media

Bashkia e Shkodrës
Drejtoria e Policisë së Shkodrës

Shoqëria Civile e Shkodrës

Bezhani, Lindita, Shefe e Kabinetit
Janko, Enea, Administrator
Steve Bennett, Menaxher i Programit
Haxlu, Florensa, Koordinatore për
Strategjitë, Departamenti i Strategjisë dhe
Koordinimit të Donatorëve
Qitjazi, Alpina, Koordinatore e Ndihmës së
Huaj, Departamenti i Strategjisë dhe
Koordinimit të Donatorëve
Balla, Taulant, DP, Komisioni Parlamentar
për Sigurinë Ndërkombëtare
Fatmir Mediu, DP
Islami, Kastriot, DP, Komisioni
Parlamentar për Çështjet Ligjore dhe të
Drejtat e Njeriut
Noka, Flamur, MP, Komisioni Parlamentar
për Sigurinë Kombëtare
Olldashi, Sokol, DP/ Komisioni
Parlamentar për Çështjet Ligjore dhe të
Drejtat e Njeriut
Ristani, Arben, DP Komisioni Parlamentar
për Çështjet Ligjore dhe të Drejtat e
Njeriut
Haxhinasta, Edmond, Ministër
Lani, Remzi, Drejtori Ekzekutiv,
Instituti Shqiptar i Medias
Blendi Fevziu, Top Channel
Omi, Ahmet, Zëvendës Kryetar i Bashkisë
17 pjesëmarrës në grupin e fokusit
Gidca, Brixhilda, pjesëmarrëse e grupit të
fokusit
Lazri, Arsida, pjesëmarrëse e grupit të
fokusit
Mugollaru, Gelstina, pjesëmarrëse e grupit
të fokusit
Podgorica, Besara, pjesëmarrëse e grupit
të fokusit
Serrni, Joref, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Shatzo, Jhydret, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Sode, Rezanto, pjesëmarrës i grupit të
Faqja 57 nga 60

Bashkia e Vlorës
Drejtoria e Policisë së Vlorës

Shoqëria Civile e Vlorës

Bashkia e Durrësit

Drejtoria e Policisë së Durrësit

fokusit
4 pjesëmarrës të grupit të fokusit
Breini, Anton, Shef i Komisariatit
12 pjesëmarrës të grupit të fokusit
Cecla, Brajram, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Dema Pjerin, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Dumoas, Niko, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Kobell, Holdo, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Muraka, Robert, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Ribag, Blerin, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Skendaj, Aulona, pjesëmarrëse e grupit të
fokusit
Veçam, Valentina, pjesëmarrëse e grupit të
fokusit
Zhori, Alba, pjesëmarrëse e grupit të
fokusit
Ajolhi, Dorian, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Buroref, Lardosh, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Hyka, Aurora, pjesëmarrëse e grupit të
fokusit
Kaceryo, Diana, pjesëmarrëse e grupit të
fokusit
Bani Iljada, pjesëmarrëse e grupit të
fokusit
Gjoka, Pjefer, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Halili, Arbem, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Lusi, Arben, pjesëmarrës i grupit të fokusit
Malg, Gani, pjesëmarrës i grupit të fokusit
Mema, Ardian, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Memis, Veij, pjesëmarrës i grupit të fokusit
Osmani, Agim, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
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Shoqëria Civile e Durrësit

Drejtoria e Policisë së Tiranës

Shoqëria Civile e Tiranës

Syloj, Perpuin, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Telcrat, Poshuk, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Xholi, Korofil, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Badromja, Reyart, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Bida, Marjam, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Calco, Ometa, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Dervisli, Hane, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Doraku, Engydllushe, pjesëmarrëse e
grupit të fokusit
Elmazi Emiliano, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Hamataj, Amnela, pjesëmarrëse e grupit të
fokusit
Jakupi, Ismail, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Joma, Neclol, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Kadin, Bleda, pjesëmarrëse e grupit të
fokusit
Mole, Khodi, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Noreka, Fali, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Nosufi, Juimit, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Reçi, Mirjam, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
Xhabra, Erion, pjesëmarrës i grupit të
fokusit
17 pjesëmarrës në grupin e fokusit
Anginonditi, Mirela, pjesëmarrës i grupit
të fokusit nga Aleanca Gjinore
Bajraktari, Senada, pjesëmarrëse e grupit
të fokusit nga CEPC
Berzani, Alketa, pjesëmarrëse i grupit të
fokusit nga DataCentrum
Boci, Arian, pjesëmarrës i grupit të fokusit
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nga Stop Aids
Gezka, Jonida, pjesëmarrës i grupit të
fokusit nga CLCI
Gjoko, Rasim, pjesëmarrës i grupit të
fokusit nga Fondacioni për zgjidhjen e
konflikteve
Jubani, Argyrina, pjesëmarrësee grupit të
fokusit nga Këshilli Rinor Shqiptar
Loka, Silvana, pjesëmarrëse e grupit të
fokusit nga CEPC
Mucollari, Genci, pjesëmarrës i grupit të
fokusit from Aksion Plus
Shkumtaj, Ada, pjesëmarrëse e grupit të
fokusit from ARSIS
Taho, Bledar, pjesëmarrës i grupit të
fokusit nga Instituti i Kulturës Rome
Tjerdrepi, Ili, pjesëmarrës i grupit të
fokusit nga RVSH
Zhebo, Eldisa, pjesëmarrëse e grupit të
fokusit nga INLSH
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