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2. Ngarkohen Ministri i Mirëqenies Sociale dhe 

Rinisë, Ministri i Arsimit dhe Sportit, Ministri i 

Punëve të Brendshme, Ministri i Mbrojtjes dhe 

Ministri i Punëve të Jashtme për ndjekjen dhe 

zbatimin e këtij vendimi.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
KRYEMINISTRI Edi Rama 



Prioriteti: 

Forcimi i koordinimit 

Prioriteti: 

Ulja e ndikimit të 

propagandës së 
dhunshme të 

ekstremizmit 

1. Përmirësimi i mekanizmave 

për përfshirjen dhe angazhimin 

e komunitetit 

2. Luftimi i narrativave 

ekstremiste duke 

promovuar vlerat 

demokratike 

3. Hartimi i 

politikave afatgjata 

gjithëpërfshirëse të 

CVE 

Objektivat Strategjikë 

STRATEGJIA KOMBËTARE E CVE-së 

Prioriteti: 

Inkurajimi i hulumtimit 

dhe rritja e elasticitetit 
e komunitetit 
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Ministria e Edukimit, 
Sportit dhe Rinisë 

Drejtoritë Rajonale të 
Arsimit/Zyrat e Arsimit 

Ministria Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale 

Qendrat Sociale dhe të 
Shëndetit Mendor 

Ministria  

Drejtësisë 

Drejtoria e Përgjithshme e 
Burgjeve & Shërbimit të 

Provës 

Ministria Brendshme 
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Policimi në Komunitet  
Ministria Finacës dhe 

Ekonomisë 
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Për Europën dhe 
Punët e Jashtme 

Rrjetet e e Qendrës  

DONORS 

61 

BASHKITË 

12 

QARQE 

TR 
BR 

DI 

SH 

EL 

LE 
FR 

DR 

KU 

GJ 

KO 

VL 

PARTNERËT 

CVE  

REG. CIVIL 

SOC. 
EMB. 

USA 

EMB. 

GB. 

EMB. 

NDRL 

EMB. 

SëE. TETRA 

TECH 
OSCE 

IOM 

COUNCIL 

D’ 
EUROPE 

ICITAP 

PAMEC
A 

UN 

AKSHI 

AKCESK 

INSTAT 

AMA 

  KOMUNITET FETARE 



Rrjeti i kontakteve të Qendrës –DATABAZA E KONTAKTEVE 



Ministria e Drejtësisë 
    procesi… 

  Bazuar në përvojën e punës në këtë fushë, gjatë muajit Korrik 2018, Qendra CVE ka përgatitur një Draft 
Plan Veprimi paraprak, i cili  përmbante masa të nevojshme për këtë fazë ndërhyrjeje për Sistemin e 

Burgjeve dhe Shërbimin e Provës.  

 

 

 

 

 

 Objektivi strategjik 1: Përmirësimi i mekanizmave për përfshirjen dhe angazhimin në komunitet 

 

 1.1  Nxitja e mendimit kritik, pjesëmarrjes qytetare dhe inkurajimi i vlerave të tolerancës  

 

1.1.1. Identifikimi i 
personave në rrezik, 

për evidentimin e 
shkaqeve që çojnë 

në radikalizëm si dhe 

të metodave të 
rekrut imit  në Sistemin 

e Burgjeve dhe në 
Shërbimin e Provës 

1.1.3 Ngritja e 

kapaciteteve për 

personelin e 

inst itucioneve të 

privimit të lirisë dhe  

shërbimit të provës,  

mbi ndërgjegjësimin 

kundër ekstremizmit të 

dhunshëm dhe 

shenjat e hershme të 

radikalizmit  

Përmirësimi i 
mekanizmave 

ndër-
institucionalë për 
adresimin e CVE-

së 

Shtesë, pas 

sugjerimit të DPB-

së 



1.2 Trajnimi i shkaqeve social-ekonomike  që nxisin radikalizmin përmes arsimit dhe formimit 

 Objektivi strategjik 1: Përmirësimi i mekanizmave për përfshirjen dhe angazhimin në komunitet 
 

1.2.1  Studim dhe 
analizë mbi treguesit 
socio-ekonomik në 

Shqipëri, veçanërisht 
në zonat me rrezik të 

lartë 

1.2.3  Ngritja e 
kapaciteteve për 

mundësimin e 
programeve 

profesionale për 

individë të identifikuar 
si në rrezik radikalizmi  

1.2.4 Mbështetja e 
programeve të 
punësimit mbi 

krijimin e mundësive 
të trajnimit për të 

rinjtë në rrezik 
radikalizmi 



Objektivi strategjik 3: Hartimi i politikave gjithëpërfshirëse afatgjata CVE 

3.2 Përmirësimi i njohurive dhe kapaciteteve për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm  

3.2.1 Organizimi i 

seancave 

informuese mbi 
Planin Kombëtar të 

Veprimit me 

individët 

përgjegjës të 

institucioneve, për 
përshkrimin e 

roleve dhe 

përgjegjësitë e 

institucioneve 

kombëtare dhe 
vendore 

3.2.2 Zhvillimi i 
udhëzimeve për  

personelin e 
institucioneve të 

priv imit të lirisë 
dhe  shërbimit të 

provës, për të 
identifikuar dhe 

angazhuar 

indiv idë të 
cënuar ndaj 

radikalizmit 

3.2.4 Zhvillimi i 
programeve pilot 
të deradikalizimit 
dhe ri-integrimit 

në shoqëri 

 

  



3.4 Zhvillimi i partneriteteve në nivelin rajonal dhe ndërkombëtar 

Objektivi strategjik 3: Hartimi i politikave gjithëpërfshirëse afatgjata CVE 

3.4.1 Pjesëmarrja në 

evente në nivel 
rajonal dhe 

ndërkombëtar për 
të ndarë  praktikat 

më të mira mbi CVE 

3.4.3 Themelimi i 

Grupit të Punës të 
partnerëve KEDH 

që mbështesin 
aktivitetet CVE për 

të përmirësuar 
sistemet e 

koordinimit 



Procesi i Konsultimit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 takime të 

realizuara me 

Sistemin e 
Burgjeve  

 

 

 Pas dakordësimit, 
Draft-Plani i është 
dërguar zyrtarisht 
ministrisë, për 
mendim dhe 
miratim; 

  3 takime 
të 
realizuara 

me 

Shërbimin 
e Provës 

Shumë e-maile 
të shkëmbyera 

Shumë 
telefonata të 

shkëmbyera 



Miratimi nga Ministri i Drejtësisë 

 Miratimi zyrtar i Planit të Veprimit; 

 

Në datën  
22 Tetor 2018 



Rezultatet e ndërhyrjeve në këtë fushë 

 është hartuar një Raport Vlerësimi, i cili shqyrton nevojat dhe kapacitetet e Sitemit të Burgjeve 

dhe të Shërbimit të Provës për  P / CVERLT (OSBE, në bashkëpunim me UNICRI), Nëntor 2018; 

 

 është hartuar një Modul Trajnimi bazë për P / CVERLT, për trajnimin e personelit të  sistemit të 
burgjeve, Nëntor-Dhjetor 2017, nga OSBE. 

 

 është miratuar zyrtarisht një Udhëzues Administrativ për “Identifikimin dhe menaxhimin e 
rasteve të ekstremizmit të dhunshëm në Sistemin e Burgjeve” me mbështjetjen dhe ekspertizën 

e KSHH-së; Njohja dhe përdorimi i këtij Udhëzuesi Administrativ do t’u bëhët i ditur punonjësve 

të nivelit bazë dhe të mesëm të paraburgim/burgjeve, nëpërmjet trajnimeve që do të 

zhvillohen gjatë vitit 2019. 

 

 

 



Realizim i deri më tanishëm në Sistemin e 

Burgjeve 

 Rritja e kapaciteteve nëpërmjet 
trajnimit të rreth 330 punonjësve të 
nivelit bazë dhe të mesëm; 
 

 Trajnime të realizuara nga OSBE dhe 
KSHH, në bashkëpunim me sektorin e 
trajnimeve në DPB; 
 

 Stafe multidisiplinare të trajnuara; 
 

 Të përfshira në këto aktivitete 
personel nga 23 paraburgime 
/burgje. 



Procesi i vlerësimit 

 

 është hartuar një Raport Vlerësimi, i cili shqyrton nevojat dhe kapacitetet e  
Sistemit të Burgjeve dhe të Shërbimit të Provës për P / CVERLT (OSBE, në 

bashkëpunim me UNICRI), Nëntor 2018; 

 

 

 është hartuar një Modul Trajnimi bazë për P / CVERLT, i cili ka shërbyer edhe për 
trajnimin e personelit të  Shërbimit të Provës, Nëntor-Dhjetor 2017, nga OSBE. 

 

 



Realizim i deri më tanishëm në Shërbimin e 

Provës 

 Rritja e kapaciteteve nëpërmjet 
trajnimit të rreth 100 punonjësve të 
shërbimit të provës; 
 

 Trajnime të realizuara nga OSBE në 
bashkëpunim me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shërbimit të Provës; 
 

 Stafe multidisiplinare të trajnuara; 
 

 Të përfshira në këto aktivitete 
personel nga 22 zyra lokale të 
Shërbimit të Provës. 



 
Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë 

 
 

 

 

1.1 Inkurajimi i 
mendimit kritik 

1.1.2 
Raporte  

1.1.3 Hartimi i nja 
manuali 

1.1.4 
Sesione 
informimi 

1.1.5 Aktivitete 
sportive dhe 

artistike 

Objektivi Stretegjik 1: Përmirësimi i mekanizmave për përfshirjen dhe angazhimin në komunitet 

1.2 Adresimi i faktorëve socio-
economik 

1.2.1 Reporte vlerësimi  1.2.2 Programe Edukimi 



 
Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë 

 
 

 

 
Objektivi Stretegjik 3: Hartimi i politikave afatgjata për P/CVE 

3.4 Zhvillimi i 
partneriteteve në nivel 
rajonal ndërkombëtar  

3.4.1 Seminare, konferenca  
3.4.3 Rrjeti kombëtar dhe 

rajonal i mësuesve 

3.2 Thellimi i njohurive dhe 
ekspertizës 

3.2.1 Hartimi i një manuali 3.2.2 Program pilot 



Rezultate 
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• Hartimi dhe miratimi i planit të masave, aktivitetve 
dhe udhezuesin e aktiviteteve të MASR  

• Trainimi i 28 mijë mësuesve në Shqipëri  

• Sesione Informative në 12 qarqe të vendit me 

DAR/ZA, drejtorët e shkollave dhe psikologët (322) 

• Bashkëpunimi me Kosovën, në kuadër të projektit 
“Me shkollat,  për komunitete më të sigurta” dhe 

ofrimi i këtij modeli të mirë pune; (64) 

• Programe praktike në Qendër – 10 student të F. 

Sh.Sociale;  

• Zhvillimi i kurrikave të trajnimit për mësuesit dhe 
psikologët e shkollave;  

• Trainimi i oficertëve të sigurisë (150) 

 

 



Pyetje??? 


