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Ky dokument është një raport monitorimi mbi 
aksesueshmërinë për personat me aftësi të 
kufizuar në Bashkinë Durrës, realizuar nga 
Fondacioni “Së bashku” në kuadër të projektit “Të 
veprojmë për aksesueshmërinë”, me mbështetjen 
financiare të LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë 
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. 

Nevoja për realizimin e këtij raporti vjen nga 
mangësitë e shumta në lidhje me aksesueshmërinë  
për personat me aftësi të kufizuar. Këto mangësi 
pengojnë pjesëmarrjen e lirë dhe gjithëpërfshirëse 
të personave me aftësi të kufizuar në shoqëri. 
Konventa e Kombeve te Bashkuara për të Drejtat 
e Personave me Aftësi të kufizuar, e ratifikuar nga 
Shqipëria në vitin 2012, e konsideron të drejtën 
pёr aksesueshmëri si një para-kusht për gëzimin 
e plotë të të gjitha të drejtave si ajo e shkollimit, 
punësimit, kujdesit mjeksor, shërbimit social dhe 
përfshirjes në vendimarrje. E megjithatë, edhe 
mbas ratifikimit të Konventës dhe akteve të tjera 
ligjore dhe nën-ligjore që rregullojnë të drejtat 
e personave me aftësi të kufizuar në lidhje me 
aksesueshmërinë, ato ngelen në pjesën e tyre 
më të madhe të pa zbatuara. 

Synimi i këtij raporti monitorimi është identifikimi 
i problematikave me qëllim ndërgjegjësimin e 
pushtetit lokal për detyrimet ligjore të cilat ata 
duhet të përmbushin. Zbatimi i legjislacionit do 
të sjellë përmirёsimin e aksesueshmërisë në 
objektet ekzistuese dhe sigurimin e të gjitha 
standarteve teknike për aksesueshmërinë në 
projektet e ardhshme, objekt i kompetencave 
të pushtetit lokal, duke mundësuar kështu, 
pjesëmarrjen e plotë të personave me aftësi të 
kufizuar në jetën publike dhe sociale ashtu si 
pjesa tjetër e popullsisë.

Raporti përfshin kuadrin ligjor që parashikon 
garantimin e aksesueshmërisë së hapësirave 
për të gjitha kategoritë e personave me 
aftësi të kufizuar. Gjithashtu raporti pasqyron 
problematikat e identifikuara nё objektet publike 
në qytetin e Durësit, të cilat konsiderohen të 
një rëndësie të veçantë për përfshirjen pa 
diskriminim të personave me aftësi të kufizuar 
në jetën publike të qytetit. Krahas identifikimit të 
problematikave janë paraqitur dhe propozimet 
për eliminimin e pengesave. Të gjitha gjetjet janë 
të ilustruara me foto. 

Bashkia Durrës ka një popullsi prej 326,592 
banorë. Kjo bashki përbëhet nga gjashtë njësi 

administrative, të cilat janë: Durrësi, Sukthi, 
Ishmi, Katundi i Ri, Rrashbulli dhe Manëz.

Në Bashkinë e Durrësit, sipas të dhënave të 
INSTAT, numri i personave me aftësi të kufizuara 
është 11.883, ku numri i të rinjve me aftësi të 
kufizuara (grup-mosha 15-19 vjeç) është 301. 

Sistemi shëndetësor është i përbërë nga Spitali 
Rajonal Durrёs, Poliklinika dhe 14 qendra 
shëndetësore. 

Sistemi arsimor përbëhet nga Institucionet 
Arsimore Publike dhe Institucionet Arsimore 
Private. Institucionet Arsimore Publike përbëhen 
nga 12 shkolla Publike 9-të vjeçare, 12 shkolla të 
mesme Publike – Gjimnaze, shkolla profesionale 
si dhe Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës. 

Objektet e monitoruara janë objektet e 
shërbimit publik si trotuaret, shkollat, qëndrat 
shëndetësore, spitali, qëndrat kulturore dhe 
transporti publik, objektet e kultit. Këto objekte, 
ndodhen në qytetin e Durrësit i cili është në fokus 
të këtij raporti monitorimi. 

Një pjesë të rëndësishme në monitorimin e 
aksesueshmërisë së qytetit të Durrësit zë 
transporti publik, përmirësimi i të cilit është i 
rëndësishëm jo vetëm për qytetarët me aftësi 
të kufizuar të Bashkisë Durrës por, ai është një 
faktor i rëndësishëm për nxitjen e turizmit dhe 
përmirësimin cilësor të tij. 

Raporti nuk i referohet detyrimit ligjor të Planit 
të Masave për aksesueshmërinë e personave 
me aftësi të kufizuar sepse ky Plan masash nuk 
është hartuar nga Bashkia Durrës. 

Për realizimin e këtij raporti janë kontaktuar 
përfaqësues të Zyrës së Mbrojtjes Sociale, 
pranë Bashkisë Durrës, të cilët kanë ndarë 
informacionet mbi numrin e popullisë, sistemin 
shëndetësor dhe arsimor dhe numrat e personave 
me aftësi të kufizuar në këtë bashki. 

Gjithashtu, përfaqësues të organizatave të 
personave me aftësi të kufizuar, banorë të 
kësaj bashkie kanë kontribuar me përcjelljen e 
eksperiencës së tyre personale në përballimin 
e vështirësive, si pasojë e mungesës së 
aksesueshmërisë, në jetesën e përditshme në 
qytetin e Durrësit. 

H Y R J E
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L E G J I S L A C I O N I  M B I   A K S E S U E S H M Ë R I N Ë
P Ë R  P E R S O N A T  M E  A F T Ë S I  T Ë  K U F I Z U A R

Kuadri ligjor shqiptar ka parashikuar 
të drejtën për përshtatshmëri për 
personat me aftësi të kufizuar me anë 
të disa ligjeve dhe akteve nënligjore.

Zanafilla e kuadrit ligjor shqiptar është 
Konventa e Kombeve të Bashkuara 
për të Drejtat e Personave me Aftësi 
të Kufizuara. Qëllimi i kësaj konvente 
është të promovojë, të mbrojë dhe të 
sigurojë që të gjithë personat me aftësi 
të kufizuar të gëzojnë plotësisht dhe në 
mënyrë të barabartë të gjitha të drejtat 
dhe liritë themelore të njeriut, si dhe të 
promovojë respektimin e dinjitetit të tyre 
të lindur. Për herë të parë, kjo konventë 
sjell një koncept të ri mbi aftësinë e 
kufizuar duke konsideruar që aftësia 
e kufizuar rezulton nga ndërveprimi 
ndërmjet personave me dëmtime dhe 
barrierave të qëndrimit/mentalitetit dhe 
mjedisit, që pengojnë pjesëmarrjen e 
tyre të plotë dhe efektive në shoqëri në 
nivel të barabartë me të tjerët. 

Neni 9 i konventёs parashikon heqjen 
e barrierrave. Me qëllim që të bëhet 
e mundur që të gjithë personat me 
aftësi të kufizuar të jetojnë në mënyrë 

të pavarur dhe të marrin pjesë plotësisht në të 
gjitha aspektet e jetës, shtetet palë duhet të marrin 
masat e duhura për të siguruar përshtatshmëri 
për personat me aftësi të kufizuara, në baza të 
barabarta me të tjerët. Këto masa, të cilat duhet të 
përfshijnë identifikimin dhe eliminimin e pengesave 
dhe barrierave për përshtatshmëri zbatohen ndër 
të tjera në:

a) ndërtesa, rrugë, transport dhe mjete të tjera, në 
ambiente të brendshme apo të jashtme, përfshirë 
shkollat, strehimin, shërbime mjekësore apo vendet 
e punës;

b) informacion, komunikim dhe shërbime të tjera, 
përfshirë shërbimet elektronike dhe shërbimet e 
emergjencës.

Kjo konventë konsideron përshtatshmërinë si 
parakusht për gëzimin e të gjitha të drejtave të tjera 
nga ana e personave me aftësi të kufizuar. 

Duke ju referuar masave që duhet të merren për heqjen e pengesave, parlamenti shqiptar kaloi ligjin 
nr. 93/2014 “Për përfshirjen sociale dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”. 

Një nga qëllimet e këtij ligji është përcaktimi i përgjegjësive të strukturave publike dhe jopublike, 
përfshirë organet shtetërore, qendrore dhe vendore, në zbatimin e parimeve të përfshirjes dhe ak-
sesueshmërisë për të zvogëluar, deri në heqje, pengesat për personat me aftësi të kufizuara me 
qëllim mundësimin e pjesëmarrjes së tyre të barabartë në shoqëri. (Neni 2/pika b). Gjithashtu, ky ligj 
parashikon që institucionet shtetërore, qendrore dhe vendore duhet të sigurojnë fondet e nevojëshme 
për të mundësuar mënjanimin e pengesave mjedisore dhe infrastrukturore në ofrimin e shërbimeve 
publike (Neni 11/pika 2).

Sipas ligjit konsiderohen pengesa: “...b) pengesat mjedisore, përfshirë vështirësitë në komunikim që 
kanë personat me dëmtime ndijore, veçanërisht ata me dëmtime në shikim dhe dëgjim, ata për të 
cilët komunikimi verbal është i kufizuar ose i pamundur e personat që kërkojnë formate të thjeshta 
për t’u lexuar dhe për t’u kuptuar; c) pengesat infrastrukturore, përfshirë ato në banesa, hapësira dhe 
shërbime publike...” (Neni 3).  
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Vendimi Nr. 1074, datë 23.12.2015 “Pёr përcaktimin e masave pёr mënjanimin e pengesave në 
komunikim dhe infrastrukturë në ofrimin e shërbimeve publike për personat me aftësi tё kufizuar” 
është marrë në mbështetje të ligjit nr. 93/2014, duke përcaktuar masat për zbatimin dhe unifikimin e 
rregullave për mënjanimin e pengesave mjedisore dhe infrastrukturore për të bërë të mundur aksesin 
në strehim, transport, shëndetësi, kujdes social, arsimim, punësim dhe shërbime për personat me 
aftësi të kufizuara.

Në kapitullin e rregullimeve të përgjithshme të këtij vendimi, në piken 4, përcaktohen subjektet 
përgjegjëse për mënjanimin e këtyre pengesave:

a) bashkitë dhe strukturat e tyre të kontrollit, sipërmarrësit privatë, administratorët e bizneseve, 
kompanitë e projektimit e të zbatimit të projekteve ndërtimore, si dhe të gjitha subjektet përgjegjëse 
për të garantuar një mjedis pa pengesa për kategorinë e personave me aftësi të kufizuara;

b) të gjitha ndërtimet e strukturat ndërtimore të reja dhe ekzistuese, kryesisht objektet e shëndetit 
publik, banesat dhe objektet rezidenciale, shkollat dhe institucionet shkencore, objektet kulturore, 
objektet e kultit, qendrat tregtare, institucionet administrative e të shërbimit publik, ndërmarrjet e 
qendrat e punës, në mjediset e të cilave ofrohen shërbime publike, parqet, sheshet e rrugët;

c) mjetet e transportit publik;

d) mediat dhe tërësinë e mjeteve publike apo private të informimit publik.

Në vendim përcaktohet që standardet e përshtatshmërisë duhet të zbatohen në të gjitha strukturat 
ndërtimore si ato të reja dhe në ato ekzistuese. Gjithashtu, ato duhet të zbatohen për transportin 
publik. (Pika 5,6.7,8)

Për të bërë të mundur zbatimin e standardeve të përshtatshmërisë, është e nevojshme që të hartohet 
një plan masash së bashku me buxhetin mbështetës brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi 
dhe të zbatohet 12 muaj nga data e miratimit të planit të masave. Përgjegjës për hartimin e miratimin 
e planit të masave është çdo subjekt që ofron shërbime për publikun (Pika 9),

Masat për përshtashmëri duhet të jenë pjesë e specifikimeve teknike dhe një nga kushtet e detyrueshme 
për tu plotësuar në një proces prokurimi (Pika 15).

Pika 16 e këtij vendimi parashikon ndalimin e financimeve nga ana e shtetit apo enteve publike dhe 
jopublike/donatorëve për ndërtimin e një vepre, me qëllim ofrimin e shërbimit publik nëse objekti nuk 
zbaton masat per mënjanimin e pengesave për personat me aftësi të kufizuar. 

Ligji Nr. 107/2014: “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” pёrcakton që “të gjitha ndërtimet 
për banesa, hapësira dhe shërbime për publikun, përfshirë parqet, sheshet dhe rrugët, duhet të 
plotësojnë kërkesat dhe standardet e përshtatshmërisë për personat me aftësi të kufizuara, sipas 
dispozitave të përcaktuara në rregulloren për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me 
aftësi të kufizuara”.

Përshtatshmëria e ndërtimeve të reja apo në proces rikonstruksioni, si më sipër, është kusht për 
marrjen e lejes së ndërtimit dhe certifikatës së përdorimit. Institucionet që ofrojnë shërbime për 
publikun janë përgjegjëse për të përshtatur mjediset ekzistuese të cilat ato administrojnë.

VKM Nr.1503, datë 19.11.2008 për  miratimin e rregullores për “Shfrytëzimin e hapësirave nga ana 
e personave me aftësi të kufizuar”  ka për qëllim zbatimin e rregullave për eliminimin e barrierave 
arkitektonike në banesat, hapësirat dhe shërbimet publike. Rregullorja e shtrin efektin e saj në 
objektet e reja publike dhe private të ndërtuara me fonde publike dhe private. Rregullorja përcakton 
se në ndërtesat dhe hapësirat publike ekzistuese, duhet të identifikohen dhe të llogariten të gjitha 
mundësitë për përshtatje. Zgjidhjet teknike për përshtatshmërinë duhet të jenë të njëjta si në projekt 
idenë, projekt-zbatimin dhe projektin e objektit të përfunduar.

Ligji nr. 10221, datë 04.02.2010, “Për mbrojtjen nga diskriminimi” u kërkon subjekteve publike dhe 
private të mos diskriminojnë në bazë të aftësisë së kufizuar (Neni 7). Mohimi i aksesueshmërisë nga 
këto subjekte konsiderohet diskriminim. Ky ligj konkretizon nenin 18 të Kushtetutës, që sanksionon  
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K O N S T A T I M E  T Ë  P R O B L E M A T I K AV E  T Ë  A K S E S U E S H M Ë R I S Ë 
N Ë  M J E D I S I N  E K Z I S T U E S  D H E  P R O P O Z I M E  P Ë R
P Ë R M I R Ë S I M  A R K I T E K T O N I K

Për evidentimin e situatës aktuale në bashkinë Durrës, u krye një studim mbi aksesueshmërinë 
në rrugë, trotuare, infrastrukturë, objekte të shërbimit publik dhe transportin publik. Shembujt 
e sjellë në vëmendje nëpërmjet këtij raporti janë objektet që kanë një rëndësi të veçantë për 
personat me aftësi të kufizuar. 

Në këtë seksion do të paraqesim disa nga problematikat kryesore ekzistuese të hallkës së zinxhirit 
të aksesueshmërisë së qytetit. Nëpërmjet evidentimit të problematikave kemi nënvizuar nevojën 
e ndërhyrjes në mjediset ekzistuese për eliminimin e barrierave arkitektonike, për të mundësuar 
kështu lëvizjen e lirë dhe pa pengesa jo vetëm për personat me aftësi të kufizuar, por edhe për 
anëtarët e tjerë të komunitetit, sikurse të moshuarit, prindërit me karroca fëmijësh, etj. 

Nëpërmjet evidentimit të problematikave duam të sjellim në vëmendjen e autoriteteve dhe të 
nënvizojmë nevojën urgjente të ndërhyrjes në mjediset ekzistuese për eliminim e barrierave 
arkitektonike për të mundësuar lëvizjen e lirë dhe pa pengesa. Elementët e përshtatshmërisë për 
personat me aftësi të kufizuar në lëvizje në pjesën më të madhe mungojnë tërësisht, ose nuk janë  
në standartet e duhura. Gjithashtu kemi paraqitur edhe modele të përshtatshmërisë të realizuara 
sipas standardeve teknike. Në qytetin e Durrësit shohim një përmirësim të vakët të përshtash-
mërisë në një pjesë të trotuareve. Edhe në ndërhyrjet e bëra rishtazi, vërejmë që mungojnë të 
gjitha elementet e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara në shikim. Kujtojmë që 
përshtatshmëria duhet të jetë e gërshetuar mirë dhe e përshtatur sipas standarteve, në mënyrë që 
të mundësohet lëvizja e lirë, e pavarur dhe e sigurtë për personat me aftësi të kufizuar.

Standartet teknike të referencës janë ato të përcaktuara në Rregulloren “Për shfrytëzimin e 
hapësirave nga ana e personave me aftësi të kufizuar” të aprovuar me VKM Nr.1503, datë 
19.11.20083  

respektimin  e  parimit të  barazisë dhe mosdiskriminimin, ndër të tjera edhe në lidhje me aftësinë e 
kufizuar. 

Ligji nr. 8308, datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore”, i ndryshuar, ka përcaktuar gjithashtu se 
transporti qytetas dhe rrethqytetas, janë kompetencë e pushtetit vendor. Ligji nuk parashikon asnjë 
dispozitë për eliminimin e pengesave në transportin publik për personat me aftësi të kufizuara, por 
duket se ky ligj bën vetëm një rregullim të përgjithshëm, pa ndërhyrë në kushtet specifike që duhet 
të plotësojnë mjetet e transportit të udhëtarëve. Konkretisht, neni 85, i ligjit përcakton detyrimin për 
përkujdesje dhe transport me përparësi, kundrejt të gjitha lehtësive që jep ligji, për të gjitha subjektet 
që i përfitojnë këto lehtësi në transportin qytetës dhe jashtë qytetit, duke përcaktuar me shënim të 
veçantë edhe vendet e ndenjjes për ta. Udhëtarët që përfitojnë lehtësi me ligje të veçanta, duhet të 
paraqesin në udhëtim dokumentin që përcakton ligji për ta.

  3. Udhëzues në ndihmë të specialistëve projektues dhe zbatues në fushën e ndërtimit Bazuar në Rregulloren “Për shfrytëzimin e hapësirave 
nga ana e personave me aftësi të kufizuar”
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TROTUARËT

Gjerësia e trotuareve duhet të jetë jo më pak se 120 cm dhe disniveli midis sipërfaqes së 
trotuarit dhe rrugëve pranë tyre nuk duhet të kalojё 5 mm”. (Neni 7))

Barrierat ekzistuese:

• Në asnjë trotuar nuk është vendosur ‘shiriti i verdhë’ dhe linjat orientuese me reliev për 
personat që nuk shikojnë; 

• Në kryqëzimet e rrugëve me bulevardet kryesore dhe me institucionet publike, mungojnë 
semaforët në përgjithësi, dhe semaforët akustik në veçanti;  

• Në shumë raste rampat ekzistuese janë të projektuara jashtë standartit, me dimensione të 
vogla, në lartësi më shumë se 5 mm.

• Disa rrugë janë në mungesë të plotë të rampave.

Fig. 4. Rampa është jashtë standarteve teknike sepse në lartësi më shumë se 5 mm dhe mungon vija 
rilievore paralajmeruese me gravurë në drejtim të levizjes, Rruga Abdyl Ypi, Durrës

Fig. 2. Trotuari ndërpritet nga hyrja e garaz-
hit privat dhe mungon rampa për daljen e 

detyrueshme në rrugë, Rruga Currila, Durrës

Fig. 3. Prezenca e rampës por mungon vija 
rilievore paralajmëruese me gravurë në drej-

tim të lëvizjes, Rruga Grigor Durrësaku

Fig. 1. Meremetimi i trotuarëve dhe rrugëve si 
dhe përshtatja e tyre me rampa sipas stan-

dardit të duhur. Rruga e Currilave, Durrës 
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PROPOZIME PËR ADAPTIM
ARKITEKTONIK PËR RRUGËT DHE TROTUARЁT
• Vendosja e rampave sipas (Neni 7) dhe sipas rregullores të nenit 8, pika 3.1 

• Vendosja e vijave me reliev të vazhdueshëm për orientimin e personave të verbër

• Prania e sipërfaqeve me reliev paralajmërues të një rruge motore ose kryqëzim

• Vija të bardha me material të ashpërsuar paralajmëruese për kalimin e rrugës

Rishtazi, në rrugën Aleksandër 
Goga janë vendosur rampat sipas 
standarteve teknike për personat 
me aftësi të kufizuar. Në një pjesë të 
rrugëve nuk është e nevojshme prania 
e  rampës sepse janë ‘në kuotën 0’. 
Por megjithatë, mungojnë tëresisht 
elementët e përshtatshmërisë për 
personat e verbër.

Fig.5. Rruga “Aleksandër Goga”

• Sheshi Liria është i paaksesueshëm për 
personat e verbër spese mungojnë vijat me 
reliev të vazhdueshëm për orientim; 

• Mungojnë sipërfaqet me reliev 
paralajmërues të një rruge motore ose 
kryqëzim;

• Mungojnë vijat e bardha me material të 
ashpërsuar paralajmëruese për kalimin e 
rrugës.

SHESHI “LIRIA”

Fig.6. Sheshi Liria
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Fig.7. Trotuaret sipas Nenit 8, pika 3.2

Fig.8. Kalimet në rrugë dhe ishujt e sigurisë në rrugë Nenit 8, pika 3.1

“Në parkimet dhe garazhet publike, si dhe 
pranë objekteve ndërtimore 5% e vendeve 
përshtaten në raport me numrin total të 
vend parkimeve, por jo më pak se një. 
Vend-Parkimet duhet të vendosen me gjerësi 
jo më të vogël se 320 cm dhe e rezervuar 
falas për makinat e personave me aftësi të 
kufizuar” (Neni 12 & 26)

Barrierat ekzistuese:

• Nuk vërehen sinjalistikat horizontale dhe 
vertikale për vend-parkimet e rezervuara 
për personat me aftësi të kufizuar. 

• Në bulevardet dhe rrugët kryesore të 
qytetit nuk ka parkime të rezervuara për 
personat me aftësi të kufizuar

VEND-PARKIMET

Fig.9. Bulevardi Epidamn, Durrës
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PROPOZIME PËR ADAPTIM ARKITEKTONIK PËR
PARKIMET DHE VEND-PARKIMET E REZERVUARA

•   Vendosja e tabelave Vertikale për parkim të rezervuar për personat me aftёsi tё kufizuar. 
Shiko Neni 8. Pika 3.35

•   Vendosja e tabelave vertikale dhe vijëzimeve horizontale të “PARKIM I REZERVUAR”.

•   Parkimet duhet të vendosen në masën minimale 1 në çdo 50 vende makinash, me gjerës jo 
më të vogël se 320 cm dhe e rezervuar falas për makinat e personave me aftësi të kufizuara. 

 5.Rregullore “Për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të kufizuar”. Neni 8, pika 3.3

Fig.11. Rruga e Currilave, Durrës

Fig.12. Rruga Taulantia, Durrës

Fig.10. Shenja e parkimit pranë bashkisë Durrës. Mungon shenja 
horizontale në tokë dhe është e paqartë ku mund të jetë menduar 

parkimi i rezervuar.
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Fig. 13. Në parkimet dhe garazhet publike, si dhe pranë objekteve ndërtimore 5% e vendeve përshtaten në raport me numrin 
total të vend parkimeve, por jo me pak se një. (Neni 26)

 
T R A N S P O R T I  P U B L I K

Në mjetet e transportit publik rezervohen të paktën tri vende për tu ulur personat me aftësi të 
kufizuara në lëvizje dhe në brendësi të mjetit duhet të jetë rezervuar një hapësirë me gjerësi 
që të lejojë qëndrimin e karriges me rrota dhe e pajisur me ganxha për bllokimin e karriges me 
rrota.4

Barrierat ekzistuese:

• Mungesa e infrastrukturës në stacionet e autobusëve për personat me aftësi të kufizuar; 

• Jo të gjithë autobusët e linjave të monitoruara kanë vende të posaçme të dallueshme 
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PROPOZIME PËR ADAPTIM
ARKITEKTONIK PËR MJETET E TRANSPORTIT PUBLIK
• Marrja e masave urgjente për përshtatjen 

e mjeteve me të gjithë infranstrukturën e 
nevojshme, për të siguruar aksesueshmëri-
në e personave me aftësi të kufizuar fizike;

• Krijimi i vendeve të posaçme për personat 
me aftësi të kufizuar;

• Vendosja e shenjave “Brail” apo 
mesazheve zanore në automjet për lehtësi 
aksesueshmërie edhe për personat me 
aftësi të kufizuar në shikim;

nëpërmjet shenjave treguese për personat me aftësi të kufizuar, por përjashtim bëjnë 
urbanët e rinj;

• Mungon infrastruktura për të aksesuar mjetin, përveçse në disa autobusë të rinj të linjës, të 
cilët kanë edhe rampë në derën e mesit të autobusit;

• Ndërkohë në asnjë nga mjetet e linjave nuk ka infrastrukturë të përshtatshme për personat 
me aftësi të kufizuar në shikim (mesazhe zanore apo shenja “Brail”).

Fig. 14. Transporti Publik 
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PROPOZIME PËR ADAPTIM ARKITEKTONIK
• Platforma e pjerrët ngritëse palosëse përdoret si element përshtatës për nevojat e 

arritshmërisë në nivele me lartësi më të mëdha se 120 cm në hapësirat e jashtme dhe të 
brendshme kur nuk zgjidhet me ashensorë ose element tjetër përshtatës.

• Platforma e pjerrët ngritëse palosëse vendoset në muret anësore të shkallëve përgjatë 
gjatësisë së tyre dhe duhet të ketë:

1. Sipërfaqen minimale të përshtatur me dimensione 90x120 cm;

 
I N S T I T U C I O N E T  K R Y E S O R E  P U B L I K E 

BASHKIA

Fig. 15. Hyrja Ballore Bashkinë Durrës

Shkallët dhe platforma. Për shkallë me gjerësi më shumë se 250 cm realizohet një parmak 
mbajtës në mes. Para shkallës së parë dhe mbas asaj të fundit realizohet fusha relievore 
paralajmëruese në gjatesinë e plotë të krahut të shkallëve dhe me gjerësi 40 cm me vijëzime 
pingul me drejtimin e lëvizjes. Rampat dhe platformat duhet të kenë një sipërfaqe relievore 
kundër rrëshqitëse, gjerësi min.120 (90 cm në hapësirat e brendëshme) dhe pjerrtësi deri 1:20 
(5%). Neni 9

Institucioni i Bashkisë, aktualisht nuk ofron 
akses për personat me aftësi të kufizuar pasi 
në hyrje të godinës ekzistojnë vetëm një numër 
shkallësh, dhe nuk ka rampë, platformë të 
pjerrët apo ashensor.

Barrierat ekzistuese:

• Mungesa e shiritit me reliev, paralajmërues 
për shkallët;

• Mugesa e rampës në hyrje të Bashkisë;

• Mungesa e parmakëve në anë të shkallës;

• Mungesa e shiritave orientues për personat 
e verbër;

• Mungesa e ashensorit ose platformave 
lëvizëse për aksesin e kateve të sipërme 
përfshirë këtu edhe aksesin e zyrës së 
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.



15Raport Monitorimi  |  Aksesueshmëria për Personat me Aftësi të Kufizuar në Bashkinë Durrës

2. mbrojtësen palosëse të dyshemesë me madhësi 20 cm dhe dorezën mbrojtëse palosëse;

3. shenjën e arritshmërisë sipas figurës.

• Platforma ngritëse vertikale duhet të përmbushë këto kushte:

1. sipërfaqe të përshtatur të madhësisë së platformës të paktën 110 x 140 cm;

2. pjesa anësore e mbyllur deri në 120 cm;

3. derë hyrëse me gjerësi jo më të vogël se 90 cm e cila hapet nga jashtë ose rrëshqitëse;

4. shenjë të arritshmërisë sipas figurës

• Pajisja me një shirit me reliev, paralajmërues për shkallët.

• Vendosja e parmakëve në anë të shkallës.7 

7.‘Durrësi për të gjithë – Udhëzues mbi garantimin e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuar në ndihmë të vendimmarrësve, spe-
cialistëve të projektimit dhe zbatimit në fushën e ndërtimit dhe aktorëve të tjerë në Bashkinë Durrës. 

Fig. 16. Adaptim Arkitektonik, Bashkia Durrës
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ZYRA E GJENDJES CIVILE

Fig.17. Zyra e Gjendjes Civile

Barrierat ekzistuese:

•  Mungesa e të gjithë elementeve të 
aksesueshmërisë.

ZYRA E MBROJTJES SOCIALE

Fig.18. Zyra e Mbrojtjes Sociale

Barrierat ekzistuese:

•  Mungesa e rampës për në hyrjen e zyrës së mbrojtjes sociale e cila ofron shërbimin publik 
për mbrojtjen e personave me aftësi të kufizuar;

• Mungesa e rampës ose ashensorit për të aksesuar katin e sipërm të kësaj godine ku 
ndodhen zyrat e mbrojtjes sociale;

• Mungesa e sinjalistikës për personat e verbër.
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PROPOZIME PËR ADAPTIM
ARKITEKTONIK PËR ZYRËN E SHËRBIMIT POSTAR

• Pershtatja e një sporteli me planin e 
përdorimit për personat në karrige me rrota, 
i vendosur në një lartësi baraz me 90 cm nga 
toka në vendin e rezervuar për publikun.

Fig.20. Adaptim për Zyrën Postare Durrës 

ZYRAT E SHËRBIMIT POSTAR

Fig. 19. Hyrja Kryesore Posta Shqiptare, Durrës, Rruga Aleksandër Goga

Struktura publike postare është një ndër ndërtesat më të frekuentuara nga personat me aftësi 
të kufizuar. Edhe pse në hyrjen e saj ky objekt është i aksesueshëm spese në nivel 0, mungojnë 
elementët e tjerë të aksesueshmërisë.

Barrierat ekzistuese:

•  Mungesa e sporteleve të përshtatura;

• Mungesa e shiritit orientues për personat e verbër.
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I N S T I T U C I O N E T  A R S I M O R E  P U B L I K E

“Ndërtesat e institucioneve parashkollore, shkollore, universitetet dhe institucione të tjera 
duhet të sigurojnë përdorimin për nxënës me aftësi të kufizuar lëvizëse. Mobilimi duhet të ketë 
karakteristika të veçanta për personat me aftësi të kufizuar”. (Neni 25)

Barrierat ekzistuese:

• Mungesa e rampave të brendëshme dhe të jashtme në godinat ekzituese. Një pjesë e 
madhe e ndërtesave për shkak të fatkeqësisë natyrore – tërmetit në Durrës me datë 26 
Nёntor 2019 janë prishur për tu rindërtuar. Por nga konstatimi i disa prej shkollave të reja 
gjejmë përsëri mungesë të elementeve të aksesueshmërisë për personat me aftësi të 
kufizuar;

• Mungesa e shërbimeve higjenike;

• Mungesa e mjediseve të studimit të përshtatura;

• Mungesa e ashensorëve për të aksesuar katet e sipërme të shkollave;

Fig.21. Shkolla 9 vjecare Jusuf Puka, Durrës
Mungojnë të gjitha elementet e aksesueshmërisë

Fig. 22. Gjimnazi Leonik Tomeo, Durrës, mungojnë të gjitha elementet e 
aksesueshmërisë

SHEMBUJ POZITIVË
—
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, përmbush të 
gjitha standardet e aksesueshmërisë

Fig. 23. Universiteti Aleksandër Mojsiu
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PROPOZIME PËR ADAPTIM
ARKITEKTONIK PËR INSTITUCIONET ARSIMORE

• Sanitaret për persona më aftësi të kufizuar, për të 
gjitha kategoritë e shkollave duhet të ketë minimumi 
një nyje WC-je për këta persona. Për informacione 
të mëtejshme referojuni VKM 1503, datë 19.11.2008, 
“Për personat me aftësi të kufizuara”;

• Vendosja e rampave ose ashensorët për aksesin 
ndër kate.

Fig. 24. Dimensionimet e mjediseve të Nyjeve Higjenosanitare dhe dusheve jepen në këtë Figurë.

 
I N S T I T U C I O N E T  S H Ë N D E T Ë S O R E

POLIKLINIKA

Barrierat ekzistuese:

• Rampa në hyrjen anësore të Poliklinikës nuk ka parmakë mbështetës;

• Mungojnë shiritat drejtues për personat e verbër;

• Hyrja është e bllokuar nga objekte të tjera duke penguar aksesin në objekt;

• Mungesa e ashensorit për të aksesuar katet e sipërme të Poliklinikës ku ndodhen të gjitha 
kategoritë e shërbimit shëndetësor. 
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SHEMBUJ POZITIVË
—
Spitali është i pajisur me rampa të cilat respektojnë standartet teknike për aksesueshmërinë e 
personave me aftësi të kufizuar.

Fig.26. Spitali Rajonal, Durrës

Fig.25. Shërbimet Spitalore – Poliklinika Durrës
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Fig. 27. Propozime për adaptim arkitektonik 
I N S T I T U C I O N E  T Ë  T J E R A  T Ë  I N T E R E S I T  P U B L I K

BIBLIOTEKA PUBLIKE DURRËS

Barrierat ekzistuese:

• Prezenca e një këmbë shkalle në hyrjen 
kryesore; 

• Trotuari është i ngushtë duke bërë të 
pamundur lëvizjen e personave që lëvizin me 
karrocë;

• Mungojnë elementet e aksesueshmërisë për 
personat e verbër. 

Fig. 27. Bibloteka publike Durrës

TEATRI ALEKSANDËR MOISIU

Kjo godinë nuk i përmbush standartet teknike 
për aksesueshmërinë e personave me aftësi të 
kufizuar.

Barrierat ekzistuese:

• Mungesa e rampës në hyrje të godinës; 

• Mungesa e vendeve të rezervuara për 
personat me aftësi të kufizuar;

• Mungesa e aksesit të skenës nga personat 
me aftësi të kufizuar të cilët e përdorin këtë 
godinë për aktivitete në lidhje me aftësinë e 
kufizuar;

• Mungesa e shiritave drejtues për personat e 
verbër.

• Mungesa e rampave dhe aksesin e 
ambjenteve të tjera si palestrat. 

Fig. 28.Pallati i kultures ku ndoshet Teatri Aleksandër Moisiu
Rampa provizore është e kalbur dhe nuk respekton asnjë standart teknik
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MUZEU I DЁSHMORЁVE

Barrierat ekzistuese:

• Mungesa totale e elementëve të 
aksesueshmërisë për personat me aftësi të 
kufizuar.

Fig. 29. Muzeu i dëshmorëve, Durrës

DREJTORIA RAJONALE TATIMORE

Barrierat ekzistuese:

• Mungesa totale e elementëve të 
aksesueshmërisë për personat me aftësi të 
kufizuar.

Fig. 30. Drejtoria Rajonale Tatimore

XHAMIA E MADHE

Barrierat ekzistuese:

• Mungesa e të gjitha elementeve të 
aksesueshmërisë për personat me aftësi të 
kufizuar. 

Fig. 31. Xhamia e madhe, Rruga Aleksandër Goga, Durrës
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Mund të lëvizni lehtësisht në trotuaret e 
qytetit e pa shoqëruar? 

Trotuaret ekzistuese janë të ngushtë dhe ka 
pemë në to. Rampat janë bërë në pjesën më të 
madhe me ngritjen e zërit të grupit të interesit. 
Por në rikostruksionin e shëtitores që është në 
vazhdim, duket se nuk po zbatohen standartet 
e aksesueshmërisë. Unë personalisht, i jam 
drejtuar Bashkisë Durrёs dhe pres akoma 
pergjigje për përfshirjen e një personi me 
aftësi tё kufizuar në monitorimin e punimeve. 

Mund të merrni lehtësisht shërbimet publike 
që ofrohen në ndërtesat publike?

Absotusisht asnjë shërbim. As në Poliklinikё, 
as në Bashki, as te Posta, as te Banka sepse 
mungon aksesueshmëria. Nuk kemi të drejta 
pa aksesueshmëri. Nuk mund as të aksesojmë 
Këshillin Bashkiak. Pajisja me kartat e 
identitetit është e pamundur sepse nuk është 
e aksesueshme Zyra e Aleatit. Ka raste që 
personat me aftësi të kufizuar jane çuar me 
barrelë. Për shërbimin në shtёpi, shërbimi nga 
Aleati ёshtё 15.000 lekё dhe mbi tё shtohet 
edhe kosto e ID. 

Mund të përdorni lehtësisht transportin 
publik urban dhe ndërqytetas? 

Jemi ankuar, dhe nuk është se mungojnë 
rampat, por ato nuk vihen në përdorim, si 
psh, në linjën e plazhit. Unë jam agresuar 
dhe diskriminuar verbalisht në këtë linjë nga 
punonjësit e autobuzit. Jam ankimuar te 
Komisioneri Kundër Diskriminimit dhe te Zyra e 
Shërbimit Publik pranë Bashkisë. Morёn gjobё 
100.000 lekё por shërbimi mbetet i njëjtë. Po 
ju sjell një rast që njoh, të një fëmije i cili ka 
ndërprerë vajtjen në shkollë sepse punonjësit 
nuk vendosnin në përdorim rampën. Oraret në 
transportin publik nuk ekzistojnë dhe nuk janë 
të përshatshëm për personat që nuk shikojnë. 

Mund t’i kaloni lehtësisht rrugët dhe 
kryqëzimet?

Ka vende ku mund të kalohet dhe të tjera 
që nuk mundet. Në Plepa, në Durrës, nuk ka 
asnjë akses pёr personat me aftёsi tё kufizuar. 
Në disa rrugë ka përmirësime por ka shumë 
kryqëzime dhe rrugë për tu përmirësuar. Nuk 
ka semaforë të përshtatshëm për të verbërit 
dhe sinjalistikё në rrugë për ta. 

Mund të parkoni lehtësisht në Parkimet e 
Rezervuara dhe a janë ato lehtësisht të iden-
tifikueshme? 

Absolutisht jo. Vetëm te Gjykata dhe 
Komisionet e Kempit por edhe ato nuk janë të 
lira dhe janë jashtë standartit sepse tabelat 
janë të padukshme. 

Mund të hyni lehtësisht në teatër, kinema 
dhe muze dhe a ka vende të rezervuara për 
personat me aftёsi tё kufizuar në to? 

Teatri që ndodhet në Pallatin e Kulturës  nuk 
është i aksesueshëm. Rampa është bërë me 
rastin e vizitës së Bardhylka Kospirit dhe është 
jashtë standartit. Brenda vendosin rampat 
por skena nuk është e aksesueshme, dhe nuk 
ka vende të rezervuara. Katet e sipërme nuk 
janë të aksesueshëm. 

Mund tё lёvizni lehtësisht në parqe dhe 
hapësirat e tjera publike të qytetit? 

Nuk ka parqe në Durrës. Eshtë bërë inagurimi 
i lulishtes tek stacioni i trenit me fondet e 
Ambasadës Gjermane por nuk besoj se 
është i frekuentuar nga personat me aftësi të 
kufizuar. Unë nuk mund të frekuentoj Sfinksin 
në shëtitoren e Vollgës sepse është kalldrëm 
dhe është e vështirë për ne që kemi dëmtime 
në shtyllën kurrizore.

Mendoni se qyteti juaj është i përshatur për 
levizjen dhe jetesën e lirë dhe të pavarur  të 
personave me aftësi të kufizuar? 

Nuk mund të themi se nuk është punuar fare 
por VKM Nr. 1074 nuk është zbatuar. Ne e 
kemi përdorur VKM-në për të vënë në lëvizje 
Bashkinë dhe mund të themi që janë vendosur 
rampat në disa rrugë por duhet të ketë më 
shumë. Lëvizja e lirë është shumë e vështirë 
për shkak të trotuareve të papërshatura dhe 
të pasigurisë në rrugë. 

Plani i masave dhe buxheti përkatës nuk 
ekziston. 

Ja kam kërkuar Bashkisë Durrёs dhe nuk më 
është kthyer asnjë përgjigje. 

 

INTERVISTЁ ME ADIVIJE HOXHA 
PERSON ME AFTËSI TE KUFIZUAR, KRYETARE E SHOQATËS PARA -TETRAPLEGJIKЁVE, DURRËS
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Ndonëse janë konstatuar një sërë përmirësimesh 
të bëra nga Bashkia Durrës në disa nga rrugët 
kryesore të qytetit, sërish ka akoma shumë për 
të bërë. 

Elementët e përshtatshmërisë për personat 
me aftësi të kufizuar në lëvizje, mungojnë në 
pjesën më të madhe të objekteve arsimore dhe 
institucioneve të shërbimit publik në qytetin e 
Durrësit. Po ashtu, është identifikuar mungesa 
e plotë e elementeve të aksesueshmërisë për 
personat me aftësi të kufizuara në shikim dhe 
dëgjim. Kujtojmë që përshtatshmëria duhet të 
jetë e gërshetuar mirë dhe e përshtatur sipas 
standardeteve, në mënyrë që të mundësohet 
lëvizja e lirë, e pavarur dhe e sigurtë për personat 
me aftësi të kufizuar.

Mungesa e  planit  të masave për aksesueshmëri-
në, në bazë të VKM, nr. 1074, datë 23.12.2015 
dhe mosparashikimi i fondeve në buxhetin vjetor 
të Bashkisë, është një kufizim i dukshëm për 
respektimin e të drejtës për aksesueshmëri në 
mënyrë progresive dhe të planifikuar. 

Nga monitorimi i gjendjes aktuale të infrastruk-
turës ekzistuese vërejmë si më poshtë:

Trotuarët në qytet janë shpesh të 
paaksesueshëm. Në disa raste ata janë shumë 
të ngushtë dhe të zënë nga objekte të tjera që 
pengojnë lëvizjen e qytetarëve, si psh tavolinat 
dhe karriget e kafeneve. Mungojnë tërësisht 
vijëzimet me reliev për personat që nuk shikojnë. 
Vlen të evidentohen përmirësimet në Rrugën 
Aleksandër Goga, trotuaret e së cilës janë 
pajisur me rampa;

Në qytetin e Durrësit nuk ka vend-parkime të 
rezervuara për personat me aftësi të kufizuar 
pranë institucioneve kryesore, duke mos 
respektuar në këtë mënyrë rregulloren “Për 
shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave 
me aftësi të kufizuar”;

Në institucionet publike, aksesueshmëria shpesh 
qëndron vetëm tek prania e rampës në hyrje 
të godinës. Në disa raste rampa nuk është në 
standardet e duhura dhe në një pjesë të mirë të 
rasteve, rampa nuk ekziston. Nuk ka tualete të 
përshtatura, nuk ka sportele të përshtatura për 
shërbim dhe mungon aksesi ndër kate; 

Sheshet publike janë të pa-aksesueshëm për 
personat e verbër;

Objektet e kultit janë të pa-aksesueshëm për 
personat me aftësi të kufizuar.

1. Bashkia e Durrësit duhet të hartojë planin e 
masave, i cili duhet të shoqërohet me buxhetin 
përkatës për eliminimin e barrierave në bazë të 
VKM nr 1074, datë 23.12.2015.

2. Prokurimet publike duhet të respektojnë 
kushtin e përfshirjes të specifikimeve teknike për 
aksesueshmërinë në të gjitha projektet sipas 
VKM-së Nr. 1074, datë 23.12.2015, kreu I pika 
15.

3. Infrastruktura ekzistuese duhet të rishikohet 
dhe përmirësohet në mënyrë progresive dhe 
të planifikuar duke patur parasysh elementë 
të aksesueshmërisë për personat me aftësi të 
kufizuar. 

4. Duhet të përfshihen masat për 
aksesueshmërinë në objektet në rindërtim dhe 
rehabilitim në Bashkinë Durrës. 

5. Të rritet ndërgjegjësimi i punonjësve të 
shërbimit publik dhe qytetarëve mbi të drejtat 
e personave me aftësi të kufizuar, nëpërmjet 
trajnimeve dhe aktiviteteve gjithёpërfshirëse.  

6. Të vihet në dispozicion të banorëve një 
instrument ankimimi pranë Bashkisë, ku ata 
mund të adresojnë lehtësisht mungesёn e 
përshtatshmërisë në infrastukturën ekzistuese, 
gjatë dhe pas zbatimit të ndёrtimeve të reja 
publike dhe private. 

7. Të mbikqyret zbatimi i legjislacionit mbi 
aksesueshmërinë e personave me aftësi të 
kufizuar, në të gjitha detajet e tij. 

8. Të përfshihen personat me aftësi të 
kufizuara në të gjitha ndërhyrjet që ndikojnë 
në jetën e tyre në komunitet, veçanёrisht në 
mbikqyrjen e punimeve që kryhen dhe gjatë 
hartimit të projekteve, në mënyrë që të sigurohet 
përfshirja e të gjithë elementëve të nevojshëm.

PËRFUNDIME REKOMANDIME
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