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INFORMATAT E PËRGJITHSHME
Akademia e Kosovës për Siguri Publike

Veprimtaria e AKSP-së
Akademia e Kosovës për Siguri Publike është institucion i
formuar me Ligjin nr. 04/L-053 për Akademinë e Kosovës për
Siguri Publike, përgjegjës për ofrimin e trajnimeve dhe arsimit
të lartë, zbatimin e politikave dhe strategjive të trajnimit,
arsimimit të lartë si dhe zhvillimin e kapaciteteve në fushën e
sigurisë publike. Akademia ofron trajnime dhe arsim të lartë
për të gjitha institucionet e sigurisë publike por pa u kufizuar
vetëm në:
 Policinë e Kosovës;
 Shërbimin Korrektues;
 Shërbimin Sprovues;
 Doganën e Kosovës;
 Agjencinë e Menaxhimit Emergjent;
 Inspektoratin Policor të Kosovës.

Certifikimi
Procesi i certifikimit të pjesëmarres në kuader të trajnimeve
kalon përmes testimit me standardin minimal 70% të
pergjigjjeve të sakta.
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Motoja e AKSP-së
"Profesionalizmi i Zbatusve të ligjit pasioni i Jonë"

Kategorizimi i Trajnimeve
Akademia e Kosovës për Siguri Publike
ofron këto trajnime:

Trajnimi Profesional

Trajnimet Bazike

Trajnimet e Avancuara

Trajnimet e Specializuara

Trajnime për instruktor

Trajnimi Profesional për Zyrtar Sprvues

S

Qëllimi i kurrikulumit është që ta përgatis Zyrtarin Sprovues, i cili është është përgjegjës për
ekzekutimin e masave dhe dënimeve alternative, mbikëqyrjen, risocializimin, ri integrimin dhe
rehabilitimin e të gjithë personave që kanë kryer vepra penale të ndëshkueshme sipas ligjeve të
aplikueshme në Republikën e Kosovës.
Përmes aktiviteteve të tij/saj zyrtari sprovues është përgjegjës që gjatë punës së tij të ndikoj në
“reduktimin e krimit, zvogëlimin e shkallës së recidivizmit, si dhe krijimin dhe rritjen e sigurisë në
shoqërinë Kosovare, në përgjithësi.
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Modulet e TP
1. Kryerja e Aktiviteteve të
Përgjithshme të Policisë
2. Policimi në bashkësi dhe
patrullimi
3. Mbrojtja e jetës, pronës,
rendit dhe sigurisë publike
4. Përdorimi i armëve të zjarrit
5. Mbikëqyrja dhe kontrollimi i
sigurisë në komunikacion
6. Praktikë mbi çështjet në
operative
7. Hetimi i veprave penale dhe
kundërvajtjeve
8. Praktikë mbi çështjet në
hetimet
9. Mbikëqyrja dhe kontrollimi i
kufirit shtetëror
10. Anglishtja e profesionit
11. Praktikë mbi çështjet në
Policinë Kufitare

Modulet zgjedhore:
12. Vozitja e mjeteve motorike të
kategorisë B
13. Gjuha Angleze për fillestarë;
14. Aplikimi
i Teknologjisë
S
Informative;
15. Taktikat e vetëmbrojtjes;

Trajnimi Profesional për Polic të Ri

Qëllimi i kurrikulumit është që ta përgatis Policin e Ri, i cili do ti ketë
njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat të cilat i mundësojnë atij/asaj të:
zbatojnë ligjet, mbrojnë të drejtat themelore dhe lirit e të gjithë
pesrsonave, Policimin në bashkësi dhe patrullojnë, parandalojnë, zbulojnë
dhe hetojnë veprat penale dhe kundërvajtjet, sigurojnë dhe menaxhojnë
vendin e ngjarjes, mbrojnë jetën, pronën, parandalojnë rrezikun dhe
mbrojnë rendin dhe sigurinë publike, mbikëqyrin sigurinë ne
komunikacion, mbikëqyrin dhe kontrollojnë kufirin shtetëror si dhe të
bashkëpunojnë me agjencitë tjera.
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Kohëzgjatja
2 vite= (3620 orë)
Vlera= 362 ECVET

Modulet e TP
1. Puna në Dogana
2. Klasifikimi i Mallrave
3. Vlersimi dhe Origjina e
Mallrave
4. Hyrja dhe Dalja e Mallrave
5. Regjimi Pezullues dhe
Procedurat me Ndikim
Ekonomik
6. E-Doganat në Kosovë
7. Sistemi i Mbledhjes së të
Hyrave Doganore
8. Kontrolli Doganor
9. Zbatimi i Ligjit
10. Intershipi

Trajnimi Profesional për Zyrtar Doganor

Modulet zgjedhore:
11. Arrest dhe Ndalim
12. Gjuha Angleze për fillestarë;
13. Aplikimi i Teknologjisë
Informative;

Qëllimi i këtij kurrikulumi është që ti pajis pjesëmarrësit me njohuritë,
shkathtësitë dhe sjelljen të cilat ai/ajo duhet ti kenë gjatë kryerjes së
funksioneve doganore në nivel të lartë, e të cilat janë përzgjedhja e
veturave dhe pasagjerëve për kontroll dhe inspektim, zhdoganimi i
mallrave të pasagjerëve dhe të automjeteve, rregullimi i
dokumentacionit relevant dhe kryerja aktiviteteve tjera me qëllim të
ngritjes së rezultateve dhe potencialit të Doganës së Kosovës.
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Kohëzgjatja
8 muaj =(1310 orë)
Vlera= 131 ECVET

Modulet e TP

Trajnimi Profesional për Zjarrfikës

1. Organizimi dhe kultura e
fushës së zjarrfikjes dhe
shpëtimit
2. Rutina ditore e punës së
Zjarrfikësit
3. Pajisjet për zjarrfikje, shpëtim
dhe mirëmbajtje
4. Bazat e ndihmës së parë
5. Mbrojtja dhe siguria në punë
6. Bazat e punëve teknike të
shpëtimit
7. Bazat e punëve të zjarrfikjes
8. Internshipi mbi bazat e
punës së zjarrfikjes dhe
shpëtimit

Modulet zgjedhore:
9. Gjuha Angleze;
10. Teknologjia informative në
menaxhimin e emergjencave

Kohëzgjatja
6 muaj= (800 orë)
Vlera= 80 ECVET

Qëllimi i kurrikulumit është që ta përgatis specialistin, i cili do ti
ketë njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat të cilat i mundësojnë
atij/asaj punoj si Zjarrfikës, përgjegjësitë e të cilit janë kryerja e
punëve të zjarr fikjes dhe shpëtimit, mbrojtja e jetës së qytetarëve,
mbrojtja e pronës dhe ambientit dhe tu ndihmojnë qytetarëve në
aspektin operativ dhe profesional në rast të aksidenteve. Zjarrfikësi
kryen punët e zjarr fikjes, punët teknike të shpëtimit dhe eliminon
incidentet e shpëtimit me materiale të rrezikshme. Zjarrfikësi punon
si pjesëtar i grupit dhe i respekton urdhrat e oficerit përgjegjës, e
sipas nevojës merr edhe vetë vendime. Kurrikulumi bazohet në
Standardin e Profesionit: 5161.01 Zjarrfikësi.
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Modulet e TP
1. Detyrat ditore të zyrtarit
korrektues
2. Etika
3. Ekzekutimi i sanksioneve
penale
4. Monitorimi i aktiviteteve
(vëzhgimi)
5. Psikologjia dhe
komunikimi
6. Ndihma e parë dhe
mbrojta në punë
7. Situatat emergjente
(planet eventuale)
8. Vetëmbrojta dhe pajisjet e
posaçme në burgje
9. Risocializimi dhe riintegrimi
10. Internshipi Vëzhgues
11. Internshipi i Punës

Trajnimi Profesional për Zyrtar Korrektues

Modulet zgjedhore:
12. Armët e zjarrit
13. Gjuha Angleze

S

Qëllim i kurrikulës është që të përgatis specialistin e kualifikuar, i
cili posedon njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat të cilat do i
mundësojnë atij/asaj të punoj si zyrtar korrektues, përgjegjësia e të
cilit është të kryej kontrollin dhe monitorimin e të burgosurve,
vizitorëve dhe veturave; tu përgjigjet kërkesave dhe ankesave të
burgosurve, të raportoj mbi punën e tij/saj, zbatoj ligjet, rregulloret
dhe standardet ndërkombëtare, dhe zbatoj procesin e rehabilitimit
dhe ri-socializimit të burgosurve.
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Kohëzgjatja
7 muaj= (900 orë)
Vlera= 90 ECVET

Trajnimi Profesional për Inspektor të Inspektoratit Policor

Modulet e TP
1. Mandati, detyrat dhe
organizimi i IPK-së
2. Kryerja e Inspektimeve nga
IPK-ja
3. Hetimi i veprave penale dhe
shkeljeve të renda disiplinore
4. Pranimi dhe menaxhimi i
ankesave
5. Përdorimi i armës zyrtare
6. Shkathtësi në përdorimin e
forcës dhe ofrimi i ndihmës
së parë
7. Aktivitetet e përgjithshme te
Policisë së Kosovës
8. Vendimmarrja dhe Etika
9. Intershipi

Modulet zgjedhore:
10. Aplikimi i Teknologjisë
Informative;
11. Gjuha Angleze për fillestarë;

Qëllimi i kurrikulës është që ta përgatis Inspektorin e Inspektoratit
Policor të Kosovës, i cili posedon njohuritë, shkathtësitë dhe
kompetencat të cilat ia mundësojnë atij/asaj që ti shqyrtoj ankesat
10 muaj= (1600 orë) që do të referohen tek Policia e Kosovës apo institucionet
përgjegjëse, të kryej procedurat hetimore për shkeljet disiplinore
Vlera= 160 ECVET dhe veprat e kryera penale; të kryej inspektime në Policinë e
Kosovës.

Kohëzgjatja
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Modulet e TP
1. Organizimi dhe puna e
SHSK-së
2. Intervistimi dhe shkathtësitë
e komunikimit
3. Përgatitja e planeve
individuale dhe vlerësimi i
rrezikshmërisë
4. Përgatitja e raporteve
5. Zbatimi i masave dhe
dënimeve alternative për të
mitur
6. Zbatimi i masave dhe
dënimeve alternative për
madhorë
7. Mbikëqyrja dhe ri-integrimi i
personave të liruar me kusht
8. Përkujdesja pas lirimit e të
miturve
9. Intershipi (praktika)

Modulet zgjedhore:
10. Gjuha Angleze për fillestarë;
11. Aplikimi i Teknologjisë
Informative;

S

Trajnimi Profesional për Zyrtar Sprovues

Qëllimi i kurrikulumit është që ta përgatis Zyrtarin Sprovues,
i cili është është përgjegjës për ekzekutimin e masave dhe
dënimeve alternative, mbikëqyrjen, risocializimin, ri
integrimin dhe rehabilitimin e të gjithë personave që kanë
kryer vepra penale të ndëshkueshme sipas ligjeve të
aplikueshme në Republikën e Kosovës.
Përmes aktiviteteve të tij/saj zyrtari sprovues është
përgjegjës që gjatë punës së tij të ndikoj në “reduktimin e
krimit, zvogëlimin e shkallës së recidivizmit, si dhe krijimin
dhe rritjen e sigurisë në shoqërinë Kosovare, në përgjithësi.
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Kohëzgjatja
4 muaj= (580 orë)
Vlera= 58 ECVET

Trajnimi Profesional për Zyrtar Sprvues

S

Qëllimi i kurrikulumit është që ta përgatis Zyrtarin Sprovues, i cili është është përgjegjës për
ekzekutimin e masave dhe dënimeve alternative, mbikëqyrjen, risocializimin, ri integrimin dhe
rehabilitimin e të gjithë personave që kanë kryer vepra penale të ndëshkueshme sipas ligjeve të
aplikueshme në Republikën e Kosovës.
Përmes aktiviteteve të tij/saj zyrtari sprovues është përgjegjës që gjatë punës së tij të ndikoj në
“reduktimin e krimit, zvogëlimin e shkallës së recidivizmit, si dhe krijimin dhe rritjen e sigurisë në
shoqërinë Kosovare, në përgjithësi.
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Kursi për Laser dhe alkotesti

Kohëzgjatja
2 ditë (14 orë)

Grupi i synuar

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesemarrësit do të mesojn për formen e kontrollit te shpejtësis dhe matjen e
sasis se alkoolit tek ngasësit në zonen e tyre të përgjegjësis. Pjesmarresit do të njoftohen me
mënyrat efektive për përdorinim e paisjve për matjen e shpejtësis dhe përqindjes së alkoolit
në gjak.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 përdorin pajisjet për matjen e shpejtësisë së automjeteve si dhe të përqindjes së alkoolit
në trup,
 identifikojnë pozitat e rregullta të vendosjes së pajisjeve,
 vlerësojnë situatën se kur duhet të përdoret alkotesti,
 sqarojnë rregullat dhe procedurat e marrjes së mostrave të ajrit dhe marrjes së
s
informatave.
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Zyrtarët policor

Kursi Siguria në komunikacion

Kohëzgjatja
2 javë (70 orë)

Grupi i synuar
Zyrtarët policor

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të njoftohen me dispozitat ligjore nga Ligji për sigurinë në
komunikacion, me theks të veçantë në ndryshimet dhe plotësimet nga ky ligj. Mënyrën e
rregullimit të komunikacionit në rrugë të hapur dhe në vendbanim, me aksent të veçantë në
udhëkryqe. Ndalja e dhunshme e automjeteve. Plotësimin e formularëve që policët i përdorin
gjatë kontrollimit dhe rregullimit të komunikacionit si edhe njohuri rreth përdorimit të llojeve
të ndryshme të laserëve dhe alkotesteve.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 kenë njohuri mbi ligjin e komunikacionit
 kenë njohuri mbi mbushjen e formularëve
 punojnë me Laser dhe Alkotest
 rregullojnë përparësinë e kalimit në udhëkryq dhe të jenë në gjendje të bëjnë një pikë
kontrolluese të sigurt.
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Trajnimi Vetura rrëshqitëse

Kohëzgjatja
2 ditë (14 orë)

Grupi i synuar
Zyrtarët policor nga të
gjitha njësit

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesemarrësit do të mesojn si të manovrojn me automjet në kushte të vështira
atmosferike (shi, borë, akull). Kursi kryhet permes paisjes speciale e cila e improvizon
drejtimin e mjetit në kushte të vështira atmosferike.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 Identifikojnë dhe reagojnë varësisht nga ndonjë situatë e humbjes së kontrollit të drejtimit
të automjetit,
 Njohin sistemin dhe metodat e frenimit, kontrollimin e fërkimit, teknikat dhe sistemet për
stabilizim.
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Kursi bazik me Golf 1.9

Kohëzgjatja
1 ditë (7 orë)

Grupi i synuar
Policia e Kosovës

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesmarrësve njohjen dhe karakteristikat e automjetit të Ri të markës
Golf 1.9 D, TDI. 4 x 4, pajisja e automjetit,mënyra e funksionimit të tij dhe mirëmbajtja.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 kenë njohuri mbi kontrollimin e jashtëm të automjetit
 njoftohen me ngasjen e këtij automjeti
 kenë njohuri mbi kontrollimin e vajit, vajit të frenave, motorit etj.
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Kursi themelor i sigurisë dhe shenjëtarisë me pushkë (Ak-47)

Kohëzgjatja
2 javë (70 orë)

Grupi i synuar

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit njoftohen me AK-47-in, origjinën, specifikat dhe
informatat e nevojshme teknike. Atyre do t’u shpjegohet si vepron arma, dhe identifikimi
i dallimit mes municionit shkollor dhe municionit të shërbimit.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 zotërojnë shkathtësi në rastet e çmontimit dhe montimit të pushkës automatike AK47 dhe ta dinë rëndësinë e mirëmbajtjes,
 manipulojnë me pushkë automatike nga distanca të afërta dhe të largëta si dhe
përdorimin e mburojave,
 dinë të gjitha karakteristikat e pushkës automatike ( AK-47),
 zbatojnë dispozitat ligjore gjatë bastisjes së personave dhe kontrollimin e veturave
me AK-47.
19

Policia e Kosovës
(kufitaret ROSU si dhe
ShKK)

Trajnimi themelor për pistoletën Glock

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Grupi i synuar

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit njoftohen me parimet themelore të përdorimit të armës së zjarrit,
teknikat e funksionimit të tij si dhe përdorimi i sigurt gjatë qitjes dhe mirmbajtëjes.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 zotërojnë shkathtësi në rastet e qitjes me dukshmëri të dobët,
 manipulojnë me armë zjarri nga distanca të afërta dhe të largëta si dhe përdorimin e mburojave,
 dinë të gjitha karakteristikat e armës së zjarrit (Glock 9mm), të manipulojnë çmontojnë,
montojnë, pastrojnë etj.
 zbatojnë dispozitat ligjore lidhur me përdorimin e armëve të zjarrit.

20

Policia e Kosovës dhe
agjencit tjera (IPK,
SHKK; dhe DK)

Trajnimi bazik i hetimit të krimit

Kohëzgjatja
4 javë (140 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit njoftohen me pajis për hetimin e krimit teknikat bazike
të hetimit si dhe do të fitojn njohuri dhe shkathtësi elementare për kryerjen e hetimeve të
krimit.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 njohin sistemin e së drejtës penale,
 njohin të drejtat e njeriut,
 bëjnë identifikimin e vjedhjes, vjedhjes së rëndë, shpërdorimin,
 bëjnë arrestimin dhe paraburgimin sipas procedurës ligjore,
 identifikojnë dëmtimin dhe shkaktimin e rrezikut të përgjithshëm,
 dinë të bëjnë kallëzimin penal etj,
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Grupi i synuar
Policia e Kosovës;
(Hetues)

Kursi Bazik per Qendra e Ndalimit

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Grupi i synuar
Policia e Kosovës;
punonjës në qendrat e
mbajtjes (paraburimit)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të fitojn njohuri dhe shkathtësi të nevjoshme për t’i zbatuar
rregullat dhe procedurat që janë të parapara në qendrat e paraburgimit për pesronat e ndaluar.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:






identifikojnë çrregullimet emocionale (shkaktarët që sjellin këtë gjendje), si dhe qasjen e
gardianëve ndaj tyre,
dinë qëllimin e marrjes së gjurmëve të gishtërinjve,
dinë rregullat kryesore të fotografimit sinjalitik,
të plotësojnë formularin mbi paraburgim sipas shpjegimit të bërë nga ana e inspektorit, e
bazuar në formularët e Qendrës së Mbajtjes.
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Menaxhimi i vijës së parë

Kohëzgjatja
6 javë (210 orë)

Përshkrimi i kursit

Grupi i synuar

Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të njoftohen me konceptet e mbikëqyrjes dhe do të mësojnë
përgjegjësitë e mbikëqyrësit e vijës së parë, dhe për rolin e tyre në organizatën. Secili nga
funksionet tradicionale të menaxhmentit siç është planifikimi, organizimi, koordinimi dhe
raportimi i stafit, do të shqyrtohen në hollësi, në mënyrë që t’u ndihmohet pjesëmarrësve të
zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme për t’u bërë mbikëqyrës efektiv.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:







bëjnë vlerësimin e tyre në mënyrë profesionale sa i përket vartësve të tyre,
përdorin aftësitë e tyre komunikuese si mbikëqyrës,
menaxhojnë punën si dhe mbikëqyrin stafin e tyre në mënyrë profesionale,
dinë detyrat e përgjithshme lidhur me menaxhimin dhe lidershipin,
kuptojnë rëndësinë e motivimit në vendin e punës si vegël ose pikë referuese për
mbikëqyrësin për të kuptuar nevojat e nëpunësve të vet,
zbatojnë aftësitë motivuese dhe komunikuese në procesin e zgjidhjes së problemit.
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Stafi menaxhues i PK-së
dhe ASP-ve

Kursi bazik Analiza e nevojave për trajnim

Kohëzgjatja
4 ditë (28 orë)

Grupi i synuar
Policia e Kosovës dhe
ASP-ve

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të fitojn njohuri për rëndësin e ANT-së, do të identifikojn

teknikat e hetimit të nevojave organizative dhe personale si dhe do të njohin llojet e saj.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:







dinë se çka është analiza e nevojave,
dinë llojet e analizave të nevojave,
kuptojnë rëndësinë e analizës së nevojave të trajnimit,
identifikojnë teknikat për hetimin e nevojave personale dhe organizative,
analizojnë informatën dhe të shkruajnë raportin për analizën e nevojave.
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Sjellja me njerëz dhe detyrat në vendin e punës

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Grupi i synuar
Policia e Kosove dhe
ASP-të

Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të fitojn njohuri për llojet e komunikimit dhe mënyren e
dëshifrimit të mesazhit, mënyren e organizimit të dokumenteve dhe metodat e ndarjes së
punëve, organizimi i detyrave me prioritet.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 kuptojnë procesin e komunikimit dhe rëndësinë e tij brenda ekipit dhe organizatës,
 zbatojnë udhëzime dhe këshilla praktike lidhur me disa shkathtësi të rëndësishme të punës
në zyrë të cilat duhet të aplikohen gjatë punës së përditshme,
 zbatojnë shkathtësi të mira raportuese,
 njohin aspektet e stresit, shkaktarët, mënyrat për menaxhimin e stresit si dhe ndikimin e
stresit në individin dhe në një organizatë,
 zgjedhin problemet personale me menaxhimin e kohës duke implementuar shkathtësitë dhe
teknikat e menaxhimit të kohës.
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Kursi Barazia Gjinore

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit duhet të dinë rolin dhe rëndësin e grave në parandalimin, zgjidhjen e
konflikteve dhe ndërtimin e paqes. Po ashtu, duhet theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre të
barabartë dhe përfshirjen e plotë në të gjitha përpjekjet për ruajtjen e paqes dhe të sigurisë, si dhe për
të rritur rolin e tyre në proceset vendimmarrëse, lidhur me parandalimin dhe zgjidhjen e konfliktit.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:




njihen rreth zhvillimit, përkufizimeve mbi barazinë gjinore dhe rreth rëndësisë së fuqisë së dy
gjinive, si çështje thelbësore në shoqërinë demokratike,
kuptojnë rëndësinë e analizës gjinore, si dhe pa-barazinë gjinore dhe ndikimet në familje dhe
shoqëri,
njohin shkaktarët e dhunës familjare, mitet reale në lidhje me rolet shoqërore të femrave dhe
meshkujve që ushtrojnë dhunë të tillë, dhe t’i diskutojnë zgjidhjet e mundshme të këtij problemi
që rrezikon jetët në një shoqëri, etj.
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Grupi i synuar
Policia e Kosovës dhe
ASP-të

Kursi Policia në Bashkësi

Kohëzgjatja
2 javë (35orë)

Përshkrimi i kursit
Grupi i synuar
Policia e Kosovës
(njësitit të komunitetit)

Gjatë këtij kurs pjesëmarrësit do të kuptojn rolin e komunitetit, rëndësin e krijimit të lidhje të fortë me
komunitetin në krijimin e atmosferës së mirëbesimi dhe bashkëpunimi me qytetaret e Kosovës, duke
krijuar qasje me dinjitet me komunitetin të cilët do ta ndjejn policin si pjesë e natyrshme e jetës së tyre,
e cila ju krijon lehtësi dhe siguri të gjithëve.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 kuptojnë rolin dhe rendësin e komunitetit në zgjidhjen dhe preventiven e dukurive negative në
shoqri
 krijoj partneritet me komunitetin
 aplikojn modelin SARA
 Qëllimin e mbledhjes së infomratave
 Kuptojn dhe implementojn objektivat strategjike të Policisë në Bashkësi
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Kursi bazik i dokumenteve të falsifikuara

Kohëzgjatja
1 javë (35orë)

Përshkrimi i kursit
Grupi i synuar
Zyrtar policor të patrollës
trafikut dhe Hetimeve

Gjatë këtij kursi pjesemarrësit do të fitojn njohuri rreth dokumenteve të falsifikuara ,paisjet për
verifikimin e dokumentet të falsifikuara, tiparet e sigurisë në leter, llojet e shtypit, sigurimi i
fotos, për NIV, EUROBANK NOTA, profilimi etj.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 Kuptojnë pjesen ligjore të dokumentit,
 Njohin teknikat e ndryshme të printimit që përdoren për prodhimin e dokumentave,
 Dijnë teknikat për verifikimin e dokumenteve,
 Dijnë rreth prodhimit të letrës, si dhe rrethë materialeve të ndryshme bazë për prodhimin e
letrës,
 Dijnë rreth ngjyrave për printim që përdoren për të përgatitur (krijuar),
 dokumente dhe do të jenë në gjendje ti dallojnë ngjyrat falso për printim,
 kursit pjesmarrësit do ti nënshtrohen testit.
28

Polici i parë në vendin e ngjarjes

Kohëzgjatja
1 javë (35orë)

Përshkrimi i kursit
Grupi i synuar
Zyrtar policor

Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të fitojn shkathtësitë të nevojshme për qasje profesionale si policë
i parë ne vendin e ngjarjes. Me këtë rast pjesëmarrësit do të fitojn njohuri në formen e
komunikimit në vendin e ngjarjes, përpilimin e raportit, çështjeve ligjore etj.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 dinë rolin dhe detyrën kryesore të Policit te parë ne vendin e ngjarjes,
 zbatojnë ligjin me përpikëri dhe të jenë çdo herë të informuar mbi ndryshimet mbi ligjin penal dhe
kodin e procedurës penale,
 zbatojnë procedurat e arrestimit dhe paraburgimit, intervistimit, etj,
 identifikojnë provat materiale si dhe hetimin e veprave të ndryshme penale,
 zbatojnë aftësitë operative gjatë përdorimit të nevojshëm të forcës për kryerjen e detyrave
(përdorimin e shufrës, prangimin, sprejin, teknikat e buta dhe të forta duarthata, etj),
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Kursi bazik kundër terrorizmit

Kohëzgjatja
1 javë (35orë)

Përshkrimi i kursit
Grupi i synuar
Policia e Kosovës të
përcaktuar në fushën e
hetimeve të këtyre
veprave, dhe kolegët e
departamenteve tjera në
bashkëpunim të
gjithhershëm.

Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të kuptojn llojet e ndryshme të terrorizmit, rëndësinë e
luftimit të tij, fushat problematike të burimit të terrorizmit në kohën bashkëkohore dhe
veprimet terroriste me pasoja për qenien njerëzore dhe dëmet materiale.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesmarrësit do të:
 fitojn njohuri më të zgjeruara rreth këtyre veprave,
 shkaqeve dhe burimeve që i sjellin këto,
 metodat e reja në luftën e palodhshme që duhet ndërmarr në diametrin lokal
ndërkombëtar.
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apo

Kursi Menaxhimi i Aksidenteve Radiologjike dhe Bërthamore si dhe Zbulimi i Kontrabandës së tyre

Kohëzgjatja
3 ditë (21 orë)

Përshkrimi i kursit
Grupi i synuar
Policia e Kosovës (njësit
për rendin dhe trafikun)

Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të mësojnë procedurat e duhura se si të përballën me
emergjenca radiologjike gjatë transportit të materialeve radioaktive si dhe përdorimin e pajisje
për matje të rrezatimit në mënyrë që të caktojnë perimetrin e sigurisë.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesmarrësit do të:
 fitojn njohuri materialet radioaktive;
 din ti përdorin detektorët e alarmit nga rrezatimi radioaktiv,
 din efektin e dozimit rrezatues
 njohin format e reagimit ndaj matereve radioaktive dhe bërthamore
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Kursi Zbulimi dhe Luftimi i Kontrabandës të Materialeve Radioaktive dhe Bërthamore

Kohëzgjatja
1 javë (35orë)

Përshkrimi i kursit
Grupi i synuar
Policia Kufitare e
Kosovës, Dogana e
Kosovës, Agjencia për
Menaxhimin e
Emergjencave

Gjatë këtij Trajnimi pjesëmarrësit do të mësojnë procedurat e duhura se si të përballën me
zbulimin dhe luftimin e kontrabandës të materialeve radioaktive dhe bërthamore si dhe
përdorimin e pajisjeve për detektim, lokalizmi dhe identifikim i burimeve të rrezatimit.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesmarrësit do të:
 Fitoj njohuri për efektet e rrezatimit radioaktiv dhe dozave rrezatuese,
 Njeh metodat e lokalizimit te burimit radioaktive,
 Përdor detektorin për zbulimin e rrezatimit,
 Njoh menaxhimin e aksidenteve radiologjike
 Kuptoj rendësin e kohës së reagimit
 Njeh shenjëzimin e matereve radioaktive dhe bërthamore (protokollet e transportit).
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Tarifa e ingegruar e Kosovës TARIK I

Kohëzgjatja
1 javë (31 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnime pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të kuptojnë rëndësinë e rregullave të
përgjithshme, klasifikimin e mallrave uniformë në të gjitha pikat doganore, forma e klasifikimit të
saktë nëpër pikat doganore nxirret nga statistikat për udhëheqjen e politikës fiskale.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 kuptojnë rëndësinë e klasifikimit të duhur dhe aplikimit të drejtë të rregullave të përgjithshme për
klasifikimin e mallrave
 zotërojnë shkathtësi lidhur me metodat të cilat përdorën për njohjen dhe klasifikimin e mallrave
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Grupi i Synuar
Zyrtar doganor të gradës 57 të cilët nuk e kanë vijuar
trajnimin.

Tarifa e integruar e Kosovës TARIK II

Kohëzgjatja
1 javë (31 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnime pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të kuptojnë rëndësinë e klasifikimit të matereve
të rrezikshem toksike duke kuptuar substancat toksike sipas marrëveshjes së ADR-së

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 kuptojnë rëndësinë e klasifikimit të duhur dhe aplikimit të drejtë të rregullave të përgjithshme 1-6
për klasifikimin e mallrave,
 Informohen me substancat e rrezikshme toksike sipas marrëveshjes së ADR,
 zotërojnë shkathtësi lidhur me metodat të cilat përdorën për njohjen dhe klasifikimin e mallrave
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Grupi i Synuar
Zyrtar doganor të gradës 57 të cilët e kanë vijuar
trajnimin. TARIK I

Tarifa e integruar e Kosovës TARIK III

Kohëzgjatja
1 javë (30 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnime pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të kuptojnë rëndësinë e klasifikimit të matereve
të rrezikshem toksike duke kuptuar substancat toksike sipas marrëveshjes së ADR-së dhe kuptimin e
lidhshmëris së kapitujve të marrëveshjes

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 kuptojnë rëndësinë e klasifikimit të duhur dhe aplikimit të drejtë të rregullave të
përgjithshme për klasifikimin e mallrave,
 informohen mbi substancat e rrezikshme toksike sipas marrëveshjes së ADR,
 zotërojnë shkathtësi lidhur me metodat të cilat përdorën për njohjen dhe klasifikimin e
mallrave.
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Grupi i Synuar
Zyrtar doganor të gradës 57 të cilët e kanë vijuar
trajnimin. TARIK II

Tarifa e integruar e Kosovës TARIK IV

Kohëzgjatja
1 javë (30 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnime pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të kuptojnë rëndësinë e klasifikimit të matereve të
rrezikshem toksike duke kuptuar substancat toksike sipas marrëveshjes së ADR-së dhe kuptimin e
lidhshmëris së kapitujve të marrëveshjes

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 kuptojnë rëndësinë e klasifikimit të duhur dhe aplikimit të drejtë të rregullave të
përgjithshme për klasifikimin e mallrave,
 informohen mbi substancat e rrezikshme toksike sipas marrëveshjes së ADR,
 zotërojnë shkathtësi lidhur me metodat të cilat përdorën për njohjen dhe klasifikimin e
mallrave.
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Grupi i Synuar
Zyrtar doganor të gradës 57 të cilët e kanë vijuar
trajnimin. TARIK III

Trajnimi Komunikimi jo-verbal

Kohëzgjatja
2 ditë (14 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të fitojn njohuri të nevojshme për të kuptuar dhe
deshifruar gjuhen e komunikimit jo-verbal, deshifrimin dhe leximin e gjuhës trupore, dallimet
kulturore në përdorimin e komunikimit jo-verbal, qëndrimi, sjellja dhe kutia e Betarit si dhe
dëgjimi efektiv.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 kuptojnë deshifrimin e mundshëm të komunikimit jo-verbal,
 dinë deshifrimin dhe leximin e gjuhës trupore,
 dinë dallimet kulturore në përdorimin e komunikimit jo-verbal,
 kuptojnë qëndrimin, sjelljen, dëgjimin dhe kutin e Bertarit.
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Grupi i Synuar
Trajnimi i dedikuar për tërë
stafin doganorë

Të drejtat e njeriut

Kohëzgjatja
3 ditë (21 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të fitojn njohuri themelore për të drejtat e njeriut, kuptojn
konventat nderkombëtare dhe legjislacionin vendor me të cilen garantohen këto të drejta.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 pajisen me njohuri themelore për të drejtat e njeriut,
 rrisin vetëdijen për respektimin e të drejtave të njeriut.
 njoftohen me rolin e organeve të zbatimit të ligjit si përfaqësues të shtetit, të cilët i zbatojnë
në mënyrë të paanshme ligjet, kodet dhe rregulloret e përpiluara në mënyrë demokratike.
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Grupi i Synuar
Trajnimi i dedikuar për tërë
stafin doganorë

Kursi bazik për Arrest dhe ndalim

Kohëzgjatja
2 javë (70 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesmarrësit do të zhvillojn aftësit e kërkuara të zyrtarëve të rinj të Zbatimit
të Ligjit në implementimin e detyrave operative. Pjesmarrësit do të fitojn shkathtësi Taktikat
Mbrojtëse duke respektuar procedurat e përdorimit të forcës, Ndihmën e Parë dhe të Drejtat e
Njeriut. Trajnimi gjatë zbatimit të pergjegjësive ligjore.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

 pajisen me njohuri themelore mbi rregullat dhe procedurën e prangimit/arrestit,
 dinë t’i respektojnë të drejtat e njeriut,
 ofrojnë ndihmën e parë.
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Grupi i Synuar
Zyrtar doganor / Drejtoria e
zbatimit të ligjit

Terrorizmi dhe Ndërgjegjësimi kundër përhapjes së Armëve të Shkatrrimit në Masë

Kohëzgjatja
3 ditë (21 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesmarrësit do të fitojn njohuri të përgjithshme për Terrorizmin, Armët e
Shkatrrimit në Masë si dhe Pajisjet dhe Materialet me Përdorim të Dyfishtë
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 Fitojnë njohuri mbi terrorizmin,
 Fitojnë njohuri mbi armët e shkatrrimit në masë,
 Fitojnë njohuri mbi pajisjet dhe materialet me përdorim të dyfisht.
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Grupi i Synuar
Zyrtarë Doganor

Trajnimi Bazik në Zjarrfikje dhe Shpëtim

Kohëzgjatja
2 javë (70 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë përdorimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje t’i përdorin pajisjet kundër
zjarrit, pajisjet për fikjen e zjarrit, evakuimin emergjent dhe dhënien e ndihmës së parë.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 kenë qëndrim, dituri, aftësi dhe të jenë të përgatitur fizikisht,
 dinë llojet e evakuimeve emergjente në mënyrë profesionale nga vendet e ndryshme,
 dinë fazat e përgatitjes së intervenimit në rastet e lajmërimit të ndonjë rreziku potencial,
 zotërojnë shkathtësi në përdorimin e aparatit të frymëmarrjes dhe të dinë rastet kur duhet të
përdoret, si dhe rreziqet që parashihen gjatë përdorimit të tij,
 zbatojnë procedurat e përdorimit të fikëses gjatë shuarjes së zjarrit - metoda T’D’SH’L,
 identifikojnë dallimin në mes “Fllashover”dhe “Beckdraft.
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Grupi i Synuar
Pjestar aktiv i SHZSH

Trajnimi Zjarret e brendshme

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të mësojnë për pajisjet zjarrfikëse, teorinë themelore të zjarrit,
furnizimin me ujë, aparatin e frymëmarrjes, evakuimet emergjente, ventilimin, pushkën impulsive,
zjarret në dhomëza.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 dinë ta kuptojnë lindjen, zhvillimin e zjarrit si dhe cilët janë elementet themelore të zjarrit,
 dinë mënyrat e furnizimit me ujë,
 dinë mënyrat e përdorimit të aparateve të frymëmarrjes dhe menaxhimin,
 dinë mënyrat e evakuimeve emergjente,
 dinë mënyrat e ventilimit,
 dinë ta përdorin pushkën impulsive,
 të kuptojnë zhvillimin e zjarrit në dhomëza.
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Grupi i Synuar
Pjesëmarrësit duhet ta kenë
të kryer kursin bazik dhe të
avancuar për Zjarrfikje dhe
Shpëtim

Trajnimi Aksidentet e komunikacionit rrugor

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të mësojnë se si të reagojnë me efikasitet në këso lloj situatash
emergjente duke përdorur shkathtësitë si dhe teknikat e mësuara në tema të ndryshme që përfshihen
brenda këtij kursi si: lëndimet e ndërlidhura me AKRR-në, procedurat e përgjithshme të AKRR-së,
teknikat e shpëtimit, pajisjet hidraulike të shpëtimit, qasjen e ekipit, etj.
Në fund të këtij kursi pjesëmarrësit do t’i nënshtrohen testit teorik dhe praktik.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 kuptojnë disa nga mënyrat e lëndimeve të cilat shkaktohen nga aksidentet e komunikacionit,
 dinë mënyrën e rregullt të qasjes së ekipit në vendin e ngjarjes,
 dinë mënyrën e stabilizimit të automjetit si dhe menaxhimin e qelqit,
 dinë të bëjnë evakuimet emergjente, etj.
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Grupi i Synuar
Pjesëmarrësit duhet ta kenë
të kryer kursin bazik dhe të
avancuar për Zjarrfikje dhe
Shpëtim si dhe ndihmën e
parër

Trajnimi Përdorimi i mjeteve themelore për shuarjen e zjarrit

Kohëzgjatja
3 ditë (21 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do mësojnë se si t’i përdorin mjetet themelore në shuarjen e
zjarreve duke përdorur teknikat e ndryshme të cilat i mësojnë gjatë procesit mësimor. Pra,
pjesëmarrësit do të aftësohen në shuarjen e zjarreve fillestare në mënyrë të sigurt dhe efikase.
Në fund të këtij kursi pjesëmarrësit do t’i nënshtrohen testit teorik dhe praktik.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 dinë t’i përdorin pajisjet personale të zjarrfikëjes dhe shpëtimit,
 dinë mënyrat e furnizimit me ujë si dhe përdorimin e hidrantit të brendshëm dhe të jashtëm,
 kuptojnë lindjen, zhvillimin e zjarrit si dhe cilët janë elementet themelore të zjarrit,
 dinë ta bëjnë evakuimin emergjent,
 dinë ta bëjnë përdorimin e të gjitha llojeve të aparateve kundër zjarrit.
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Grupi i Synuar
Pjesëmarrësit duhet ta kenë
të kryer shkollën e mesme

Trajnimi Njohja dhe përdorimi i aparateve për orientim në natyrë

Kohëzgjatja
2 ditë (14 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do mësojnë se si të përdorin rrjetin GPS. Po ashtu, do të mësohen
të orientohen në natyrë duke përdorur aparate të ndryshme marrëse.
Në fund të këtij kursi pjesëmarrësit do t’i nënshtrohen testit praktik.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 dinë funksionimin dhe përdorimin e rrjetit të GPS,
 dinë të përdorin sistemin e navigatorëve personal eTrex,
 dinë t’i përdorin matësit mobil të kohës KESTRELL,
 jenë të pavarur në përdorimin e navigatorëve personal GPS në terren,
 bëjnë evakuimin emergjent.
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Grupi i Synuar
Pjesëmarrësit duhet ta kenë
të kryer shkollën e mesme

Trajnimi Shuarja e zjarreve fushore dhe malore

Kohëzgjatja
3 ditë (21 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do mësojnë për pajisjet e luftimit të zjarreve fushore-malore,
mënyrat e parandalimit të zhvillimit të zjarreve fushore-malore dhe procesin e ndezjes së
zjarreve dhe djegies së fushave dhe maleve.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 merren me parandalimin e përhapjes së zjarrit fushor dhe malor,
 dinë procesin e ndezjes së zjarreve dhe djegies së fushave dhe maleve.
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Grupi i Synuar
Pjesëmarrësit e SHZSH-së
të cilet kanë kryer
Trajnimin Profesional

Trajnimi Shuarja e zjarreve në objektet e larta

Kohëzgjatja
4 ditë (28 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të marrin njohuri mbi luftimin e zjarreve në objektet e larta si:
metodat dhe mënyrat e zhvillimit të zjarrit, metodat e leximit të tymit, mënyrat e ndryshme të
evakuimeve emergjente, mënyrat e ventilimeve të ndryshme, mënyrat e përdorimit të litarëve
etj.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 dinë metodat dhe mënyrat e zhvillimit të zjarrit,
 bëjnë lidhjen e litarëve,
 bëjnë evakuimet emergjente,
 dinë të bëjnë ventilimin me shtypje në objektet e larta,
 dinë metodat e leximit të tymit
47

Grupi i Synuar
Pjesëmarrësit e SHZSH-së
të cilet kanë kryer
Trajnimin Profesional

Trajnimi Bazat e menaxhimit emergjent

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të kuptojn format e komunikimit dhe informimit, rolin e
Qendres Operative Emerjgente operatoret e qendrës si dhe përgjegjësit e tyre të komunikimit në
raport me nevojat që mund të shfaqen në terren.
s
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 bëjnë përcaktimin e nevojave të komunikimit, informimit,
 bëjnë aktivizimin dhe çaktivizimin e QOE dhe operacionet e QOE-së,
 bëjnë dizajnimin e qendrave,
 bëjnë organizimin e QOE dhe koordinimi ndërinstitucional.
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Grupi i Synuar
Të jenë menaxherë në
ndonjë fushë emergjente.

Trajnimi Ngasja Emergjente

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do tyë jenë në gjendje ta njohin fiziken dhe dinamiken e
automjetit të zjarrfikjes, mundësit e manipulimit të tij në kthesa si do ta kuptojn aplikimin e
ngasjes së automjetit 4x4.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 dinë të bëjnë prezantimin e automjetit,
 dinë Fizikën dhe dinamikën
 bëjnë ngasjen taktike(mbrojtëse) me automjet.
 dinë Ligjin e trafikut rrugor
 bëjnë ngasjen e automjetit në kthesa
 bëjnë ngasjen e automjetit 4x4
 dinë të Operojnë me automjetet emergjente
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Grupi i Synuar
Zyrtar të AME-së dhe
pjesëtarët e Shërbimeve të
zjarrfikjes dhe Shpëtimit të
cilet kanë detyrë ngasjen e
automjeteve zyrtare

Trajnimi Menaxhmenti dhe operacionet e qendrës

Kohëzgjatja
4 ditë (28 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do ta kuptojn rendësin e Qendres Operative Emergjente, Menaxhimin e
rasteve Emergjente, koordinimin dhe komunikimi me akteret e përfshirë në rast.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 Bëjnë lidhjen e operacioneve të QOE-së me kërkesat e Sistemit të Integruar të menaxhimit Emergjent
(SIME);
 Përshkruajnë rolin e qendrave në koordinimin e përgjithshëm ndërinstitucional;
 Përshkruajnë marrëdhëniet midis QOE-ve dhe strukturës së Sistemit të Komandës së Incidentit (SKI) në
vendin e ngjarjes;
 Përcaktojnë nevojat për personel, informim, sisteme dhe pajisje;
 Përcaktojnë nëse organizimi ekzistues i qendrave të tyre është i përshtatshëm me koordinimin efektiv të
operacioneve emergjente.
 Përcaktojnë lokacionet e mundshme alternative të përshtatshme për funksionim të QOE, nëse ajo parësore
dëmtohet apo bëhet jo funksionale; të përgatisin teste, trajnime dhe plane të ushtrimeve për operacionet
kritike të QOE-ve;
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 Zhvillojnë strategji dhe plan për rishikimin e nevojave për resurse dhe nevojave teknologjike të QOE-së.

Grupi i Synuar
Të gjithë punonjësit e
Qendrave Operative
Emergjente

Trajnimin Metodologjia e hulumtimit të shkaqeve të zjarreve

Kohëzgjatja
1 javë (28 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këti trajnimi pjesëmarrësit do të njoftohen me metodologjin e hulumtimit të shkaqenve të
zjarrit, elementet të cilat merren për bazë gjatë hulumtimit, burimet e mundëshme të rrezikut
gjatë hulumtimit etj.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

 njohin me rreziqet qe i percjellin gjate hulumtimit dhe hetimit te shkaqeve te zjarrit,
 rrenojn pjesët e objektit të djegur,
 përballen me materiet të rrezikshme qe shkaktojn pasojat te vete njerit dhe ambientit.
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Grupi i Synuar
Të gjithë punonjësit e
Qendrave Operative
Emergjente të cilët e kryejn
punën e operatorit

Trajnimi Qendrat Operative Emergjente

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij Trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje ti kuptojn kërkesat dhe të dij si ti
përmbushin ato në kontekst të funksionalizimit të Qendres Operative Emergjente, do ti kuptojn
formën e komunikimit sistemet dhe pajisjet, aktivizimi dhe çaktivizimi i QOE-s e deri te
organizimi i stafit të QOE-s.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:





bëjnë vlerësimin e hapësirës së QOE
kuptojn juridiksionin e QOE
gjykojnë nëse sistemet dhe forma e plotësimit me personel janë adekuate me nevojat e të tyre.
t’i përcaktojnë testet, trajnimet dhe ushtrimet e nevojshme për vlerësimin e operacioneve të tyre.
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Grupi i Synuar
Përgjegjësit e menaxhimit
emergjent, zyrtarët e lartë
personeli i përhershëm dhe
ai i deleguarnë QOE, dhe të
tjerët që kanë të bëjn♪ me
këtë fushë veprimi.

Trajnimi Sistemi i Integruar i Menaxhimit të Emergjencave

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gajtë këtij trajnimi pjesëmarrësit do ta kuptojn planifikimin dhe plani e koordinimit qendrore
duke aplikuar parimet e Menaxhimit Emergjent, dhe njëkohësisht duke ditur rolin e
pjesëmarrësve kryesorë në këtë proces.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

 Kuptojn sistemin e integruar të menaxhimit Emergjent
 Din rolin e tij në raport me akteret e përfshir në Menaxhimin Emergjent
 dijne si të veproni brenda SIME-së

53

Grupi i Synuar
Pjesëmarrësit që janë pjesë
e rrjetit kompleks të
njerëzve dhe organizatave
përgjegjëse për përballje me
emergjenca

Trajnimi Materiet e Rrezikshme

Kohëzgjatja
4 ditë (28 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi zjarrfikësit do të fitojn njohuri bazike që i mundësoj që në radhë të parë të jenë në
gjendje të mbrojnë veten e tyre nga rreziqet e mundshme dhe të pakthyeshme si dhe do të mundësoj që
në rastet e incidenteve me përmasa të vogla zjarrfikësit të menaxhojnë me sukses punën në evitimin e
rrezikut nga materjet e rrezikshme për qytetarët dhe mjedisin.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij trajnimi studentët (pjesëmarrësit) do të jen në gjendje të:
 Fitojn njohuri nga lëmi i zjarrfikjes dhe shpëtimit
 njohuri lidhur me legjislacionin,
 din rolin, detyrat dhe pergjegjesite e tyre si dhe
 njihen me shenjat numrat dhe mbishkrimet e materieve te rrezikshme sipas normave vendore dhe
nderkombetare
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Grupi i Synuar
Zyrtaret e Shërbimit të
Zjarrfikjes

Kursi për ndihmetë parë

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të aplikojn njohurit për Ndihmën e parë,
përdorimin e pajisjeve nga çanta e Ndihmës së parë, përdorimin e pajisjeve që nuk gjenden në çantën e
Ndihmës së parë.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij trajnimi studentët (pjesëmarrësit) do të jen në gjendje të:
 dinë ta bëjnë sigurimin e vendit të ngjarjes në situatat emergjente si dhe pas procesit tre hapësh
(a,b,c),
 dinë ta bëjnë përdorimin e pajisjeve nga çanta e ndihmës së parë,
 dinë ta bëjnë përdorimin e pajisjeve që nuk gjenden në çantën e ndihmës së pare.
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Grupi i Synuar
Zyrtaret e Shërbimit të
Zjarrfikjes

Trajnimi ruajtja e gjurmëve gjatë shuarjes së zjarrit

Kohëzgjatja
3 ditë (21 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të kuptojn dhe ruajtn gjurmët gjatë shuarjes së
zjarrit, do ti kuptojn masat preventive për evitimin e prishjes së dëshmive dhe gjurmëve.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij trajnimi studentët (pjesëmarrësit) do të jen në gjendje të:
 përdorin taktikat dhe teknikat zjarrfikëse duke e shuar zjarrin dhe
 ruajtur gjurmët gjatë shuarjes së zjarrit..
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Grupi i Synuar
Zyrtaret e Shërbimit të
Zjarrfikjes

Trajnimi themelor për pushkë të paviaskuara gjysëmautomatike

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesemaresit do ti kuptuar aspektet ligjore nga kategorija e armeve B6 dhe
C1, ndihmes se pare,sigurin e armeve,manipulumet dhe qitjen ne menyre te sigurt.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij trajnimi studentët (pjesëmarrësit) do të jen në gjendje të:
 ti kuptojne aspektet ligjore lidhur me autorizimin dhe perdorimin e armeve nga kategorija
B5,C1;
 për të dhënën e ndihmes se pare;
 te manipulojne me pushken e paviaskuar gjysëm-automatike
 të bejne qitjet te rregullta precize dhe te sigurta
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Grupi i Synuar
Rojet e pyllit

Trajnimi special për shërbimin korrektues (stafi civil)

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Grupi i Synuar
Pjesëmarrësit duhet të jenë
të punësuar zyrtar në
Shërbimin Korrektues të
Kosovës dhe të cilet kanë
kaluar me sukses procesin e
testimit dhe intervistes

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të informohen me sjelljet e tyre etike bazuar në
respektimin e ligjit dhe rregulloret në objektet e burgut dhe në kontakt me të burgosurit dhe të
menaxhohet sjellja e të burgosurve, me qëllim të përmirësimit sa më të suksesshëm të tyre.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 kryejnë obligimet dhe përgjegjësit organizative për të cilat janë të autorizuar,
 njohin dhe respektojnë ligjin dhe rregulloret që aplikohen në ambientet e burgut,
 menaxhojnë sjelljen e të burgosurve, etj.
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Trajnimi gjuha shqipe- niveli fillestar

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Kursi është i dizajnuar t’i pajis studentët me shkathtësitë themelore të njohjes së gjuhës zyrtare bazuar në
kërkesat, nevojat dhe gërshetimet e aplikimit të gjuhëve zyrtare në vend me theks të veçantë në gjuhën serbe,
njohuri këto të cilat kërkohen prej zyrtarit të ASP-ve, FSP dhe ISP-ve. Ky trajnim ofron njohjen me gjuhën
serbe dhe aplikimin e saj në vend, duke i dhënë një theks të veçante aplikimin e gjuhës së unifikuar serbe dhe
njohjen me zhargonet aktuale të aplikuara në vend në nivelin fillestar. Theks të veçantë i është vënë
komunikimit verbal me gërshetim të procedurave të punës së përgjithshme të zyrtarëve në fushën e sigurisë
publike, si komunikimi i përgjithshëm. Lëndët kryesore janë të ndara në 20 tema. Këto tema, në pajtim me
teknikat moderne mësimore, janë të integruara përmes praktikave në vend dhe të regjistruara në praktikë nga
ana e zyrtarëve të komunitetit serbo-folës në fushën e sigurisë publike

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij trajnimi studentët (pjesëmarrësit) do të jen në gjendje të:
 të komunikojnë lirshëm në nivelin e I të gjuhës serbe,
 ti njohin rregullat e gramatikës fillestare të gjuhës serbe dhe aplikimin e tyre në komunikim-me theks të
veçantë ndryshimet në mes të asaj të aplikuar dhe asaj të unifikuar me rregullat gjuhësore të gjuhës serbe,
 të ndihmojë pjesëmarrësin në pasurimin e tij me fjalor të gjuhës serbe-niveli fillestar,
 të pajis pjesëmarrësin me dy konceptet bazë që janë: “të lexuarit dhe të kuptuarit” dhe “të shprehurit me
shkrim” në nivelin fillestar,
 të kuptoj bazën e gjuhës serbe dhe të njoh rregullat e gjuhës së aplikuar
59 latin dhe atij cirilik (me simbole),
 të kuptoj ndryshimet në formën e të shkruarit dhe përdorimit të shkrimit

Grupi i Synuar
Pjesëtar të ASP-ve, FSP dhe
zyrtar të Sigurisë Publike

Trajnimi gjuha angleze- niveli fillestar

Kohëzgjatja
2 javë (70 orë)

Përshkrimi i kursit
Kursi është i dizajnuar t’i pajis studentët me shkathtësitë themelore të njohjes së gjuhës angleze të cilat
kërkohen prej zyrtarit të ASP-ve, FSP dhe ISP-ve. Ofron bazat e njohjes së gjuhës angleze në formën e
shkruar dhe atë verbale me theks të veçante komunikimin. Theks të veçantë i është vënë komunikimit verbal
me gërshetim të procedurave të punës së përgjithshme të zyrtarëve në fushën e sigurisë publike, si
komunikimi i përgjithshëm. Lëndët kryesore janë të ndara në 20 tema. Këto tema, në pajtim me teknikat
moderne mësimore, janë të integruara përmes programit gjithëpërfshirës të programit të trajnimit profesional
dhe standardit të profesionit mbi njohjen e gjuhëve të huaja dhe aplikimin e tyre në praktikën e zyrtarëve në
fushën e sigurisë publike.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij trajnimi studentët (pjesëmarrësit) do të jen në gjendje të:
 të komunikojnë lirshëm në nivelin e I të gjuhës angleze,
 ti njohin rregullat e gramatikës fillestare të gjuhës angleze dhe aplikimin e tyre në komunikim,
 të ndihmojë pjesëmarrësin në pasurimin e tij me fjalor të gjuhës angleze-niveli fillestar;
 të pajis pjesëmarrësin me dy konceptet bazë që janë: “të lexuarit dhe të kuptuarit” dhe “të shprehurit me
shkrim” në nivelin fillestar
 të kuptoj bazën e gjuhës angleze dhe të njoh rregullat e gjuhës së aplikuar
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Grupi i Synuar
Zyrtaret e MPB dhe ISP

Trajnimi gjuha serbe- niveli fillestar

Kohëzgjatja
2 javë (70 orë)

Përshkrimi i kursit
Ky trajnim ofron njohjen me gjuhën serbe dhe aplikimin e saj në vend, duke i dhënë një theks të veçante
aplikimin e gjuhës së unifikuar serbe dhe njohjen me zhargonet aktuale të aplikuara në vend në nivelin
fillestar. Theks të veçantë i është vënë komunikimit verbal me gërshetim të procedurave të punës së
përgjithshme të zyrtarëve në fushën e sigurisë publike, si komunikimi i përgjithshëm. Lëndët kryesore janë të
ndara në 20 tema. Këto tema, në pajtim me teknikat moderne mësimore, janë të integruara përmes praktikave
në vend dhe të regjistruara në praktikë nga ana e zyrtarëve të komunitetit serbo-folës në fushën e sigurisë
publike.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij trajnimi studentët (pjesëmarrësit) do të jen në gjendje të:
 të komunikojnë lirshëm në nivelin e I të gjuhës serbe,
 ti njohin rregullat e gramatikës fillestare të gjuhës serbe dhe aplikimin e tyre në komunikim-me theks të
veçantë ndryshimet në mes të asaj të aplikuar dhe asaj të unifikuar me rregullat gjuhësore të gjuhës serbe,
 të ndihmojë pjesëmarrësin në pasurimin e tij me fjalor të gjuhës serbe-niveli fillestar,
 të pajis pjesëmarrësin me dy konceptet bazë që janë: “të lexuarit dhe të kuptuarit” dhe “të shprehurit me
shkrim” në nivelin fillestar,
 të kuptoj bazën e gjuhës serbe dhe të njoh rregullat e gjuhës së aplikuar
 të kuptoj ndryshimet në formën e të shkruarit dhe përdorimit të shkrimit latin dhe atij cirilik (me simbole),
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Grupi i Synuar
Pjesëtar të ASP-ve, FSP dhe
zyrtar të Sigurisë Publike

Kursi për Ricertifikim

Kohëzgjatja
3 ditë (21 orë)

Përshkrimi i kursit

Grupi i synuar
Policia e Kosovës;
Zyrtar Korrektues;
Zyrtar Doganor

Gjatë kësaj trajnimi pjesëmarrësit do të rifreskohen dhe testohen për qitjen e sigurt
mirmbapjten e paisjeve personale dhe përorimin e tyre në kontrollimin e situatës, duke
përdorur komandat e qarta dhe duke aplikuar metodat e prangimit dhe kontrollimit të
delikuenteve.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 zotërojnë aftësi që të manipulojnë me mburojën si dhe përdorimin e shufrave të gjata në
rastet të trazirave qytetare,
 përdorin taktikat e vetëpërmbajtjes gjatë ballafaqimit me personat agresiv,
 demonstrojnë shkathtësitë e tyre gjatë arrestimit dhe transportimit të personave të
dyshimtë.
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Ricertifikimi - Arresti dhe ndalim

Kohëzgjatja
3 ditë (21 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesmarrësit do të rifreskojn e aftësit e kërkuara në zbatimin e detyrave
operative. Këtu pjesmarrësit do të testohen në taktikat mbrojtëse, rregullat dhe procedurat e
përdorimit të forcës, ndihmën e parë dhe të drejtat e njeriut.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 t’i praktikojnë njohuritë themelore mbi rregullat dhe procedurën e prangosjes,
 bëjë arrestimin e sigurt,
 respektojnë të drejtat e njeriut,
 japin ndihmën e parë në rast të lëndimit.
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Grupi i Synuar
Zyrtar doganor / Drejtoria e
zbatimit të ligjit

Trajnimi i Ricertifikimit i zjarrfikësit

Kohëzgjatja
1 javë (28 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi zjarrfikësi do t’i rifreskojnë shkathtësitë dhe njohurit e nevojshme për të ju
mundësuar që të aplikojn me sukses përdorimin e pajisjeve zjarrfikëse gjatë shuarjes së zjarreve si dhe
shpëtimin e njerëzve,pronës dhe natyrës.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jen në gjendje të merren me:
 Njohuri nga lëmi i zjarrfikjes dhe shpëtimit
 Ngritje e përformancës
 Ngritje e motivimit
 Njohje me standardet më të reja në zjarrfikje dhe shpëtim
 Thellimi i bashkëpunimit me anëtar të tjerë të grupit
 Ngritja e punës menaxheriale
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Grupi i Synuar
Zyrtaret e Shërbimit të
Zjarrfikjes dhe Shpëtimit si
dhe pjesëtar tjerë të cilët
ushtrojnë detyrën e
zjarrfikësit dhe shpëtuesit

Trajnimi Profesional për Zyrtar Sprvues

S

Qëllimi i kurrikulumit është që ta përgatis Zyrtarin Sprovues, i cili është është përgjegjës për
ekzekutimin e masave dhe dënimeve alternative, mbikëqyrjen, risocializimin, ri integrimin dhe
rehabilitimin e të gjithë personave që kanë kryer vepra penale të ndëshkueshme sipas ligjeve të
aplikueshme në Republikën e Kosovës.
Përmes aktiviteteve të tij/saj zyrtari sprovues është përgjegjës që gjatë punës së tij të ndikoj në
“reduktimin e krimit, zvogëlimin e shkallës së recidivizmit, si dhe krijimin dhe rritjen e sigurisë në
shoqërinë Kosovare, në përgjithësi.
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Kursi Menaxhimi i Autostrades

Kohëzgjatja
1 javë (14 orë)

Grupi i synuar

Përshkrimi i kursit

Zyrtarët policor

Gjatë këtij kursi pjesëmarrësve do të fitojn njohuri të përgjithshme në lidhje me bazat
ligjore dhe përdorimin e pajisjeve për matjen e shpejtësisë së mjeteve në komunikacion dhe
matjen e sasisë së alkoolit në organizmin e shoferëve ose personave në raste të ndryshme,
vendosjen e pikave të kontrollit në mënyrë të sigurt dhe leximin e topografëve, identifikimin
e kufizimit të shpejtësisë sipas mjetit transportues.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 Vendos pikat e kontrollit për ndalim të automjeteve në mënyrë të sigurt
 Bënë përpilimin e raportit fillestar të incidentit
 Identifikon automjetet që duhet poseduar topografin
 Kupton kufizimin e shpejtësisë për kategori të ndryshme
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Kursi Menaxhimi i trafikut dhe hetimi i aksidentit

Kohëzgjatja
4 javë (140 orë)

Grupi i synuar
Zyrtarët policor

Përshkrimi i kursit
Gjatë përfundimit të këtij kursi zyrtaret për menaxhimin e aksidenteve të komunikacionit në
vendin e ngjarjes dhe hetimin e detyrave speciale. Trajnimi i mëparshëm i hetimit të
aksidenteve përforcohet në mënyrë që të bëhet një qasje e njëjtë dhe profesionale për këtë
fushë të hetimeve.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 dinë rolin dhe detyrën e policit në vendin e ngjarjes (ndarja e detyrave),
 zbatojnë metodat përkatëse mbi matjen dhe skicimin e vendit të ngjarjes,
 përmbledhin dhe ruajnë dëshmitë e siguruara nga vendi i ngjarjes,
 zotërojnë shkathtësi mbi ofrimin e ndihmës së parë të lënduarve,
 respektojnë konfidencialitetin dhe çështjet etike,
 vlerësojnë situatën në vendin e ngjarjes dhe sipas nevojës bashkëpunojnë me organet tjera
kompetente.
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Kursi Ngasja e automjetit

Kohëzgjatja
1 ditë (7 orë)

Përshkrimi i kursit
Kushtet paraprake
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të njoftohen me të gjitha karakteristikat e veturës zyrtare
si dhe me mënyrën e ngasjes së sigurt të këtij automjeti.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 kenë njohuri mbi kontrollimin e jashtëm të automjetit
 njoftohen me ngasjen e këtij automjeti
 kenë njohuri mbi kontrollimin e vajit, vajit të frenave, motorit etj.
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Vetëm zyrtar policor

Kursi ngasja emergjente me mjete te blinduara

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit

Grupi i synuar

Gjatë këti kursi pjesemarësit trajnohen në menyrë praktike për vozitje të mjeteve të
blinduara të krijojnë shkathtësi të reja në vozitje pasi që ata duhet të vozisin përsona të
rëndësishëm zyrtarë po ashtu mund të vozisin edhe persona të rrezikshëm.

Policia e Kosovës
(pjestarët e mbrojtjës së
afert) dhe stafi tjeter që
vozit personat e
rëndësishëm (VIP)

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 Njohin dhe kuptojnë karakteristikat e ngajses me automjetin e blinduar,
 Dijnë ti drejtojnë në mënyrë të sigurt duke i përdorur shkathtësitë e ngasjes dhe të
gjitha pajisjet e nevojshme të automjetit.
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Heckler dhe Koch MP-5

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Grupi i synuar

Përshkrimi i kursit
Policia e Kosovës
(truproja e VIP);
Shërbimi Korrektues i
Kosovës

Gjatë këti trajnimi pjesëmarrësit do të fitojn njohuri për punen e armës, origjina dhe karakteristikat e
saja, çmontimi, pastrimi, montimi dhe kontrollimi i funksionimit të sistemit të armës, manipulimi me
armë sipas standardeve të përshkruara ndërkombëtare të sigurisë,përdorimi i sigurt dhe efektive.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 zotërojnë shkathtësi në rastet e çmontimit dhe montimit të MP 5 dhe ta kontrollojnë sistemin e
funksionimit të armës,
 dinë rëndësinë e mirëmbajtjes,
 manipulojnë me armën MP 5 nga distanca të afërta dhe të largëta si dhe të veprojnë me armën
sipas përshkrimit të standardeve ndërkombëtare të sigurisë
 dinë të gjitha karakteristikat e armës MP-5
 zbatojnë dispozitat ligjore gjatë bastisjes së personave dhe kontrollimin e veturave me armën MP-5
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Trajnimi i avancuar i hetimit te krimit

Kohëzgjatja
2 javë (70 orë)

Grupi i synuar
Policia e Kosovës;
(Hetues)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të njihem me metodat e hetimit të krimi, dëshmit fizike dhe
procedurat penale në luftimin e kësaj dukurije. Pjesmarrësit do të fitojn shkathëtis dhe njohuri
të domosdoshme në kryerjen e hetimit të krimit.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 kryejnë hetimet e krimit,
 njohin procedurën penale,
 identifikojnë dëshmitë fizike,
 bëjnë hetimin mbi zjarrvënie,
 bëjnë hetimin e korrupsionit si vepër penale
 bëjnë hetimet mbi vrasjen etj.
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Trajnimi Hetimi i trafikimit me njerez

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Grupi i synuar

Përshkrimi i kursit

Policia e Kosovës;

Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të fitojn njohuri në trajtimin e dukuris së trafikimit me njerëz,
mënyrën e luftimit dhe parandalimin e luftimin e trafikantëve dhe trajtimin e viktimave duke marr
parasysh mbrojtjen e të drejtave të njeriut në çdo aspekt.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 dinë çka është trafikimi me qenie njerëzore
 dinë qëllimin e trafikimit me qenie njerëzore
 dinë procesin e trafikimit me qenie njerëzore
 dinë kush është viktimë më e shpeshtë e trafikimit me qenie njerëzore
 njohin instrumentet ndërkombëtare dhe vendore kundër trafikimit me qenie njerëzore
 parandalojnë dhe luftojnë trafikimin më qenie njerëzore
 mbrojnë dhe ndihmojnë viktimat
e trafikimit
72

Kursi Delikuenca e të miturve

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të njohin faktorët kriminal të
delikuencës së të miturve në Kosovë, Procedura Penale, masat dhe dënimet, zyra ligjore,
sjellja asociale dhe kriminale e fëmijëve dhe e të rinjve, delikuenca e të miturve (aspekti
kriminal), procedura penale për të miturit, delikuenca e të miturve – roli i shërbimit
korrektues, hetimi i delikuencës së të miturve
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 bëjnë hetimin e delikuencës së të miturve sipas procedurës për kundërvajtje,
 identifikojnë delinkuentët e mitur si dhe ndikimin që ka aspekti social në delikuencë,
 Identifikojnë faktorët kriminogjen që ndikojnë në delikuencën e të miturve,
 njohin procedurën penale e cila zbatohet për të mitur,
 njohin të drejtat e të miturve gjatë procesit të procedurës penale etj.
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Grupi i synuar
Policia e Kosovës;

Trajnimi Hetimi i Dhunës Familjare

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Grupi i synuar
Policia e Kosovës;
(njësiti i dhunës në
familje, njësia e
komunitetit dhe Hetuesit)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do din ti adresojn aspektet historike, sociale, ligjore dhe ato të
zbatimit të ligjit të dhunës familjare. Ky trajnim ju jep pjesëmarrësve definicionin e qartë të dhunës në
familjare ndikimimi i saj në viktimën dhe shoqëri si dhe ligjet specifike të vendit dhe metodat më të
mira për adresimin e çështjeve për zbatuesit e ligjit.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:








kuptojnë se çka është dhuna në familje,
kush është viktimë më e shpeshtë e dhunës në familje,
dinë rolin e tyre si polic në bashkësi lidhur me hetimin e dhunës në familje,
identifikojnë shkakun e mundshëm dhe dyshimin e arsyeshëm të dhunës në familje,
dinë të reagojnë në incidente të shkaktuara nga dhuna në familje,
dinë të bëjnë intervistimin e të dyshuarit, viktimës, dhe dëshmitarit.
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Kursi hetimi i drogave dhe narkotikve

Kohëzgjatja
2 javë (70 orë)

Përshkrimi i kursit

Grupi i synuar

Gjatë këtij kurs pjesëmarrësit do të pajis me shkathtësi dhe njohuri për t’i zbatuar metodat e
ndryshme të hetimeve të krimit me droga, të bazuar në legjislacionin e aplikueshëm të
Kosovës
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 dinë se si ndikon keqpërdorimi i drogave në raportin familjar dhe shoqëror,
 dinë të bëjnë luftimin e kësaj dukurie negative sipas ligjit në fuqi,
 bëjnë arrestimin, kontrollimin, sekuestrimin me urdhëresë sipas procedurave dhe
ligjeve të cilat janë në fuqi,
 bëjnë intervistimin e keqpërdoruesve të drogave në mënyrë profesionale,
 bëjnë identifikimin e llojeve të drogave duke përdorur metoda të ndryshme të testimit
në teren.
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Policia e Kosovës;
(hetuesit policor të cilët
punojn në fushen e
hetimit të drogave)

Trajnimi i Vezhgimit

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Grupi i synuar

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesmarrësit do të pajisen me shkathtësi dhe njohuri të nevojshme për
kryerjen e vëzhgimit në këmbë dhe me automjet. Ky trajnim pjesëmarrësve ju jep një
pasqyr gjithëpërfshirëse të elementeve që janë të rëndësishëm në kryerjne e vëzhgimit si
shëndeti baza ligjore shërbimi i inteligjencës (funksioni i tij) etj.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:






dinë rëndësinë e shëndetit gjatë operacionit të vëzhgimit,
njohin shërbimin e inteligjencës dhe funksionimin e saj,
përpilojnë në mënyrë profesionale raportin e vëzhgimit,
kuptojnë bazën ligjore që ka të bëjë me masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit,
njohin metodat dhe planifikimin e vëzhgimit.
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Policia e Kosovës;
Njësiti i vëzhgimit

Trajnimi krimteknikët e vendit të ngjarjes

Kohëzgjatja
6 javë (210 orë)

Grupi i synuar
Policia e Kosovës;

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri lidhur me shikimin dhe sigurimin e
vendit të ngjarjes, marrjen e gjurmëve të gishtërinjve, mbledhjen e provave, përpilimin dhe
menaxhimin e dosjes, etj.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:






bëjnë shikimin dhe sigurimin e vendit të ngjarjes,
bëjnë marrjen e gjurmëve të gishtërinjve,
bëjnë mbledhjen e provave,
bëjnë përpilimin dhe menaxhimin e dosjes, etj
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Menaxhimi i vijës së mesme

Kohëzgjatja
8 javë (280 orë)

Përshkrimi i kursit
Grupi i synuar
Stafi menaxhues i PK-së
dhe ASP-ve

Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të mësohen për konceptet e menaxhimit dhe do të njoftohen
me përgjegjësitë e menaxhimit të mesëm, rolin e tyre në organizatën dhe në komunitet.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 kuptojnë rëndësinë e menaxhimit të komunikimit ndër-personal në një organizatë
bashkëkohore,
 bëjnë një vlerësim efektiv për mënyrën e kryerjes së punës (performancës),
 shtojnë njohurit dhe aftësitë e pjesëmarrësit rreth kuptimit të konfliktit që në mënyrë më
efikase të menaxhojnë situatat konfliktuoze,
 njohin aspektin e planifikimit në nivelin e menaxherëve duke përfshirë konceptet, parimet
dhe përpjekjet.
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Kursi Plani Operativ

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Grupi i synuar

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të njoftohen me menaxhimin e operimeve si dhe me
komponentet e nevojshme të një Plani Operativ duke u bazuar në udhëzuesin e Policisë së
Kosovës, i cili plan do të jetë unik për tërë Policinë e Kosovës. Gjatë kësaj periudhe
kohore pjesëmarrësit do të pajisen me shkathtësi dhe aftësi të mjaftuara për përpilimin e
një plani të pranuar operativ .Në fund të këtij kursi secili pjesëmarrës do ta sajon një plan
operativ dhe njëherit do të bëjë prezantimin e tij para bordit vlerësues .
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 Njoftohen me secilën komponentë të planit operativ veç e veç
 Do të shkëmbehen përvojat nga tereni me ato teorike
 Secili pjesëmarrës do të jetë në gjendje ta përpiloi një plan operativ ,në bazë të
skenarëve të cilët i jepen atyre.
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Zyrtar policor që merren
me hartimin e planeve
operative

Kursi Menaxhimi për Kapiten

Kohëzgjatja
9 ditë (60 orë)

Përshkrimi i kursit

Grupi i synuar

Gjatë këtij trajnimi bëhet avancimi dhe profesionalizimi i pjesëmarresve ne kryerjen e detyrave
te tyre ne teren. Me ane te këtij trajnimi ju ofrohet materiale nga menaxhmenti dhe planifikimet
e ndryshme, tema te cilat janë te domosdoshme për teren si dhe ushtrime te ndryshme, pra
pjesëmarresit te cilët e kryejnë ketë trajnim me sukses do te jen te afte qe ti kryejnë detyrat ne
rregull.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit te këtij trajnimi pjesëmarrësit duhet te jetë ne gjendje qe ta punoj punën
policore si:
 në planifikim,
 menaxhim dhe
 shumë fusha tjera te cilat janë te domosdoshme për një komandant stacioni .
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Zyrtar Policor që kanë
kaluar procedurat e
gradimit për graden
Kapiten

Kursi për Kapiten

Kohëzgjatja
3 javë (105 orë)

Përshkrimi i kursit
Grupi i synuar
Zyrtar Policor që kanë
kaluar procedurat e
gradimit për graden
Kapiten

Gjatë këtij trajnimi bëhet avancimi dhe profesionalizimi i pjesëmarresve ne kryerjen e
detyrave te tyre ne teren. Me ane te këtij trajnimi ju ofrohet materiale nga menaxhmenti dhe
planifikimet e ndryshme, tema te cilat janë te domosdoshme për teren si dhe ushtrime te
ndryshme, pra pjesëmarresit te cilët e kryejnë ketë trajnim me sukses do te jen te afte qe ti
kryejnë detyrat ne rregull.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 Të menaxhojnë në mënyrë të suksesshme me ekipet e tyre
 Të zhvillojnë shkathtësitë ndernjerzore,
 Të krijonë projekte dhe të menaxhojnë me to,
 Të Bëjnë hulmtime dhe të shkruajnë raportin e hulumtimit.
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Kursi të Drejtat e Njeriut

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këti kursi pjesëmarrësit do të kuptojn çështje ligjore për respektimin e të drejtave të njeriut,
siç janë: e drejta për jetë, demokracia, jo diskriminimi, e drejta për liri, ndalimi i torturës, liria e
mbledhjes, liria e religjionit dhe shprehjes, çështjet gjinore, etj. E të cilat kanë lidhje me aktivitetet
e përditshme të zbatuesve të ligjit.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:






dinë cilat janë të drejtat e njeriut,
dinë për mos-diskriminimin si element themelor i të drejtave të njeriut,
dinë bazat themelore të së drejtës ndërkombëtare, marrëdhëniet e tyre me të drejtat vendore si
dhe koncepti i përgjegjësisë shtetërore (në lidhje me rolin e zbatuesve të ligjit si agjent
shtetërorë),
kuptojnë rëndësinë për mbrojtjen e së drejtës për jetë,
kuptojnë nocionin e lirisë së lëvizjes, elementet themelore të lirisë së lëvizjes si një e drejtë e
njeriut dhe disa situata kur e drejta e lirisë së lëvizjes kufizohet në baza ligjore.
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Grupi i synuar
Zyrtar Policor që kanë
kaluar procedurat e
gradimit për graden
Kapiten

Komunikimi jo-verbal dhe menaxhimi i stresit

Kohëzgjatja
4 ditë (28 orë)

Përshkrimi i kursit
Grupi i synuar
Policia e Kosovës dhe
ASP-të

Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të kuptojn metodat e komunikimit, komunikimi jo-verbal,
deshifrimi i gjuhës së trupit dhe leximi i personave, historia kulturore dhe të miturit, qëndrimi
dhe sjellja, dëgjimi efektiv, forma e menaxhimit të stresi etj.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 kuptojnë procesin e rregullt të komunikimit dhe metodave të tij,
 dinë për komunikimin jo-verbal, llojet e komunikimit, dhe interpretimin e mesazheve joverbale,
 kuptojnë qëndrimin e gjuhës së trupit (gjestet trupore) dhe të jenë në gjendje ta
deshifrojnë gjuhën e trupit,
 kuptojnë dallimet kulturore në përdorimin e komunikimit jo-verbal,
 kenë një këndvështrim lidhur me dëgjimin efektiv, etj.
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Krijimi i ekipës dhe Menaxhimi i konflikteve

Kohëzgjatja
3 ditë (21 orë)

Përshkrimi i kursit
Grupi i synuar
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të njoftohen për mënyrën e krijimit të ekipës si dhe
formën e menaxhimit të konflikteve që mund të paraqiten.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 Kuptojnë qka është ekipa.
 Kuptojnë se si bëhet menaxhimi i konfliktit.
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Policia e Kosovës

Kursi për mbikëqyrjen e kufirit dhe përdorimi i armës MP-5 dhe Ak-47

Kohëzgjatja
5 javë (175orë)

Grupi i synuar
Policia e Kosovës të
cilet punojn në Policin
Kufitare Vija e Gjelbër

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të njoftohen me vëzhgimin e kufirit, menagjimin e integruar te kufirit,
migrimin e parregullt, bazën ligjore që ka të bëjë me punën në Kufijë, Numrin Identifikues të
Automjeteve, Leximin e Hartave, përdorimin e paisjeve të ndryshme, punë praktike dhe lëmi tjera që
ka të bëjë me punën e Policisë Kufitare që ka të bëjë me vijën e gjelbërt si dhe për përdorimin e Armës
MP-5 dhe AK-47.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 Vëzhgimin e Kufirit
 ligjet e ndryshme që kanë të bëjnë me punën e Policisë Kufitare
 Menagjimin e Integruar të Kufirit
 Migrimin e parregullt
 Numrin Identifikues të Automjeteve etj.
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Kursi për kontrollimin e kufirit

Kohëzgjatja
5 javë (105orë)

Përshkrimi i kursit

Grupi i synuar

Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të njoftohen me dokumentet e ndryshme të falsifikuara,
menagjimin e integruar të kufirit, migrimin e parregullt, bazën ligjore që ka të bëjë me
punën në Kufijë, Numrin Identifikues të Automjeteve dhe lëmi tjera që ka të bëjë me
punën e Policisë Kufitare.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 Identifikimin e dokumenteve të ndryshme të falsifikuara
 ligjet e ndryshme që kanë të bëjnë me punën e Policisë Kufitare
 Menagjimin e Integruar të Kufirit
 Migrimin e parregullt
 Numrin Identifikues të Automjeteve etj.
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Policia e Kosovës të
cilet punojn në Policin
Kufitare Vija e Gjelbër

Kursi i avancuar i Policisë kufitare

Kohëzgjatja
3 javë (105orë)

Përshkrimi i kursit
Grupi i synuar
Policia e Kosovës të
cilet janë të angazhuar
në detyrat e policisë së
vijes kufitare, në njësitin
e trafikimit dhe
prostitucionit dhe në
njësitin e komunikacionit

Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të njoftohen me dispozitat themelore të Kodit Evropian të Etikës
Policore sa i përket qëllimit dhe rolit të policisë në shoqërinë demokratike, përgjegjësitë dhe të drejtat e
policëve, parimet e përgjithshme për veprim/intervenim në kufirij shtetëror përfshir identifikimi,
mbledhja dhe dokumentimi i dëshmive.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 njohin dispozitat themelore të Kodit Evropian të Etikës Policore,
 informohen mbi të gjitha llojet e dokumenteve të rregullta dhe atyre të falsifikuara,
 njohin dhe identifikojnë llojet e karakteristikave të sigurisë (fibrat dhe planshet, fijet e sigurisë,
ngjyrat reaguese, shenjat e ujit etj.) së dokumenteve të shteteve të Ballkanit, Evropës, SHBA e më
gjerë.
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Trajnimi hetimi i Korrupsionit

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Ky trajnim mbahet për pjesëtaret e policisë dhe te agjensive tjera të cilët janë në gjendje
të reagojnë në rastet ku kemi të bëjmë me korrupsion dhe hetim te tij. Pjesëmarrësit do të
jenë në gjendje të identifikojnë korrupsionin dhe te korruptuarit përmes metodave
hetmore.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 Te njoh korrupsionin
 Te din format e shprehje dhe klasifikimin e tij
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Grupi i synuar
Zyrtaret policor
antikorrupsion

Egzaminimi i gjurmëve latente të gishtërinjëve me anë të kemikaleve

Kohëzgjatja
1 javë (35orë)

Grupi i synuar
zyrtarët e Policisë së
Kosovës të cilët janë
certifikuar në Kursin
themelor të forenzikës.

Përshkrimi i kursit
Gjurmët e gishtërinjve paraqesin një ndihmë shumë të vlefshme për hetuesin. Ato mund të përdoren në
kombinim me dëshmitë tjera, në mënyrë që të bëhet ndërlidhja në mes të një individi të caktuar në
njërën anë dhe viktimës, si dhe vendit të ngjarjes në anën tjetër. Gjetja, dokumentimi dhe ruajtja e
këtyre dëshmive paraqet një shkathtësi të domosdoshme të cilën duhet ta ketë hetuesi

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje që ta punojnë punën e cila u ofron
një pasqyrë të informatave që kanë të bëjnë me këto lloje të dëshmive, si zbatimi i ligjeve të Republikës
së Kosovës në tërësi në mënyrë sa më profesionale gjatë punës tyre në polici.
Duhet të mbajmë në mend se “gjurmët e gishtërinjve janë kartëvizita e të dyshimtit”.
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Migrimi dhe kontrabanda me migrantë

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit

Grupi i synuar

Gjatë këtij kursi pjesmarrësit do të jenë në gjendje të kuptojn çështje ligjore, strategji të ndryshme
si të policisë po ashtu edhe rregullore të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, të drejtat e njeriut,
kontrollime, si dhe shumë gjera të tjera të cilat janë te nevojshme për një policë.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje që ta punojnë punën
policore qoftë në parandalimin, mbledhjen e informatave dhe luftimin e kontrabandës me
migrantë, si dhe kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit, e gjithashtu edhe monitorimin e statusit të
migrantëve që janë në domenin e çështjeve policore.
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Zyrtaret policor

Trajtimi i personave diplomatik

Kohëzgjatja
2 ditë (14 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të fitojn njohuri mbi trajtimin e personave diplomatik në
kufi, qëllimet dhe principet e Kartës së Kombeve të Bashkuara në lidhje me barazinë e
sovranitetit dhe krijimin e marrëdhënieve diplomatike dhe të misioneve diplomatike në mes
shteteve.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:





dinë se çka janë diplomatët,
zotërojnë njohuri lidhur me imunitetin ( privilegjet) e diplomatëve,
dinë bazën ligjore funksionale në Kosovë,
dinë se si trajtohen diplomatët në kufi dhe çka cilësohet si incident diplomatik bazuar në
aspektin doganor dhe procedurat në rastet e tilla.
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Grupi i Synuar
Zyrtar doganor të cilët
ushtrojn detyrën e kontrollit
në vendkalimet kufitare
(degët doganore)

Procedurat doganore me ndikim ekonomik

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këti trajnimi pjesëmarrësit do të pajisen me njohuri mbi funksionimin e procedurave doganore me
ndikim ekonomik, krijimin e lehtësirave tregtare duke ju mundësuar operatorëve ekonomik shtyrjen e
afatit të pagesës së detyrimeve të mbuluara me garancinë bankare deri në momentin e lirimit të mallrave
në qarkullim të lirë apo ri- eksportin e tyre.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 zotërojnë njohuri lidhur me dispozitat e përgjithshme dhe njoftimet e përgjithshme mbi PDNE–në
(procedurat doganore me ndikim ekonomik),
 njihen me procedurat e domosdoshme që duhet të zbatohen me qëllim të largimit të mallrave nga
procedura e deponimit doganor,
 kenë njohuri rreth raporteve të pezullimit të detyrimeve, kamatës kompensuese dhe materialit
ndihmës të prodhimit,
 dinë procedurën e përpunimit nën kontroll doganor, mënyrën e funksionimit, rolin dhe kushtet për
autorizim.
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Grupi i Synuar
Zyrtar doganor nga të gjitha
degët doganore

Kontrolli i Autoboteve, Maunave, Rimorkiove, Kontejnerëve - Sistemi i Plombimit

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesmarrësit do të fitojn njohuri dhe shkathtësi kontrollues në PKK. Secili
pjesmarres do ta kuptoj rëndësine kontrollit dhe vendet e fshehjeve të mundshme të cilat duhet
të identifikohen gjatë kontrollit. Sistemi i kontrollit dhe metodat e kontrolleve të autoboteve,
maunave, rimorkiove, kontejnerëve dhe sistemi i plombimit janë të nevojshme të dihen dhe
identifikohen për punën e mëtejshme të zyrtarëve kontrollues-ekzaminues.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 pajisen me njohuri të avancuara për kontrollimin e specializuar të kamionëve, maunave,
autoboteve, rimorkiove, si dhe me procesin e plombimit.
 përfitojnë njohuri të reja për ciklin, mënyrën dhe teknikat që zbatohen për një kontroll
efikase dhe efektive.
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Grupi i Synuar
Zyrtarë doganor të cilët e
kanë vijuar trajnimin për
kontrollimin e ABP-së dhe
autobusëve

Masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale

Kohëzgjatja
2 ditë (14 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnim pjesmarrësit do ta kuptojn rëndësin e mbrojtjes së të drejtave të pronësis intelekuale
forma e qasje dhe obligimet e palëve në mbrojten e këtyre të drejtave sipas Ligjit Doganor dhe akteve
tjera që janë në fuqi.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 Bëjnë kontrollin dhe zbatojnë masavat doganore, për mbrojtjen e pronësisë intelektuale Si, Çfarë, Kur
dhe Pse.
 Fitojnë njohuri mbi bazat ligjore për veprim.
 Fitojnë njohuri mbi startegjitë Kombëtare dhe Ndërkombëtare për mbrojtjen e DPI-së.
 Fitojnë njohuri mbi marrëdhëniet e punës në mes të Doganës dhe Ministrisë së Tregtisë.
 Fitojnë njohuri mbi marrëdhëniet e punës në mes të Doganës dhe Bartësve të së Drejtës.
 Fitojnë njohuri mbi shpenzimet e përfshira në mbrojtjen e pronësisë intelektuale.
 Dinë dallimet në mes të mallrave origjinale dhe të falsifikuara.
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Grupi i Synuar
Zyrtarë Doganor

Trajnimi mbi Plotësimin e Dokumentit Unik Doganor

Kohëzgjatja
1 ditë (7 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesmarrësit do të jenë në gjendje të plotësojn dokumentin unik dokanor
duke aplikuar sakt parimet, metodat e vlersimit, kodeksi I shifrave dhe llogaritja e taksave
doganore.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 Bëjnë plotësimin e drejt te dokumentit unik doganorë,
 Bëjnë aplikimin e saktë te pariteteve,
 Bëjnë aplikimin e sakte te metodave të vlerësimit,
 Bëjnë aplikimin e saktë të kodeksit te shifrave,
 Dinë të bëjnë llogaritjen e taksave doganore,
 Bëjnë aplikimin e drejte te shpenzimeve të transportit dhe benificioneve qe perdoren ne
momentet e ndryshme dhe bazen ligjore per secilin veprim te ndermarrë në rastin e pranimit
të dokumentit unik doganorë.
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Grupi i Synuar
Zyrtarë Doganor

Vlerësimi doganor i mallrave

Kohëzgjatja
2 ditë (14 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesmarrësit do të aplikojn prodcedurat e përcaktuara të vlerse së mallit, shpenzimet
të cilat duhet kalkuluar në vleren e mallit dhe ato të cilat duhet të zbrtiten.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 Dinë të bëjnë zbatimin e drejtë të të gjitha dispozitave ligjore gjatë përcaktimit te Vlerës se mallit për
qëllime doganore, Bëjnë aplikimin e saktë te pariteteve,
 Dinë të bëjnë përcaktimin shpenzimeve të cilat mund te kalkulohen ne vlerën e mallit
 Dinë të bëjnë përcaktimin shpenzimeve që mund të zbriten,
 Njohin kushtet që duhet te plotësohen për përfshirjen e këtyre shpenzimeve,
 Bëjnë plotësimin e drejt të deklaratës se vlerës DV1 si dhe do ti dinë te gjitha veprimet te cilat do të
ndërmerren gjatë përdorimit të metodave të vlerësimit dhe argumentimi i tyre sipas bazës ligjore
adekuate.
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Grupi i Synuar
Zyrtarë Doganor

Kursi i avancuar në zjarrfikjes dhe shpëtim

Kohëzgjatja
8 javë (280 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij Trajnimi zjarrfikësit do të dinë mënyrën korrekte të përdorimit të pajisjeve për zjarrfikje dhe
do të jenë në gjendje të japin ndihmën e parë në mënyrë korrekte dhe të drejtë. Ky modul i pajisë
pjesëmarrësit me njohuri dhe shkathtësi në fushën e pajisjeve të zjarrfikjes dhe të ndihmës së parë.
Zjarrfikësit në të ardhmen do të jenë në gjendje t’i kryejnë dhe ti ndërmarrin përgjegjësitë e punës, duke
i aplikuar shkathtësitë dhe njohurinë që e kanë mësuar gjatë këtij trajnimi.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 dinë procedurat e mundshme të evakuimit të personave në rastet emergjente në mënyrë profesionale
nga vendet e ndryshme,
 dinë rëndësinë që kanë mjetet e thjeshta për shuarjen e zjarrit, roli dhe rëndësia e tyre gjatë shuarjes
së zjarreve në rastet emergjente,
 zotërojnë aftësi psikike edhe fizike.
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Grupi i Synuar
Pjestar aktiv i SHZSH

Trajnimi gjuha angleze- niveli mesatar

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Kursi është i dizajnuar t’i pajis studentët me shkathtësitë themelore të njohjes së gjuhës angleze të cilat
kërkohen prej zyrtarit të ASP-ve, FSP dhe ISP-ve. Ofron bazat e njohjes së gjuhës angleze në formën e
shkruar dhe atë verbale me theks të veçante komunikimin. Theks të veçantë i është vënë komunikimit
verbal me gërshetim të procedurave të punës së përgjithshme të zyrtarëve në fushën e sigurisë publike, si
komunikimi i përgjithshëm. Lëndët kryesore janë të ndara në 20 tema. Këto tema, në pajtim me teknikat
moderne mësimore, janë të integruara përmes programit gjithëpërfshirës të programit të trajnimit
profesional dhe standardit të profesionit mbi njohjen e gjuhëve të huaja dhe aplikimin e tyre në praktikën e
zyrtarëve në fushën e sigurisë publike.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij trajnimi studentët (pjesëmarrësit) do të jen në gjendje të:
 ti njohin gramatikën e nivelit mestar në ndërlidhje me bazat gjuhësore në të folur, kuptuar, shprehur me
shkrim.
 ti njohin rregullat e gramatikës dhe aplikimin e gjuhës angleze në bazat fillestare të gjuhës angleze dhe
aplikimin e tyre në komunikim,
 të ndihmojë pjesëmarrësin në pasurimin e tij me fjalor të gjuhës angleze-niveli fillestar;
 të pajis pjesëmarrësin me dy konceptet bazë që janë: “të lexuarit dhe të kuptuarit” dhe “të shprehurit me
shkrim” në nivelin fillestar
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 të kuptoj bazën e gjuhës angleze dhe të njoh rregullat e gjuhës së aplikuar

Grupi i Synuar
Zyrtaret e MPB dhe ISP

Trajnimi Profesional për Zyrtar Sprvues

S

Qëllimi i kurrikulumit është që ta përgatis Zyrtarin Sprovues, i cili është është përgjegjës për
ekzekutimin e masave dhe dënimeve alternative, mbikëqyrjen, risocializimin, ri integrimin dhe
rehabilitimin e të gjithë personave që kanë kryer vepra penale të ndëshkueshme sipas ligjeve të
aplikueshme në Republikën e Kosovës.
Përmes aktiviteteve të tij/saj zyrtari sprovues është përgjegjës që gjatë punës së tij të ndikoj në
“reduktimin e krimit, zvogëlimin e shkallës së recidivizmit, si dhe krijimin dhe rritjen e sigurisë në
shoqërinë Kosovare, në përgjithësi.
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Kursi hetimi i vrasjes

Kohëzgjatja
2 javë (70 orë)

Grupi i synuar

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit marrin njohuri si në aspektin teorik dhe praktik lidhur me
metodat e hetimit të vrasjeve, marrjen e gjurmëve duke filluar nga vendi ngjarjes, sigurimi i VN,
identifikimi i dëshmive, fotografimi i dëshmive, dokumentimi i dëshmive, paketimi i dëshmive,
etj.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 Fitojn njohuri për hetimin e vrasjes
 dijn metoda e reja të aplikuara për zbardhjen e vrasjes.
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Hetuesit që punojnë në
sektorin e vrasjeve, duke
mos përjashtuar edhe
hetuesit që punojnë në
sektor tjerë.

Trajnimi i specializuar Teknikat e intervistimit

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Grupi i synuar
Zyrtar Doganor Policët e
PK-së të cilët punojnë në
fushën e hetuesisë dhe
policët e njësive tjera.

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të kuptojn teknikat e intervistimit duke përdorur shkathtësitë e
intervistimit të krimit me qëllim të zbardhjes të së vërtetës duke kuptuar drejt manipulimet e
mundëshme te të dyshuarit gjatë intervistimit.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të demonstrojnë si të kryhet një
intervistim efektiv, si të planifikojmë dhe përgatitemi për intervistë, rregullimin e vendit të intervistës,
teknikat e intervistimit, komunikimin verbal dhe jo-verbal, perceptimin, pyetjet që duhet t’i kemi
parasysh, etj
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Trajnimi hetimet e specializuara

Kohëzgjatja
3 javë (175 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të përdoren metoda të ndryshme duke filluar nga vendi i
ngjarjes, intervistimi i personave, mbledhja e dëshmive, deri te metoda e vëzhgimit të
personave të dyshuar.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 njohin procesin e hetimeve penale, veçanërisht me rastet e drogës,
 bëjnë identifikimin e armës së përdorur në krim,
 kuptojnë vlerën e gjurmëve të gishtërinjve dhe rëndësinë që ato kanë në identifikimin
e të dyshimtit.
 njohin elementet kyçe të lëndimeve fizike, faktorët rëndues dhe metodat e hetimeve të
kësaj vepre kriminale,
 kuptojnë rëndësinë e raportit të hetimit rreth personit të zhdukur, shkathtësitë e
nevojshme dhe njohurinë që kërkohet për ta zhvilluar një hetim të tillë, etj.
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Grupi i synuar
Policia e Kosovës;

Kursi Niveli i Lartë i Menaxhimit

Kohëzgjatja
4 javë (140 orë)

Përshkrimi i kursit

Grupi i synuar

Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të praktikojn skenarë të përshtatur për nivelin e pozitave
që i kanë nëpër organizatat e tyre. Materiali mësimor fokusohet në fushat e menaxhimit dhe
lidershipit, incidenteve madhore, të menduarit strategjik dhe alternativ, diversitetit etj.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 menaxhojnë me incidente të mëdha si eksplodimet, vërshimet, etj.
 menaxhojnë me burime njerëzore dhe ato materiale,
 krijojnë projekte dhe të menaxhojnë me to,
 mendojnë në mënyrë strategjike dhe alternative,
 menaxhojnë vlerësimin e rrezikut etj.
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Stafi menaxhues i PK-së
dhe ASP-ve

Kursi i specializuar i Policisë Kufitare

Kohëzgjatja
2 javë (70 orë)

Përshkrimi i kursit
Në këtë kurs pjesëmarrësit do të njihen me Menaxhimin e integruar të kufirit, Struktura e
policisë kufitare, Ligjet e bashkimit evropian, Rregullorja e Dablinit, Menaxhimi i vendit
të ngjarjes, Vëzhgimi i kufirit, Doracaku i Shengenit, Kodi Evropian i Etikës së policit
etj.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 mësojnë lidhur me menaxhimin e integruar të kufirit,
 dinë strukturat e policisë kufitare,
 njoftohen me ligjet e bashkimit evropian,
 njoftohen me rregulloren e Dablinit,
 dinë të menaxhojnë vendin e ngjarjes,
 bëjnë vëzhgimin e kufirit etj.
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Grupi i synuar
Policia e Kosovës
komandantët e pikave
kufitare

Kursi i inteligjencës

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesmarrësit do të fitojn shkathtësi dhe njohuri të cilat kërkohen nga
anëtari i Njësitit profesionist të Inteligjencës.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 dinë çka është inteligjenca,
 kuptojnë procesin e inteligjencës,
 bëjnë mbledhjen e informatave duke u mbështetur në burime të ndryshme,
 bëjnë vlerësimin e informatave,
 bëjnë analizimin e grupeve kriminale duke përdor metoda të ndryshme etj.
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Grupi i synuar
Zyrtaret policor sektori i
inteligjences

Kursi Hetimi i zjarrit dhe zjarrvënia

Kohëzgjatja
3 ditë (21orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të marrin njohuri mbi procesin e djegies dhe shuarjes së
zjarrit, mbrojtjen dhe shikimin i vendit të ngjarjes gjatë hetimit të zjarrit duke mos i humbur
gjurmët, gjatë fikjes së zjarrit, si dhe duke zbatuar masat parandaluese.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 dinë procesin e djegies dhe shuarjes së zjarrit,
 dinë si të fillojnë hetimet e zjarrit,
 bëjnë mbrojtjen dhe shikimin i vendit të ngjarjes,
 ruajnë provat e zjarrvënies & eksplozivet,
 përdorin masat preventive sipas standardeve,
 përdorin pajisjet laboratorike për hulumtimin e shkaqeve të zjarrit.
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Grupi i synuar
Pjesmarrësit e SHZSHsë të cilet kanë kryer
trajnimi profesional dhe
të avancuar në Zarrfikje
dhe Shpëtim

Trajnimi i specializuar për kontroll të automjeteve, pasagjerëve dhe bagazhit

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesmarrësit do të cilët do të punojnë si zyrtar kontrollues në PKK. Secili
zyrtar kontrollues duhet ta posedoj kuptimin themelor të kontrollit. Edhe pse vendet e
fshehjeve të mundshme janë të identifikuara, ato nuk janë tërësisht të njohura. Për punën e
mëtejshme të zyrtarëve kontrollues janë të nevojshme të dihet dhe identifikohet sistemi i
kontrollit dhe metodat e kontrolleve të automjeteve, pasagjerëve, bagazhit, hapësirave.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 dinë procedurat që aplikohen para dhe gjatë kontrollit sistematik të automjeteve,
 kenë njohuri lidhur me avantazhet dhe disavantazhet e qasjes sistematike të kontrollit,
 identifikojnë treguesit e mundshëm për ekzistimin e mallrave të kontrabanduara në bagazh,
 zbatojnë procedurat e sigurisë lidhur me kontrollimin e pasagjerëve.
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Grupi i Synuar
Zyrtar doganor nga të gjitha
degët dhe sektorët doganor

Trajnimi i Specializuar per Kontrollimin e automjeteve Transportuese përmes Hekurudhës

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Grupi i Synuar
Zyrtar doganor të gradës 5
deri në 7

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi zyrtaret doganor do të jenë në gjendje të bëjnë kontrolle me teknika të
avancuara për mjetet transportuese përmes hekurudhes. Duke aplikua teknikat e kontrollit
efektiv dhe efikas.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 bëjn kontrollin e specializuar për mjetet transportuese përmes hekurudhës,
 aplikojn teknikat që zbatohen për një kontroll efikase dhe efektive.
 aplikojn kontroll efektive dhe efikase.
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Trajnimi i specializuar për kontrollin e autobusëve

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi zyrtarët doganor, do të fitojn shkathtësi të nevojshme për kontrollimin e
autobusëve dhe pasagjerëve duke identifikuar hapsirat e mundëshme për kontrabandim me
mallrat ë dyshimta apo të ndaluara.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 përdorin metoda të avancuara për kontrollimin e autobusëve, pasagjerëve, bagazhit, dhe
hapësirave në autobus që mund të përdoren për kontrabandimin e mallit.
 përfitojnë njohuri të reja për ciklin, mënyrën dhe teknikat që zbatohen për një kontroll
efikase dhe efektive.
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Grupi i Synuar
Zyrtar doganor të cilet kanë
përfunduar trajnimin
kontrolli i automjeteve,
bagazhit dhe pasagjerëve

Trajnimi i specializuar për pranim të dokumenteve

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Grupi i Synuar
Zyrtar doganor të gradës 5
deri në 7

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi zyrtare doganor fitojn njohuri të specializuara në pranimin dhe teknikat e
kontrollit të dokumenteve me te cilat ballafaqohen gjatë kryerjes së punës zyrtare.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 Bëjn pranimin dokumenteve,
 aplikojn shkathtesi te duhra në kontrollimin e dokumenteve
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Trajnimi i specializuar për kontroll të aeroplanëve

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi zyrtarët doganor do të fitojn njohuri të specializuar në kontrollimin e
aeroplanëve, identifikimin e vendet të fshehjes së mundshme të cilat nuk janë tërësisht të
njohura. Sistemi i kontrollit dhe metodat e kontrolleve të aeroplanëve janë të nevojshme të
dihen dhe identifikohen për punën e mëtejshme të zyrtarëve kontrollues-ekzaminues.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 pajisen me njohuri të avancuara për kontrollimin specializuar për aeroplan, për pasagjerë të
aeroplanëve, për bagazhe,
 përfitojnë njohuri të reja për ciklin, mënyrën dhe teknikat që zbatohen për një kontroll efikas
dhe efektiv.
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Grupi i Synuar
Zyrtarë doganor të cilët e
kanë vijuar trajnimin për
kontrollimin e ABP-së;
kontrollimin e atuobusëve
dhe kamionëve, kontrollin e
mjeteve transportuese
përmes hekurudhës

Trajnimi Ndihma e parë e specializuar në sistemin e reagimit emergjent

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të bëjnë rifreskimin e njohurive mbi ndihmën e parë,
përdorimin e pajisjeve nga çanta e ndihmës së parë, përdorimin e pajisjeve që nuk gjenden në
çantën e ndihmës së parë.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
 dinë ta bëjnë sigurimin e vendit të ngjarjes në situatat emergjente si dhe pas procesit tre
hapësh (a,b,c),
 dinë ta bëjnë përdorimin e pajisjeve nga çanta e ndihmës së parë,
 dinë ta bëjnë përdorimin e pajisjeve që nuk gjenden në çantën e ndihmës së pare.
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Grupi i Synuar
Pjesëmarrësit duhet ta kenë
të kryer kursin bazik
Ndihma e parë

Trajnimi Profesional për Zyrtar Sprvues

S

Qëllimi i kurrikulumit është që ta përgatis Zyrtarin Sprovues, i cili është është përgjegjës për
ekzekutimin e masave dhe dënimeve alternative, mbikëqyrjen, risocializimin, ri integrimin dhe
rehabilitimin e të gjithë personave që kanë kryer vepra penale të ndëshkueshme sipas ligjeve të
aplikueshme në Republikën e Kosovës.
Përmes aktiviteteve të tij/saj zyrtari sprovues është përgjegjës që gjatë punës së tij të ndikoj në
“reduktimin e krimit, zvogëlimin e shkallës së recidivizmit, si dhe krijimin dhe rritjen e sigurisë në
shoqërinë Kosovare, në përgjithësi.
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Trajnimi për Instruktor i armëve të zjarrit

Kohëzgjatja
3 javë (105 orë)

Grupi i synuar
Policia e Kosovës,
Shërbimi Korrektues i
Kosovës etj (të cilët
paraprakisht janë
certifikuar për instruktor)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të fitojn njohuri të nevojshme për ti udhëzuar të tjerët në
përdorimin e armëve të zjarrit në mënyrë efektive trajnimi ofron shkathtësi teorike dhe praktike në
udhëheqjen e poligoneve. Në kuader të këtij trajnimi pjesëmarrësit shfrytëzojn edhe paisjen FATS-it.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 zotërojnë shkathtësi në trajnimin e pjesëmarrësve për qitje me armë në situata dhe rrethana të
ndryshme,
 trajnojnë pjesëmarrësit me mënyrën e manipulimit me armë zjarri nga distanca të afërta dhe të
largëta si dhe përdorimin e mburojave,
 dinë të gjitha karakteristikat e armës së zjarrit (Glock 9mm), të manipulojnë çmontojnë, montojnë,
pastrojnë etj.
 zbatojnë dispozitat ligjore lidhur me përdorimin e armëve të zjarrit.
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Kursi për Instruktor të Taktikave Mbrojtëse dhe Ushtrimeve Fizike

Kohëzgjatja
12 javë (420 orë)

Grupi i synuar
Zyrtar Policor

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të fitojn njohuri dhe shkathtësit e nevojshme për ti udhëzuar të
tjerët në përdorimin e teknikave mbrojtëse dhe ushtrimeve të nevojshme fizike.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 përfitojn sa ma shumë njohuri dhe shkathtësi dhe do të jenë gjendje të pavarur ti përcjellin
njohurit e tyre nëpër regjionet duke udhëhequr trajnimin e Ricertifimit.
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Kursi Instruktor i ndihmës së parë

Kohëzgjatja
2 javë (70 orë)

Grupi i synuar

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të fitojn njohuri dhe shkathtësi për dhënien e ndihmës së
parë dhe udhëzimeve të nevojshme për pjesëmarrësit e tjerë në aplikimin e teknikave
standarde në shpëtimin e jetës dhe përdorimin e paisjeve për mobilizimin e plagës.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 Dijnë rolin dhe detyrën e trajnerit i cili do ti trajnojë pjesëmarrësit për ofrimin e
ndihmës së parë,
 Trajnojn pjesëmarrësit në mënyren e ofrimit të ndihmës së përgjithëshme mjekësore
për personat e lënduar,
 Aftësojn pjesëmarrësit në zotëromin e shkathtësive për ngritjen, lëvizjen dhe bartjen e
pacientëve në menyrë të sigurt, për sigurinë e pacientit.
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Policia e Kosovës;
Dogana e Kosovës;
Shërbimi Korrektues i
Kosovës dhe AME-ja

Programi për aftësimin e instruktorëve

Kohëzgjatja
5 javë (28 orë)

Përshkrimi i kursit
Grupi i synuar
Policia e Kosovës dhe
ASP-të

Gjatë këtij Programi pjesëmarrësit do të jenë më gjendje për të aplikuar teknikat e mësimit për të
rritur, metodat e mësimit, shkathtësitë moderuese, planet trajnuese, qëllimet dhe synimet e trajnimit
me shkrim, dizajnimin e mjeteve ndihmëse trajnuese efektive, menaxhimin i ambientit trajnues,
trajtimin e situatave problematike, grupet, ndërtimin e grupeve, menaxhimin e konfliktit në grupe,
shkaktarët e konfliktit, etj.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 njohin konfliktin dhe metodat që përdoren për të zgjidhur konfliktin, që është pjesë e përditshme e
punës në përgjithësi,
 kuptojnë parimet e të mësuarit tek të rriturit,
 kuptojnë shkathtësitë drejtuese themelore të cilat janë të nevojshme për të gjithë instruktorët
efektiv,
 kenë shkathtësinë e duhur për të hartuar dhe zbatuar qëllimin dhe synimet e trajnimit.
 kuptojnë rëndësinë e një plani të mësimit të përpiluar mirë dhe mënyrën e përpilimit të tij.
 kenë një këndvështrim lidhur me dëgjimin efektiv, etj.
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Instruktori parësor i ushtrimeve në teren

Kohëzgjatja
1 javë (35orë)

Përshkrimi i kursit
Oficeri Parësor i Trajnimit Fushor mund të ketë detyra të llojllojshme. Zakonisht, ai është
përgjegjës për trajnim në stacion, duke përfshirë koordinimin me instruktorët tjerë të stacionit. Në
përgjithësi, ai zhvillon trajnimin e OTF –së në klasë, në stacione për oficerët e posa diplomuar të
PK-së. Përveç kësaj, nën udhëzimet e Koordinatorit të PK-së në nivel të stacionit, ai mund të
mbikëqyr të gjitha format që janë parashtruar nga OTF.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:






njoftohen me rolin e ekipit dhe udhëheqësit gjatë kryerjes së veprimeve të përditshme
policore,
njoftohen me dallimet në mes të të mësuarit te fëmijët dhe te të rriturit dhe me format e
ndryshme që duhet zbatuar në praktikë gjatë punës me kadetë,
kuptojnë rëndësinë e planit të veprimit dhe zbatimin e tij në mënyrë që të zhvillohen aftësitë e
kadetit,
kuptojnë procesin e rregullt të komunikimit dhe metodave të tij,
dinë për komunikimin jo-verbal, llojet e komunikimit, dhe interpretimin e mesazheve joverbale,
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Grupi i synuar
Policia e Kosovës të
cilet do ta mbikqyrin
trajnimin Instruktorin
fushor në vlersimin e
Policit të Ri

Instruktori i ushtrimeve në teren

Kohëzgjatja
2 javë (70 orë)

Përshkrimi i kursit
Grupi i synuar
Policia e Kosovës të
cilet do ta mbikqyrin
trajnimin fushor të
Policëve të ri

Ky kurs është i dizajnuar të zhvilloj aftësitë e oficerit për të trajnuar dhe zhvilluar rekrutët e rinj në
terren. Oficeri i Trajnimit Fushor (OTF) zakonisht punon nën urdhrat e Komandantit të Stacionit,
Koordinatorit të PK-së dhe Oficerit Parësor të Trajnimit Fushor. Roli i OFT është që të përkrahë dhe
mbikëqyrë, ata duhet të udhëzojnë oficerët e PK-së të cilët kanë diplomuar në AKSP (Akademia e
Kosovës për Siguri Publike) duke iu ndihmuar atyre të merren me situata të llojllojshme. Niveli i
udhëzimit i cili kërkohet do të varet nga aftësia e oficerëve të posa diplomuar dhe nga natyra e
incidentit.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 kuptojnë procesin e rregullt të komunikimit dhe metodave të tij,
 Njoftohen me rolin e ekipit dhe udhëheqësit gjatë kryerjes së veprimeve të përditshme policore,
 njoftohen me dallimet në mes të të mësuarit te fëmijët dhe te të rriturit dhe format e ndryshme që
duhet zbatuar në praktikë gjatë punës me kadetë,
 kuptojnë rëndësinë e planit të veprimit dhe zbatimin e tij në mënyrë që të zhvillohen aftësitë e
kadetit,
 kuptojnë procesin e rregullt të komunikimit dhe metodave të tij.
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Trajnimi trajner për zbatimin të programit fushor

Kohëzgjatja
2 javë (70 orë)

Përshkrimi i kursit
Ky kurs është i dizajnuar të zhvilloj aftësitë trajnuaruese për rekrutët e rinj në terren. Trajneri
zakonisht punon nën urdhrat e Komandantit të Stacionit, Koordinatorit të PK-së dhe Trajnerit për
trajner të programit fushor. Roli i tij është që të përkrahë dhe mbikëqyrë, kadetin i cilët është duke
ndjekur trajnimi profesional në AKSP (Akademia e Kosovës për Siguri Publike) duke iu ndihmuar
atyre të merren me situata të llojllojshme.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:
 kuptojnë procesin e rregullt të komunikimit dhe metodave të tij,
 Njoftohen me rolin e ekipit dhe udhëheqësit gjatë kryerjes së veprimeve të përditshme
policore,
 njoftohen me dallimet në mes të të mësuarit te fëmijët dhe te të rriturit dhe format e ndryshme
që duhet zbatuar në praktikë gjatë punës me kadetë,
 kuptojnë rëndësinë e planit të veprimit dhe zbatimin e tij në mënyrë që të zhvillohen aftësitë e
kadetit,
 kuptojnë procesin e rregullt të komunikimit dhe metodave të tij.
120

Grupi i synuar
Policia e Kosovës të
cilet do ta mbikqyrin
trajnimin fushor të
Policëve të ri

Trajnimi trajner për trajner për zbatimin të programit fushor

Kohëzgjatja
1 javë (35 orë)

Përshkrimi i kursit
Ky trajnim mundëson krijimi e kapaciteteve mbikëqyrëse për trajnerët fushor. Këta pjesëmarrës
marrin përgjegjës për trajnim në stacion, duke përfshirë koordinimin me instruktorët tjerë të
stacionit. Përveç kësaj, nën udhëzimet e Koordinatorit të PK-së në nivel të stacionit, ai mund të
mbikëqyr të gjitha format që janë parashtruar nga plani operativ.

Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:






njoftohen me rolin e ekipit dhe udhëheqësit gjatë kryerjes së veprimeve të përditshme
policore,
njoftohen me dallimet në mes të të mësuarit te fëmijët dhe te të rriturit dhe me format e
ndryshme që duhet zbatuar në praktikë gjatë punës me kadetë,
kuptojnë rëndësinë e planit të veprimit dhe zbatimin e tij në mënyrë që të zhvillohen aftësitë e
kadetit,
kuptojnë procesin e rregullt të komunikimit dhe metodave të tij,
dinë për komunikimin jo-verbal, llojet e komunikimit, dhe interpretimin e mesazheve joverbale,
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Grupi i synuar
Policia e Kosovës të
cilet do ta mbikqyrin
Trajneret e programit
fushor

Trajnimi për inspektor në fushen e parandalimit nga FN dhe FT

Kohëzgjatja
2 javë (70 orë)

Përshkrimi i kursit
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do mësojnë për rifreskimin e njohurive të inspektimeve të
objekteve të llojllojshme sipas rrezikshmërisë, në hartimin e procesverbalit dhe shqiptimin e
gjobave.
Të priturat nga kursi
Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të
 bëjnë kontrollimin e objekteve të lëmive të ndryshme sipas rrezikshmërisë,
 hartojnë procesverbalin pas çdo inspektimi,
 dinë të bëjnë vlerësimin e dokumentacionit në lidhje me dhënien e pëlqimeve në
dokumentacion dhe në lokacion,
 dinë të procedojnë lëndën në gjykatë.
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Grupi i Synuar
Pjesëmarrësit duhet ta kenë
kontratë pune për kryerjen e
detyrës së inspektorit
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