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

Nevoja për realizimin e këtij raporti vjen nga 
mangësitë e shumta në lidhje me aksesuesh-
mërisë  për personat me aftësi të kufizuar. Këto 
mangësi pengojnë pjesëmarrjen e plotë dhe 
efektive  të personave me aftësi të kufizuar në 
shoqëri. Konventa e Kombeve të Bashkuara 
për të Drejtat e Personave me Aftësi të kufizuar 
e konsideron të drejtën për aksesueshmëri si 
një parakusht për gëzimin e plotë të të gjitha 
të drejtave të tjera. E megjithatë, edhe pas 
ratifikimit të Konventës dhe kalimit të akteve 
të tjera ligjore dhe nënligjore që rregullojnë të 
drejtën e personave me aftësi të kufizuar për 
aksesueshmëri, 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 
duhet të përmbushin. Zbatimi i legjislacionit sjell 
përmirësimin e aksesueshmërisë në objektet 
ekzistuese dhe sigurimin e të gjitha standardeve 
teknike për aksesueshmërinë në projektet e 
ardhëshme, duke mundësuar kështu pjesëmarrjen 
e plotë të personave me aftësi të kufizuar.

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

Bashkia Mat, me qendër qytetin e Burrelit është 
pjesë e qarkut të Dibrës. Bashkia Mat ka një 
popullësi prej rreth 31,000 banorë dhe është e 
përbërë prej 8 njësive administrative: Burrel, Lis, 

Popullёsia është e përqëndruar në njësinë Burrel 
me rreth 17,000 banorë. Numri i personave me 
aftësi të kufizuar, të cilët përfitojnë pagesë për 
shkak të aftësisë së kufizuar është 1561. 

Sistemi arsimor përbëhet nga shkolla 9 vjeçare, 
të shpërndara në gjithë njësitë administrative 
dhe fshatrat e tyre si dhe 8 shkolla të mesme. 
Prej tyre, 2 shkolla të mesme dhe 3 shkolla nëntë 
vjeçare ndodhen në qytetin e Burrelit. 

Objektet e monitoruara janë trotuaret, shkollat, 
qendrat shëndetësore, spitali, objektet e 
shërbimit publik, parku dhe qendrat kulturore. 
Këto objekte, ndodhen në qytetin e Burrelit, i cili 
është në fokus të këtij raporti monitorimi. Gjetjet 
e identifikuara, me shumë mundësi janё të 
vlefshme edhe për njësitë e tjera administrative 
të Bashkisë Mat, të cilat nuk janë monitoruar 
fizikisht. 

Në këte raport nuk pasqyrohen problematikat e 
transportit publik sepse ky shërbim nuk ofrohet 
në Bashkinë Mat. Linjat e transportit ndërmjet  
njёsive i përkasin bizneseve private, të cilat nuk 
aplikojne reduktimin e tarifave të biletave për 
personat me aftësi te kufizuar. Nuk ekziston 
asnjë marrëveshje midis Bashkisë dhe shoqërive 
të transportit për të lehtësuar transportin e 
personave me aftësi të kufizuar. Për më tepër, 
mjetet e transportit ndërmjet  njёsive janë të 
paaksesueshëm për personat me aftësi te 
kufizuar. Raporti nuk i referohet Planit të Masave 
për aksesueshmërinë, i cili edhe pse detyrim 
ligjor nuk është hartuar nga Bashkia Mat. 

Për realizimin e këtij raporti janë kontaktuar 
përfaqësues të Bashkisë Mat, të cilët janë 
informuar mbi këtë veprimtari dhe kanë dhënë 
informacione mbi planin e masave, numrin e 
popullёsisë, sistemin shëndetësor dhe arsimor 
dhe shifrat e personave me aftësi të kufizuar në 
këtë Bashki. 

Përfaqësues të organizatave dhe vetë persona 
me aftësi të kufizuar, banorë të kësaj Bashkie 
kanë dhënë ndihmesën e tyre me shembuj 
personalë për vështirësitë që hasin në jetën e 
përditshme në qytetin e Burrelit, si pasojë e 
mungesës së aksesueshmërisë. 

H Y R J E
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Fig. 1. Qyteti i Burrelit
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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 kufizuara 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 kufizuara 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 kufizuara 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 OSE HEQJEN E PENGESAVE, 
PARLAMENTI SHQIPTAR KALOI LIGJIN NR. 93/2014 “PËR PËRFSHIRJEN SOCIALE DHE
AKSESUESHMËRINË E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA”. 

VENDIMI NR. 1074, DATË 23.12.2015 “PЁR PËRCAKTIMIN E MASAVE PЁR MËNJANIMIN E 
PENGESAVE NE KOMUNIKIM DHE INFRASTRUKTURE 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 menjanimin 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 



7Raport Monitorimi  |  Aksesueshmëria për Personat me Aftësi të Kufizuar në Bashkinë Mat

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 te 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 shërbimeve publike nëse 
objekti nuk zbaton masat per mënjanimin e pengesave për personat me aftësi te 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 për-
shtatshmërinë 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 ak-
sesueshmërise nga këto subjekte konsiderohet diskriminim.
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Gjerësia e trotuarëve të jetë jo më pak se 120 cm dhe disniveli 
midis sipërfaqes së trotuarit dhe rrugëve pranë tyre nuk duhet 
të kalojë 5 mm”. (Neni 7)

Barrierat ekzistuese:

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

• Shpeshherë rampat ekzistuese janë të paaksesueshme për 
shkak të zënies së tyre nga makinat dhe objekte të tjera.

• Disa rrugë kanë  mungesë të plotë të rampave.

• Në asnjë trotuar nuk janë vendosur vijat me reliev për 
personat që nuk shikojnë.

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 Mat, u krye një studim mbi aksesueshmërinë në 
rrugë, trotuare, infrastrukturë, ndërtesa dhe objekte të shërbimit publik, të cilat shfrytëzohen nga 
një publik i gjerë i qytetit. 

Shembujt e sjellë në vëmendje nëpermjet 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 akzistuese për eliminim e barrierave 
arkitektonike për të mundësuar lëvizjen e lire 
dhe pa pengesa. Elementët e përshtatshmërisë 
për personat me aftësi të kufizuar në lëvizje në 
pjesën më të madhe mungojnë tërësisht, ose janë 

1  Udhëzues në ndihmë të specialistëve projektues dhe zbatues në fushën e ndërtimit bazuar në rregulloren “Për shfrytëzimin e hapë-
sirave nga ana e personave me aftësi të kufizuar”

jo në standardet e duhura dhe për këtë arsye 
të paaksesueshme. Gjithashtu, kemi paraqitur 
edhe modele të përshtatshmërisë të realizuara 
sipas standardit pёr tё mundësuar më së miri 
përdorimin. Për personat me aftësi të kufizuara në 
shikim, nuk gjendet asnjë element. Personat me 
aftësi të kufizuar në dëgjim kanë nevojë për tabela 
dhe sinjalistikë, tё cilat gjithashtu kemi konstatuar 
që në qytetin e Burrelit mungojnё. Kujtojmë që 
përshtatshmëria duhet të jetë e gërshetuar mirё 
dhe e përshtatur sipas standardeve, në mënyrë 
që të mundësohet lëvizja e lirë, e pavarur dhe e 
sigurtë për personat me aftësi të kufizuar.

Standardet teknike të referencës janë ato të 
pёrcaktuara në rregulloren “Për shfrytëzimin e 
hapësirave nga ana e personave me aftësi të 
kufizuar” të aprovuar me VKM Nr.1503, datë 
19.11.20081

TROTUARET

Fig. 2. Mungesa e rampës; Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Burrel



9Raport Monitorimi  |  Aksesueshmëria për Personat me Aftësi të Kufizuar në Bashkinë Mat

Fig. 3. Mungesa e rampës; Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Burrel Fig. 4. Rampa nuk është në standardin e duhur, mungesё e vijave me 
reliev për personat që nuk shikojnë 

Fig. 5. Rampat janë  në standardin e duhur.

Fig. 6b. Rampa është në standardin e duhur por mungojnë vijat me reliev 
për personat me aftësi të kufizuar në shikim, Rruga Abdi Mati

Fig. 6c. Rampa është në standardin e duhur por mungojnë vijat me reliev 
për personat me aftësi të kufizuar në shikim, Rruga Abdi Mati

Fig. 6a. Rampa është në standardin e duhur por mungojnë vijat me reliev 
për personat me aftësi të kufizuar në shikim, Rruga Abdi Mati
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SHEMBUJ POZITIVË
—

 Rishtazi, në disa rrugë në Bashkinё 
Mat, janë vendosur rampat. Një pjesë 

e rrugëve janë ‘në kuotën 0’, pra ato 
nuk kanë nevojë për rampë. 

PROPOZIME 
PËR PËRSHTATJE ARKITEKTONIKE PËR TROTUARЁT

•   Vendosja e rampave sipas (Neni 7) dhe sipas rregullores të nenit 8, pika 3.2 

•   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

Fig.8. Trotuarёt sipas Nenit 8, pika 3.2

Fig.9. Kalimet në rrugë dhe ishujt e sigurisë në rrugë Nenit 8, pika 3.1

Fig. 7. Rampa e cila përmbush standardet
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Fig.10. Sheshi Demokracia

“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. Vendparkimet 
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:

• Në qytetin e Burrelit ka vetëm një parkim të rezervuar për 
personat me aftësi të kufizuar.    Në shumicën e rasteve ky 
vend është i zënë nga mjete të tjera.

• Pjesa me e madhe e parkimeve jane të paaksesueshëm 
si pasojё e mungesës së sinjalisitikës horizontale dhe 
vertikale.

• Sheshi Demokracia nuk ka asnjë parkim të rezervuar për 
për personat me aftësi të kufizuar.

VENDPARKIMET
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PROPOZIME PËR PËRSHTATJE
ARKITEKTONIKE PËR VENDPARKIMET E REZERVUARA

• Vendosja e tabelave vertikale për parkim të rezervuar për personat me aftësi të kufizuar. 
Shiko Neni 8. Pika 3.32

• Vendosja vijëzimeve horizontale me shenjën e karriges me rrota.

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

Fig. 11. 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)

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

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 rrëshqitjes, gjerësi min.120 
(90 cm në hapësirat e brendëshme) dhe pjerrtësi deri 1:20 (5%). Neni 9.

Barrierat ekzistuese:

• Mungesa e rampave për aksesin e shërbimeve që ofrohen tek Bashkia. 

• Mungesa e ashensorit për të aksesuar zyrat nё katet e sipërme të Bashkisë duke përfshirë 
edhe sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak. 

• Mungesa e shiritave me reliev (drejtues) për personat që nuk shikojnë.

BASHKIA

Fig. 13. Hyrja Anësore, Bashkia Mat

Fig. 12. Hyrja ballore, Bashkia Mat
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SHEMBUJ POZITIVË
—

 Zyra e Regjistrimit të Pasurisë pranë 
Bashkisë Mat ka një rampë në hyrje e 

cila përmbush standardet teknike.

Fig.13. Zyra e Regjistrimit të Pasurive, Bashkia Mat

 ZYRA E SHËRBIMIT POSTAR

Barrierat ekzistuese:

• Struktura publike postare, e cila është një ndër ndërtesat më të frekuentuara nga personat 
me aftësi të kufizuar ka vetëm një prag të vogël në hyrje. 

• Mungojnë vendparkimet e rezervuara pranë saj.

• Sportelet e shërbimit janë të larta për personat me aftësi të kufizuar.

Fig.14. Zyra e Shërbimit Postar, Bashkia Mat
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PROPOZIME PËR PËRSHTATJE
ARKITEKTONIKE PËR ZYRËN E SHËRBIMIT POSTAR

• Eleminimi i pragut për të lehtësuar hyrjen për personat me aftësi të kufizuar.

• Pajisja me një shirit me reliev për personat që nuk shikojnë.

• 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.15. Përshtatje për të garantuar aksesueshmërinë për personat me aftësi të kufizuar

SHEMBUJ POZITIVË
—
 Në përgjigje të ankesës së Fondacionit “Së Bashku” pranë zyrës së Komisionerit për Mbro-
jtje nga Diskriminimi, Bashkia Mat reagoi menjëherë duke vendosur rampë në hyrje.

Fig.16. Zyra e Gjendjes Civile, Bashkia Mat

ZYRA E GJENDJES CIVILE

Barrierat ekzistuese:

• Zyra e Gjendjes Civile, e cila është 
një ndërtesë e frekuentuar nga 
personat me aftësi të kufizuar, është e 
paaksesueshme. 
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PROPOZIME PËR PËRSHTATJE
ARKITEKTONIKE PËR ZYRËN E GJENDJES CIVILE

• Vendosja e rampës në hyrje

• Pajisja me shirit me reliev për orientim brenda institucionit

• Vendosja e parmakëve në anë të shkallës

• 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.4

Fig.17. Përshtatja arkitektonike  për Zyrën e Gjendjes Civile, Bashkia Mat 1 

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

SHEMBUJ POZITIVË
—
Rampa nuk është e nevojshme sepse aksesi i 
zyres është në kuotën 0.00 me rrugën. 

ZYRA E ALEATIT PËR SHËRBIMIN E
PAJISJES ME PASAPORTA

Barrierat ekzistuese:

• Kjo ndërtesë nuk ka shkallë në hyrje, por ka 
një prag të vogël, i cili mund të përshtatet 
lehtësisht.

Fig.18. Zyra e Aleatit, Bashkia Mat
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PROPOZIME PËR PËRSHTATJE
ARKITEKTONIKE PËR ZYRËN E ALEATIT

• Pajisja me një shirit me reliev për personat që nuk shikojnë

• Ndërhyrje për të kryer nivelimin e rrugës në hyrje të Zyrës së Aleat.

• 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.

 
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 rampës në hyrje në disa prej institucioneve arsimore

•   Mungesa e tualeteve të përshtatura

•   Mungesa e mjediseve të studimit të përshtatura

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

•   Mungesa e rampave për aksesin e ambjenteve të tjera, si palestrat, etj

Fig.19. Gjimnazi “Pjetër Budi” 

Fig.21.”Mustafa Gjestila”, ka rampë në hyrjen kryesore, mungon parmaku
Fig.20. Gjimnazi “28 Nëntori” 
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SHEMBUJ POZITIVË
—

Shkolla 9 vjeçare “31 Korriku” ka 
rampë me parmak në hyrjen e saj 

kryesore.  

Fig.22. Shkolla 9-Vjeçare “31 Korriku”

Fig.23. Shkolla ILIA QIQI, Burrel

PROPOZIME PËR PËRSHTATJE
ARKITEKTONIKE PËR INSTITUCIONET ARSIMORE

• Për të gjitha kategoritë e shkollave duhet të ketë 
minimumi një nyje tualeti për këta persona. Për 
informacione të mëtejshme referojuni VKM Nr. 1503, 
datë 19.11.2008, “Për shfrytëzimin e hapsirave për 
personat me aftësi të kufizuar”

• Vendosja e ashensorëve për aksesin ndër kate

Fig. 24. Dimensionimet e mjediseve të Nyjeve Higjenosanitare dhe dusheve jepen në këtë Figurë.
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SHEMBUJ POZITIVË
—
Pengesat fizike janë eliminuar.

Fig.25. Parku "Nëna Mbretëreshë Geraldinë" Burrel 

 
P A R K U  “ N Ë N A  G E R A L D I N Ë ”

Në parkun “Nëna Geraldine” janë eliminuar të gjitha barrierat dhe parku është i aksesueshëm 
për personat me aftësi të kufizuar. Rrugët janë në kuotën 0 dhe aksesi në park siguron të gjitha 
kushtet për lëvizjen e personave me aftësi të kufizuar. Gjithashtu, një shembull tjetër pozitiv e 
gjejmë në një park të vogël në lagjen “Partizani”. 
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Fig.25. Park i vogël në Lagjjen “Partizani”, Burrel 

 
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

Spitali dhe qendrat shëndetësore

Barrierat ekzistuese:

• Mungesa e respektimit të standardit teknik në dimensionet e rampave në disa qendra 
shëndetësore

• Mungesa e aksesit për shkak të vendosjes së objekteve në sheshpushimin e rampës

• Mungesa e nivelimit të terrenit përpara qendrave dhe prezenca e gropave

• Katet e sipërme të Spitalit “Xhavit Mara” nuk janë te pajisur me ashensorë. Pjesa më e 
madhe e shërbimeve mjekësore ndodhen në katet e sipërme të spitalit. 

Fig.27. Qendra Shëndetësore, Burrel Fig.28. Spitali “Xhavit Mara”, 
Burrel, aksesi ndër kate mungon

Fig. 29. Shërbim Pediatrie (Mungesa e 
respektimit të standardit teknik në dimen-

sionin e rampës)
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SHEMBUJ POZITIVË
—

Rampa në hyrje të spitalit respekton 
standardin.

PROPOZIME PËR PËRSHTATJE
ARKITEKTONIKE PËR INSTITUCIONET SHËNDETËSORE

• Adaptimi i rampave duke ruajtur standardet në dimensione dhe në pjerrësi

• Eliminin e barrierave si objekte në sheshpushimin e rampës

• Meremetimin e rrugëve duke eliminuar gropat

• Vendosja e rampave ose ashensor për tё aksesuar katet e sipërme

Fig. 30. Ambulanca, (Mungesa e respektimit të stan-
dardit teknik në dimensionin e rampës si dhe mungesa 

e aksesit për shkak të vendosjes së objekteve në 
sheshpushimin e rampës)

Fig. 31. Poliklinika nuk ka akses për të marrë shërbim 
në katet e sipërme

Fig. 32. Spitali “Xhavit Mara”, Bashkia Mat
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PROPOZIME PËR PËRSHTATJE 
ARKITEKTONIKE PËR MUZEUN 
HISTORIK

• Meremetimi i trotuaëve dhe hapësirave të 
jashtme për të lehtësuar aksesin

• Vendosja e rampave të jashtme

• Vendosja e një tualeti të përshtatur

• Informacion në formate alternative për 
objektet

Fig. 33. Propozime për pёrshtatje arkitektonike

 
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

MUZEU  HISTORIK  MAT

Muzeu Historik është një nga muzetë 
më të rëndësishëm të vendit. Ai është i 
paaksesueshëm për personat me aftësi të 
kufizuar. 

Barrierat ekzistuese:

• Mungesa e meremetimit dhe rikualifikimit të 
hapësirës jashtë 

• Mungesa e rampave të jashtme

• Mungesa e ashensorëve për tu ngjitur në 
katin e sipërm

Fig. 34. Muzeu Historik, Mat
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SHEMBUJ POZITIVË
—
Hyrja e bibliotekës është e aksesueshme nga rruga sepse është në kuotën 0. 

PROPOZIME PËR PËRSHTATJE 
ARKITEKTONIKE PËR BIBLIOTEKËN

• Adaptimin e sallës së leximit duke u 
përshtatur sipas VKM Nr.1503, datë 
19.11.2008

• Adaptimin e sanitareve, për persona më 
aftësi të kufizuar

Fig. 37. Mjedise studimi dhe pune (Rregullorja “Për shfrytëzimin 
e hapësirave nga ana e personave me aftësi të kufizuar”. VKM 

Nr.1503, datë 19.11.2008)

BIBLIOTEKA

Barrierat ekzistuese:

• Mungesa e ashensorit për të aksesuar 
katin e sipërm të bibliotekës 

• Mungesa e Sherbimeve Higjenike për 
personat me aftësi të kufizuar

• Mungesa e mjediseve të studimit dhe 
leximit të përshtatura

Fig. 35. Bibloteka Publike Mat
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Shkёlqim Hysa është banor i qytetit të Burrelit 
dhe person me aftësi të kufizuar në lёvizje. Synimi 
i kësaj interviste të shkurtër është pasqyrimi i  
aksesueshmërisë së qytetit të Burrelit, qendra e 
Bashkisë Mat, nga një banor i saj i cili e jeton 
qytetin në përditshmërinë e tij. 

Mund të lёvizni lehtësisht  në trotuarёt e qytetit 
i pashoqëruar?

Lёvizja është e veshtirë sepse disa nga trotuarёt 
janё tё paaksesueshëm për shkak të pemёve që 
ndodhen në mes të tyre ose barrierave të  tjera 
të ndryshme.

Mund t’i merrni lehtësisht shërbimet që ofrohen 
në ndërtesat publike?

Jo, nuk mund t’i marrim nё tё gjitha ndёrtesat 
publike sepse ka veshtirёsi për aksesin nё disa 
prej tyre. Shёrbimet që merren në ndërtesën e 
Bashkisё janë të vështira. Gjithashtu,  bankat 
dhe posta ku kryejmë dhe marrim pagesat, janë 
të paaksesueshme për ne.

Mund të përdorni lehtësiht transportin ndërmjet 
njёsive?

Transporti ndërmjet njёsive është i paaksueshem 
dhe nuk aplikon reduktimin e çmimit tё biletave, 
duke e bёrë lëvizjen e personave me aftësi 
të kufizuar që vijnë nga fshatrat për të marrё 
shërbime të ndryshme, shumë të vështirë. 
Transporti urban nuk ekziston. 

Mund t’i kaloni lehtësisht rrugët dhe kryqëzimet? 

Disa prej rrugëve mund tё kalohen me lehtësi, 
por ka rruge të cilat nuk mund të kalohen 
sepse sinjalistika nuk ekziston dhe shpesh janё 
të paaksesueshme si pasojë e mungesës së 
rampave dhe barrierave të tjera të krijuara nga 
qytetarët. 

Mund të parkoni lehtësisht në parkimet e 
rezervuara dhe a janë ato lehtësisht të identi-
fikueshme? 

Parkimi në qytetin e Burrelit për personat me 
aftësi të kufizuar është i vështirë. Ndodhet njё 
vendparkim i rezervuar por edhe ai shpesh 
është i zënё nga makina të qytetarëve pa aftësi 
të kufizuar. Ndërkohë, vendparkime tё tjera të 
rezervuara me signalistikën e duhur nuk ka. Unë 
e kam ngritur zërin shpesh por deri më tani nuk ka 
patur rezultate pozitive. 

Mund të hyni lehtësisht në teatër, kinema dhe 
muze dhe a ka vende të rezervuara në to?

Nuk ka teatër dhe kinemaja është jashtë 
funksionimit. Muzeu nuk është i aksesueshëm 
sepse nuk ka rampa në hyrjen e tij. Po ashtu, kati 
i dytë i muzeut nuk ështe i aksesueshëm.

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

Po, në parkun e Burrelit mund tё lёvizim lehtёsisht 
sepse janë bërë përmirësime në lidhje me ak-
sesueshmërinë. 

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

Qyteti i Burrelit mund të jetë një nga qytetet 
më të pёrshtatshёm në Shqipëri për lëvizjen e 
personave me aftësi të kufizuar, falë terrenit të 
tij të sheshtë. Por,  kufizimet akoma ekzistojnë në 
lidhje me aksesueshmërinë në objektet publike, 
në disa prej trotuareve, në parkim dhe në rruge. 

 
INTERVISTЁ ME SHKЁLQIM  HYSA 
President i Shoqatës Para-Tetraplegjikёve, Mat
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Ndonëse janë konstatuar një sërë përmirësimesh të bëra nga Bashkia Mat për të lehtësuar jetën e 
personave me aftësi të kufizuar, sërish ka akoma shumë për të bërë. 

Mungesa e planit të masave për aksesueshmërinë, 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 mos 
respektimin e të drejtës për aksesueshmëri në mënyrë progresive dhe të planifikuar. 

Nga monitorimi i gjendjes aktuale të infrastrukturës ekzistuese verejmë si më poshtë:

• Trotuarët në qytet janë shpesh tërësisht të paaksesueshëm, në disa raste janë shumë të ngushtë 
dhe kanë pemë ose objekte të tjera që pengojnë lëvizjen e qytetarëve. Shpesh edhe kur rampat 
janë të pranishme, nuk janë në standardin e duhur. Mungojnë tërësisht vijëzimet me reliev për 
personat që nuk shikojnë.

• Në qytetin e Burrelit nuk ka vendparkime 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. Nuk ka tualete të përshtatura, 
nuk ka sportele të përshtatura për shërbim dhe mungon aksesi ndër kate. 

• Në parqet dhe lulishtet vihet rë një vëmendje më e madhe për të respektuar standardet e ak-
sesueshmërisë.

REKOMANDIME
1. Bashkia e Mat 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 së specifikimeve teknike për ak-
sesueshmërinë 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 edhe elementë të aksesueshmërisë për personat me aftësi të 
kufizuar në shikim dhe dëgjim. 

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

5. Të vihet në dispozicion të banorëve një intrument 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. 

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

7. 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 nevojshëme të aksesueshmërisë.

PËRFUNDIME



Ky botim u realizua nga Fondacioni “Së Bashku” në kuadër të projekti “Të Veprojmë për Aksesueshmërinë”, me mbështetjen financiare të 
LevizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. Mendimet dhe opinionet e shprehura në të i përkasin 
autorëve realizues dhe nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e donatorit.

Adresa:
Rr. Dritan Hoxha, Blloku “Gintash” , Objekti 
Nr. 2, Zyra Nr. 14 1023 - Tiranë, Shqipëri

E-Mail:
info@sebashku.org

Telefon:
+355 69 269 4515

Web:
www.sebashku.org


