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Plani Vendor i Aksesueshmërisë në Bashkinë  Përmet, u përgatit si pjesë e nismës për nxitjen e 

aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara, të ndërmarrë nga Ministria e Shëndetësisë 

dhe Mbrojtjes Sociale, në nivel qëndror dhe vendor, në bashkëpunim me Bashkinë Përmet,  me 

mbështetjen e PNUD, përmes Programit “Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind 

(LNB)," me financim të Qeverisë Zvicerane. 
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HYRJE 

 
Në Shqipëri, bazuar në të dhënat e Censusit të vitit  20111, 6.2% e popullsisë mbi moshën 15 vjeç2 

(2,084,137 persona) vuan nga një formë e aftësisë së kufizuar ndërkohë që sipas statistikave zyrtare të 

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, janë 149,864 persona me aftësi të kufizuara, prej të 

cilëve 74,537 janë përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar, prej të cilëve 15,550 janë fëmijë me aftësi të 
kufizuara. Ndërsa 75,327 persona regjistrohen si përfitues në skemën e sigurimeve shoqërore, për shkak të 

qenit invalidë pune. Këto të dhëna, tregojnë që personat me aftësi të kufizuara në Shqipëri, përbëjnë një 

pjesë të konsiderueshme të komunitetit. Krahas treguesve statistikorë vlerësimet3 e herëpashershme të 
realizuara mbi statusin e respektimit të të drejtave, cilësisë së jetës dhe përfshirjes  sociale të personave me 

aftësi të kufizuara kanë treguar që ky komunitet përjeton një sërë problematikash të lidhura me vështirësi; 

në sigurimin e aksesit në shërbime, aksesit në informacion dhe komunikim; në sigurimin e arsimimit të 

përshtatshëm, formimit profesional e punësimit, lirisë së lëvizjes, krijimit të një jetese të pavarur, etj.  
 

Të dhënat tregojnë që numri i personave me aftësi të kufizuara në Bashkinë Përmet, është 659 persona,  

prej të cilëve 331 persona janë përfitues nga skema e pagesave të aftësisë të kufizuar të Shërbimit Social 

Shtetëror, ndërsa 328 janë përfitues  nga skemat e Sigurimeve Shoqërore. Vlerësimet e kryera më herët në 

kuadër të hartimit të dokumenteve vendorë në fushën e aftësisë së kufizuar në Bashkinë Përmet, kanë 

rikonfirmuar që personat me aftësi të kufizuara, të të gjitha kategorive të aftësisë së kufizuar, përballen me 
vështirësi e mungesa të ndjeshme në marrjen e shërbimeve, në sigurimin e aksesit të lirë dhe pa barriera si 

në mjediset ndërtimore ashtu edhe në sigurimin e aksesit në informacion dhe komunikim.  

 
Kërkesa për të garantuar një mjedis të aksesueshëm e pa barriera në të gjitha nivelet e tij dhe hapësirat e 

përdorshme si edhe përdorim të mjeteve të aksesueshëm të transportit dhe komunikimit dhe informacionit 

është një kërkesë themelore për të garantuar të drejtat e personave me aftësi të kufizuara për tu përfshirë në 
komunitetet ku jetojnë. Kjo kërkesë është sanksionuar tashmë nga “Konventa e OKB për të drejtat e 

personave me aftësi të kufizuar” si një premisë dhe e drejtë që secili shtet duhet të garantojë për çdo person 

me aftësi të kufizuar, në përputhje me nevojat dhe veçoritë që ai paraqet. Kjo kërkesë shprehet qartë në 

KDPAK (OKB 2006, neni 9 “Aksesi”) 4. Garantimi i kësaj të drejte është parashikuar edhe në kuadrin 
ligjor shqiptar në plotësimin e një sërë aktesh ligjore dhe nënligjore5, të cilët kanë rregulluar përcaktimin 

në praktikë të standardeve për një mjedis pa barriera. Ndonëse ky kuadër ligjor ekziston prej disa vitesh 

dhe është plotësuar në vazhdimësi me akte ligjore e nënligjore, situata aktuale lë shumë për të dëshiruar. 

                                                             
1http://www.instat.gov.al/media/293241/profili_i__personave_me_aftësi_të__kufizuara_në__shqipëri.pdf 
2 Censusi nuk jep te dhëna për PAK nën moshën 15 vjec 
3 Profili i përjashtimit social të personave me aftësi të kufizuara, Raport, PNUD, Tetor 2015 

4 https://  wwwun.org/disabilities/documents/convention/crpd_albanian.pdf 
 
5Ligji Nr. 10 119, datë 23.4.2009 “ Për planifikimin e Territorit” i ndryshuar me ligjin nr.107/2014, datë 31.07.2014 "Për pla nifikimin dhe zhvillimin 

e territorit", Rregulloren Model të Planifikimit të Territorit si edhe Rregulloren Model të Zhvillimit të Territorit; amenduar me Ligjin nr.73/2015 

datë 9.7.2015, Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvill imin e territorit”, parashikohen k në neni 45/1  

kushtet që duhet të plotësohen për përshtatshmërinë e mjedisit, në të gjitha ndërtimet për banesa, hapësira dhe shërbime për publikun, 

Ligji Nr. 93/2014 “ Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara” 

VKM Nr. 1503 datë 19.11.2008 “Për miratimin e rregullores për shfrytëzimin e hapësirave nga ana  personave me aftësi të kufiz uar”; “Ligji nr.10 
112, datë 9.4.2009 për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit” neni 40 etj.  
VKM Nr. 1074, Datë 23.12.2015, “Për masat e mënjanimit të pengesave mjedisore dhe infrastrukturore në ofrimin e shërbimeve publike për 

Personat me Aftësi të Kufizuar”; 

VKM nr. 626, datë 15.7.2015, “Për miratimin e normativave të projektimit të banesave”, ku bëhet referencë me VKM Nr. 1503 datë 19.11.2008  
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Ndërkohë që parashikimi me masa konkrete dhe masa buxhetore përkatëse sipas VKM Nr. 1074, datë 
23.12.2015 “Për përcaktimin e masave për mënjanimin e pengesave në komunikim dhe infrastrukturë në 

ofrimin e shërbimeve publike për personat me aftësi të kufizuara”, pika 96 do të ishte një bazë e mirë që do 

të ndihmonte në realizmin në praktikë të një mjedisi pa barriera, mjete komunikimi dhe transport të 
aksesueshëm për të gjithë, përfshirë personat me aftësi të kufizuara.  

Plani Vendor për Aksesueshmërinë në Bashkinë Përmet, synon të orientojë në mënyrë të strukturuar punën 

e institucioneve vendore për realizimin e aksesueshmërisë së mjedisit të ndërtuar, informacionit e 

komunikimit, si dhe transportit të përshtatur me qëllim që personat me aftësi të kufizuara të përfshihen në 
jetën shoqërore në mënyrë të pavarur. Ky dokument ofron: (a) një kuadër realist të situatës aktuale të 

aksesueshmërisë në mjedisin e ndërtuar; informacion e komunikim, si dhe në transportin e përshtatur për 

personat me aftësi të kufizuara në Bashkinë Përmet; (b) identifikon disa drejtime kyçe për të adresuar në 
rrugën e duhur problemet dhe sfidat ekzistuese në fushën e aksesueshmërisë; (c) përcakton objektiva dhe 

masa me rezultate të arritshme në fushën e aksesueshmërisë, në Bashkinë Përmet. 

Vlerësimi i situatës së aksesueshmërisë në Bashkinë Përmet, i kryer në kuadër të hartimit të këtij plani 

evidentoi që në këtë bashki: mungon aksesueshmëria si në mjedisin e ndërtuar, në transport, në 
informacion e komunikim për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara; nuk ka struktura të 

posaçme të cilat të kenë në përgjegjësi konsultimin, hartimin dhe zbatimin e politikave për realizimin e 

aksesueshmërisë por dhe struktura të caktuara me detyrë inspektimin për përmbushjen e standardeve të 
aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara; mungojnë aktet rregullatore vendore në zbatimin të 

kuadrit ligjor për aksesueshmërinë; përfaqësuesit e strukturave vendore me objekt të punës së tyre 

urbanistikën e transportin kanë njohuri shumë të kufizuara për konceptin e aksesueshmërisë dhe rezultojnë 
të kenë njohuri të pakta për kuadrin ligjor në fuqi me fokus aksesueshmërinë si dhe detyrimet që rrjedhin 

prej tij për institucionet vendore. 

 

Për ndryshimin e kësaj situate, gjatë hartimit të planit vendor për aksesueshmërinë, u identifikuan disa 
drejtimeve kyçe për ndërhyrje të tilla si; (a) rritja e numrit dhe plotësimi i kapaciteteve njerëzorë në 

strukturat vendore përgjegjëse në Bashkinë Përmet, me fokus përgjegjësinë për të identifikuar, ndjekur, 

orientuar dhe monitoruar realizimin e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara; (b) ndalimi i 
krijimit të barrierave të reja dhe planifikimi për heqjen graduale të barrierave ekzistuese në mjedisin e 

ndërtuar e transport dhe rishikimi i instrumenteve e kontrollit. Krijimi i bazës së të dhënave mbi asetet 

publike dhe vlerësimi tyre me qëllim përshtatjen për përdorim nga personat me aftësi të kufizuara.; (c) 
Planifikimi i aseteve sipas prioriteteve dhe parashikimi i buxhetit përkatës për to, si edhe për heqjen 

graduale të barrierave në objektet ekzistuese; (c) rritja e kapaciteteve njerëzore dhe teknike me qëllim 

sigurimin e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara, në përputhje me standardet; (d) realizimi i 

aksesueshmërisë në informacion e komunikim për personat me aftësi të kufizuara në Bashkinë Përmet; (e) 
miratimi dhe monitorimi i zbatimit të planit vendor të veprimit për aksesueshmërinë. 

Realizimi i ndërhyrjeve sa më sipër do të kërkojë angazhimin jo vetëm të strukturave përgjegjëse në 

Bashki por dhe koordinimin dhe punën në partneritet me aktorë të tjerë vendorë ku një zë të rëndësishëm 
do të ketë shoqëria civile dhe kryesisht organizatat me fokus aftësinë e kufizuar të cilat do të kenë 

gjithashtu një rol kyç në monitorimin e zbatimin e Planit Vendor për Aksesueshmërinë në Bashkinë 

Përmet. 

 
 

 

 
 

 

 

                                                             
6 Çdo subjekt, që ofron shërbime për publikun, është i detyruar që të miratojë një plan masash për zbatimin e kërkesave të këti j vendimi brenda 
6 (gjashtë) muajve nga hyrja e tij në fuqi; pika 10/b) planifikimin progresiv të fondeve të nevojshme për përshtatjen; dhe pika 10/c) përcaktimin e 
afatit kohor për realizimin e përshtatshmërisë. 
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1. Vlerësimi i situatës në fushën e aksesueshmërisë  
 

 

Sipas informacionit të siguruar nga diskutimet e zhvilluara me personat përgjegjës, rezulton qe Bashkia 
Përmet ka përgatitur Planin Vendor të Zhvillimit të Territori, së bashku me Rregulloren Vendore të 

Zhvillimit, të cilat i ka miratuar në Bashki dhe Këshill Bashkiak dhe pritet që së shpejti të miratohen në 

Këshillin Kombëtar të Territorit. Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit pranë Bashkisë 

Përmet, ka në përbërjen e vet një staf me vetëm 3 specialistë.  Kërkesat për leje ndërtimi janë shumë të 
limituara, por Bashkia kërkon vendosjen e rampës në hyrje të ndërtesës në të gjitha objektet publike ose 

private. Kjo është e vetmja kërkesë në lidhje me garantimin e detyrimeve për aksesueshmërinë e 

ndërtesave. Në rrugët kryesore janë aplikuar rampat për kalimin e disniveleve, por në pjesën më të madhe 
të tyre, rampat nuk respektojnë kërkesat dhe standardet e përshtatshmërisë. Shkollat nuk janë përfshirë 

ende në asetet e Bashkisë, mbasi nuk është kryer transferimi dhe regjistrimi i tyre në pronësi të saj. Kjo 

situatë ka vështirësuar ndjeshëm financimin e rikonstruksionit të shkollave ekzistuese dhe aktualisht 

Bashkia kryen vetëm mirëmbajtjen e përvitshme të tyre. Bashkia ka fonde shumë të limituara që shkojnë 
kryesisht për financimin e disa ujësjellësve e kanalizimeve në zonat periferike. Kohët e fundit ka filluar 

nga funksionimi një qendër rezidenciale për fëmijët, e financuar nga UNDP dhe objekti është i 

aksesueshëm sipas standardeve.  
   

Aksesueshmëria në faqet e internetit dhe në botime, publikime, njoftime që bashkia realizon, nuk është e 

aplikueshme. Po ashtu, transporti i aksesueshëm nuk ofrohet për personat me aftësi të kufizuara në 
Bashkinë Përmet. 

 

Konstatohet që niveli i njohjes së kuadrit ligjor mbi aksesueshmërinë, nga përfaqësues të strukturave 

përgjegjëse vendore, si në Bashki dhe në institucionet vendore të varësisë nuk është në nivelin e duhur dhe 
në përgjithësi, aksesueshmëria identifikohet vetëm me vendosjen e një rampe në hyrje të ndërtesës. 

Vërehet gjithashtu që në shumë raste rampat nuk plotësojnë kërkesat dhe standardet e aksesueshmërisë, 

ndërkohë që mungojnë tërësisht elementët e tjerë për të krijuar një nivel bazë të saj, sipas kërkesave dhe 
standardeve të përcaktuara në VKM Nr. 1503 datë 19.11.2008, Për miratimin e Rregullores “Për 

Shfrytëzimin e Hapësirave nga Personat me Aftësi të Kufizuara”. Shumë pak vëmendje i kushtohet 

aplikimit të elementëve të aksesueshmërisë për personat që nuk shikojnë ose kanë vështirësi në shikim dhe 
elementëve të aksesueshmërisë për personat që nuk dëgjojnë ose kanë vështirësi në dëgjim. Aktualisht në 

Bashkinë Përmet, mungon një strukturë e specializuar e kontrollit mbi territorin, gjë që ka favorizuar këtë 

situatë. Policia Bashkiake nuk ka të specifikuar në objektin e saj të punës, kontrollin e zbatimit të lejeve të 

ndërtimit, aq më pak, aplikimin e kërkesave dhe standardeve të përshtatshmërisë, ndërkohë që Inspektorati 
Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, objektin kryesor të punës së tij e mbështet në ligjin nr. 9780, datë 

16.7.2007, “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”.  

 
Në Bashkinë Përmet, në linjat e transportit qytetas e ndërqytetës, mungojnë mjetet e transportit të 

aksesueshëm  për personat me aftësi të kufizuara dhe asistenca e tyre gjatë transportit, ndërkohë që 

rimbursimi i tarifës së biletës mbetet një problem që kërkon zgjidhje imediate. 

Aksesi në informacion dhe komunikim nuk janë vlerësuar sipas peshës dhe rëndësisë që ato kanë në 
përmirësimin e situatës së aksesueshmërisë dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për personat me aftësi të 

kufizuar në Bashkinë e Përmetit. VKM Nr. 1074, datë 23.12.2015, “Për përcaktimin e masave për 

mënjanimin e pengesave në komunikim dhe infrastrukturë në ofrimin e shërbimeve publike për personat 

me aftësi të kufizuara” Kreu II, Rregulla të posaçme, pika 3, 12, 21 dhe 22, 7 i ka përcaktuar detyrimet 

                                                             
7 VKM Nr. 1074 datë 23.12.2015 “Për përcaktimin e masave për mënjanimin e pengesave në komunikim dhe infrastrukturë në ofrimin e 

shërbimeve publike për personat me aftësi të kufizuara” Kreu II, Rregulla të posaçme, 3. Subjektet, që ofrojnë shërbim publik, garantojnë proces 

komunikimi dhe informimi për individët me vështirësi shikimi ose plotësisht të verbër, duke botuar në gjuhën braille dhe/ose me shkrim të 

zmadhuar dhe/ose në formatin audio materiale të lidhura drejtpërdrejt me interesat parësorë të këtij grupi njerëzish, duke parashikuar në mënyrë 

progresive edhe buxhetin përkatës të nevojshëm për përmbushjen e kësaj aksesueshmërie; 12. Subjektet, që ofrojnë shërbim publik, garantojnë 
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dhe teknikat e komunikimit dhe informimit për të gjithë institucionet që ofrojnë shërbime për publikun, të 
cilat janë adresuar edhe në masat në kuadër të aksionit kombëtar “Mjedis të përshtatur të gjithë”, për 

Bashkinë Përmet.  

  

2. Drejtimet e ndërhyrjes në fushën e aksesueshmërisë 

 

Objektivi Strategjik: Përfshirja në jetën shoqërore në mënyrë të pavarur i personave me aftësi të 

kufizuara, përmes sigurimit të aksesueshmërisë në mjedise, transport, informacion dhe komunikim 

 

Objektivi I. Rritja e numrit dhe plotësimi i kapaciteteve njerëzorë në strukturat vendore përgjegjëse 

në Bashkinë Përmet, me fokus përgjegjësinë për të identifikuar, ndjekur, orientuar dhe monitoruar 

realizimin e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara.  

Një element i rëndësishëm për garantimin e zbatimit të këtij plani është (a) shtimi i strukturës dhe (b) 

fuqizimi i kapaciteteve të stafit, i cili do të jetë përgjegjës për identifikimin e adresimin e çështjeve të 

aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara. Në përmbushje të këtij objektivi autoritetet 
vendimmarrëse në Bashki do të rishikojnë përgjegjësitë në strukturën ekzistuese si dhe përshkrimet e 

punës së specialistëve  të  angazhuar me aftësinë e kufizuar, e të ngarkohen ata me përgjegjësi të reja në 

lidhje me aksesueshmërinë për personat me aftësi të kufizuara.  Në se është e nevojshme do të plotësohen 
strukturat me specialistë të rinj të cilët do të angazhohen me detyra në këtë fushë, në zbatim të Ligjit Nr. 

93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”, (Neni 14, pika 1)8 dhe 

Ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, (neni 8, pika c).9 
 

Specialistët e ngarkuar në detyrë, do të konsultojnë hartimin e politikave, programeve e projekteve, do të 

propozojnë projekte sektoriale, si edhe do të monitorojnë zbatimin e kërkesave dhe standardeve të 

aksesueshmërisë nga Bashkia dhe strukturat e varësisë. Bashkia, gjithashtu krijon një rrjet brenda 
institucionit me pika fokale në sektorët që kanë lidhje me kontrollin e territorit dhe investimet për të 

furnizuar me informacion specialistët përgjegjës për aftësinë e kufizuar. Këta specialistë do të jenë pikë 

kontakti e rëndësishme e Bashkisë, që do të mbajnë lidhje me institucionet qendrore dhe vendore, për 

                                                                                                                                                                                                      
proces komunikimi dhe informimi për individët me vështirësi në dëgjim ose që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin, duke siguruar përkthim në gjuhën 

shqipe të shenjave gjatë ofrimit të shërbimit për këtë komunitet e duke parashikuar në mënyrë progresive edhe buxhetin përkatës të nevojshëm për 

përmbushjen e kësaj aksesueshmërie; 21. Subjektet, që ofrojnë shërbim publik, garantojnë proces komunikimi dhe informacioni për personat me 

aftësi të kufizuara të intelektit, duke përdorur teknika në përshtatje me nivelin dhe formën e dëmtimit të intelektit të individit, duke parashikuar 

progresivisht edhe burimet njerëzore e buxhetore të nevojshme për përmbushjen e kësaj aksesueshmërie;  22. Në teknikat e përshtatura përfshihen 

minimumi: a) dhënia e kohës së nevojshme për të proceduar, kuptuar dhe reaguar; b) rimarrja dhe përsëritja e informacionit, shpjegimi i 

informacionit në gjuhë të thjeshtë, copëzimi i informacionit në koncepte më të thjeshtuara, pa e tepruar, dhënia e besimit dhe e sigurisë gjatë 

komunikimit; c) të dëgjuarit e vëmendshëm, mosndërprerja e panevojshme e ligjëratës, përdorimi i fjalive e i fjalëve të thjeshta në të shkruar; ç) 

përdorimi i figurave, fotove, ngjyrave në materiale të shtypura.  

8 Ligji Nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”, Neni 14, pika 1: “Organet e qeverisjes vendore 

emërojnë një ose disa nëpunës vendorë, që merren me çështje të aftësisë së kufizuar, pranë tyre”. pika 2. Nëpunës që merret me çështjet e aftësisë 

së kufizuar është punonjësi i administratës publike, qendrore apo vendore, i cili ka formim dhe njohuri të posaçme në fushën e aftësisë së kufizuar 

dhe ka për detyrë të monitorojë që politikat e programet hartohen dhe zbatohen në përputhje me kriteret e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi 

për aksesueshmërinë dhe përfshirjen, duke siguruar mundësi të barabarta për personat me aftësi të kufizuara. 

 
9 Ligji nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 8, Ushtrimi i autoritetit me interes publik vendor, c) krijojnë struktura administrative për 

kryerjen e funksioneve dhe ushtrimin e kompetencave të tyre, sipas ligjeve në fuqi. Autoritetet e bashkisë të përcaktojnë e miratojnë detyrat dhe 

përgjegjësitë e personave/personit të angazhuar me aftësinë e kufizuar 

 
12 Ligji nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 23 Funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika 4, 4. 

Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor, të 

trotuareve dhe shesheve publike vendore. 6. Transportin publik vendor. 9. Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. 11. Ndërtimin, 

rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. 13. Ndërtimin, 

rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, 

të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së 14. 

Planifikimin, administrimin, zhvillimin dhe kontrollin e territorit, sipas mënyrës së përcaktuar 

përcaktuar me ligj. 
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zbatimin e politikave, programeve dhe projekteve që lidhen me aksesueshmërinë e mjedisit. Ata do të 
krijojnë, mbajnë e përditësojnë: (i) informacionin mbi zbatimin e kuadrit ligjor për aksesueshmërinë e 

mjedisit; (ii) regjistrin me të dhëna mbi situatën e aksesueshmërisë së aseteve (ndërtesave dhe 

infrastrukturës) të institucionit dhe strukturave të varësisë; (iii) regjistrin elektronik (bazë të dhënash) për 
personat me aftësi të kufizuara, (mosha, gjinia, mjete në pronësi etj.), që janë përdorues të shpeshtë, të 

transportit rrugor në linja të rregullta; (iv) vlerësimin e nivelit të aksesueshmërisë së aseteve dhe masat për 

përmirësimin e tij; (v) marrjen e masave për aksesueshmërinë në faqet e internetit të bashkisë si edhe në 

botimet publike apo takimet që Bashkia organizon me grupet e interesit, për të gjitha kategoritë e 
personave me aftësi të kufizuara, si edhe (vi) mirëmbajtjen dhe përditësimin e informacionit.  

Specialistët që do të angazhohen me aftësinë e kufizuar, duhet të trajnohen me programe të detajuara mbi 

legjislacionin shqiptar, Konventën e OKB-së për personat me aftësi të kufizuara, si edhe kërkesat dhe 
standardet kombëtare e ndërkombëtare të aksesueshmërisë. 

 

Objektivi II: Ndalimi i krijimit të barrierave të reja dhe planifikimi për heqjen graduale të 

barrierave ekzistuese në mjedisin e ndërtuar e transport dhe rishikimi i instrumenteve të kontrollit. 

Krijimi i bazës së të dhënave mbi asetet publike dhe vlerësimi tyre me qëllim aksesueshmërinë për 

përdorim nga personat me aftësi të kufizuara. 

 
Aktualisht ekziston   kuadri ligjor12 mbi detyrimet për zbatimin e kërkesave dhe standardeve të 

aksesueshmërisë, ndaj Bashkia duhet të forcojë me akte administrative aplikimin e tyre në të gjitha lejet e 

reja, objektet në zbatim si edhe rikonstruksionet e aseteve të bashkisë (objekte, infrastrukturë rrugore, 
parkime, sheshe, parqe etj.) e t’i propozojë për Vendim në Këshillin Bashkiak. Për forcimin e zbatimit të 

ligjit dhe ndalimin e krijimit të barrierave të reja, nevojiten instrumente të saktë të kontrollit mbi territorin, 

ndaj propozohet të merren masa të shpejta për përmirësimin e tyre. 

 
Bashkia  do të krijojë e plotësojë regjistrat/bazë të dhënash me informacione (të dhëna të detajuara dhe 

foto për secilin aset) për të gjitha objektet/asetet publike ekzistuese (objekte, rrugë, sinjalistikë, vend-

parkime, sheshe, parqe etj.), si edhe me informacione mbi transportin publik, në lidhje me nivelin ekzistues 
të aksesueshmërisë së tyre, frekuentimin nga PAK, kërkesat për aksesueshmëri etj. Regjistrat duhet të 

përditësohen me informacione mbi ndryshimet që ndodhin në asetet, në drejtim të aksesueshmërisë. 

Regjistrat janë instrumente të vlefshëm për Bashkinë në planifikimin e aksesueshmërisë së aseteve dhe 
buxhetit përkatës.  

 

 

Objektivi III: Planifikimi i aseteve sipas prioriteteve dhe parashikimi i buxhetit përkatës për to, si 

edhe për heqjen graduale të barrierave në objektet ekzistuese. 

 

Pavarësisht bazës ligjore dhe përpjekjeve për realizimin e aksesueshmërisë në disa objekte publike dhe 
infrastrukturë rrugore, kryesisht në zonat qendrore të qytetit, mjedisi paraqitet ende me shumë barriera dhe 

i vështirë për lëvizjen e lirë të personave me aftësi të kufizuara. Për përmirësimin e situatës, Bashkia në 

kuadër të aksionit kombëtar “Mjedis të përshtatur të gjithë”, do të planifikojë përmirësimet në objektet 

sipas prioriteteve, duke përfshirë elementët e aksesueshmërisë së mjedisit, të detajuar me aktivitete 
konkrete dhe buxhetin përkatës. Bashkia do të përgatisë e prezantojë për miratim në Këshillin Bashkiak një 

plan të detajuar për heqjen në vazhdimësi të barrierave në asetet publike ekzistuese të saj. 

Për çdo vit, Bashkia do të planifikojë e të përgatisë dosjet e projekteve parësore të përzgjedhura, së bashku 
me buxhetin përkatës e pasi të ketë zhvilluar dëgjesat publike sipas programit, t’i dërgojë për miratim në 

Këshill Bashkiak. Bashkia do të përfshijë gjithashtu në planin vjetor të saj, kërkesat për mjete transporti të 

aksesueshëm për të gjithë operatorët që licencohen në linjat që funksionojnë aktualisht dhe për linjat e reja 
që do të vihen në funksionim, duke i reflektuar në kontratat përkatëse të lidhura me operatorët. Bashkia do 

të përfshijë në buxhetin vjetor fonde për përshtatjen e objekteve të përzgjedhura, sipas prioriteteve. 

Specialistët përgjegjës do të përgatisin dokumentacionin për prokurimin e projekteve për rikonstruksionin 

e këtyre objekteve. Në termat e referencës do të theksohet kërkesa për aplikimin e standardeve për 
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sigurimin e nivelit bazë të aksesueshmërisë në katin përdhe (rampa në hyrje, tualeti i përshtatur, shiritat 
orientues në dysheme për personat që nuk shikojnë ose kanë vështirësi në shikim, korimano udhëzuese në 

të dy krahët e korridoreve, sisteme audio për personat që nuk shikojnë etj.).  

Planifikimi buxhetor për aksesueshmërinë do të kryhet bazuar edhe në detyrimet e përcaktuara në ligjin Nr. 
93/2014 “Për Përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”, (neni 11, pika 2)10.  

Për këtë qëllim, Bashkia dhe Këshilli Bashkiak, do të planifikojnë një përqindje të buxhetit vjetor të 

bashkisë (nga fondi për rikonstruksion dhe mirëmbajtje) për përshtatjen e aseteve të saj (objekte 

administrative, shëndetësore, arsimore, social – kulturore, infrastrukturë rrugore, sheshe, vendparkime, 
parqe etj) me nivelin bazë të aksesueshmërisë, kryesisht në katin përdhe. Masa do të merren edhe për 

mjetet e aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara në linjat ekzistuese të transportit urban me 

frekuentim më të lartë, me së paku një mjet të aksesueshëm në secilën nga këto linja si edhe në 
mbështetjen e projekteve që sigurojnë transport të aksesueshëm “derë më derë”. 

Në kuadrin e sa më sipër, në diskutim me Bashkinë identifikohen si objekte parësore për ndërhyrje: 

-  Godina e bashkisë dhe strukturave të varësisë; 

-   Objekte administrative, shoqërore,   kulturore;  
-   Spitali, Qendra Shëndetësore; 

-   Shkolla; 

-  Ndërtimi/aksesueshmëria e terminalit, stacionit të autobusëve me elementët infrastrukturorë dhe 
sinjalistikë përkatëse për PAK; 

-  Rrugë e trotuare të aksesueshëm;  
-  Sheshe e parqe; 

-  Vendparkime të aksesueshëm;  

-  Sinjalistikë të aksesueshme;  
-  Mjete transporti të aksesueshmepër të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara; 

-  Përmirësimi dhe rritja e nivelit të aksesueshmërisë (për persona që nuk shikojnë dhe persona që 

nuk dëgjojnë) në asetet ku ka vetëm rampë, si edhe në asetet ku rampa është jashtë standardit etj. 
Bashkia do të forcojë gjithashtu bashkëpunimin me institucionet qendrore për sigurimin e fondeve për 

heqjen e barrierave ekzistuese në objektet dhe infrastrukturën arsimore, qendrave shëndetësore, objekte të 
mbështetjes sociale etj., të përcaktuara si parësore në këtë Aksion Kombëtar11.  

 

Objektivi IV: Rritja e kapaciteteve njerëzore dhe teknike me qëllim sigurimin e aksesueshmërisë për 

personat me aftësi të kufizuara, në përputhje me standardet.  

Mjedisi i paaksesueshëm dhe krijimi i vazhdueshëm i barrierave të reja, tregon që ndërgjegjësimi, vullneti  

dhe njohja e kuadrit ligjor nuk janë në nivelin e duhur. Për të ndryshuar këtë situate, Bashkia në 

bashkëpunim me organizatat e personave me aftësi të kufizuara inkurajon ndërgjegjësimin, informimin dhe 
trajnimin e strukturave dhe stafit përgjegjës në lidhje me rekomandimet e Konventës së OKB-së, 

legjislacionin shqiptar mbi kërkesat dhe standardet e aksesueshmërisë, standardet evropiane në lidhje me 

mjedisin e aksesueshëm (planifikim, projektim, ndërtim dhe përdorim të ndërtimeve dhe infrastrukturës), 
përfshirjen e standardeve të aksesueshmërisë në paketën ligjore të prokurimit me fonde publike, 

aksesueshmërinë e strukturave të shërbimit etj.  

I rëndësishëm identifikohet të jetë gjithashtu ndërgjegjësimi dhe rritja e kapaciteteve të personave me 
aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre, veçanërisht kur ata duhet të kërkojnë zbatimin e standardeve, 

gjatë zhvillimit të proceseve të konsultimit publik në zbatim të ligjit Nr.146/2014 “Për njoftimin dhe 

konsultimin publik”. Në këtë këndvështrim, Bashkia në bashkëpunim me organizatat e personave me aftësi 

të kufizuara do të hartojë një program për zhvillimin e fushatave ndërgjegjësuese me persona me aftësi të 

                                                             
10 ligjin Nr. 93/2014 “Për Përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”, (neni 11), Financimi i aksesueshmërisë, pika 2, 

“Institucionet shtetërore, qendrore dhe vendore, marrin gradualisht masat për sigurimin e fondeve të nevojshme për mënjanimin e pengesave 

mjedisore dhe infrastrukturore në ofrimin e shërbimeve publike” 
11 Urdhrit Nr.71, datë 5.4.2019 të Kryeministrit për “Ngritjen e Grupit Ndërinstitucional të punës për marrjen e masave në kuadër të aks ionit 

kombëtar “Mjedis të përshtatur të gjithë”. 
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kufizuara dhe familjarët e tyre, në lidhje me të drejtat e tyre bazuar në legjislacionin shqiptar, në 
rekomandimet e Konventës së OKB-së (13 Dhjetor 2006) “Mbi të drejtat e personave me aftësi të 

kufizuara”, si edhe dokumentave të ndryshme ndërkombëtarë, Bashkia dhe Këshilli Bashkiak duhet të 

promovojnë praktikat pozitive në zbatimin e kërkesave dhe standardeve të aksesueshmërisë, si 

edhe të bëjnë denoncimin e rasteve me shkelje të legjislacionit në fuqi, në media dhe publikime të 

ndryshme. Bashkia, në bashkëpunim me mediat dhe/ose me publikues të ndryshëm, do të 

promovojë gjithashtu operatorët e linjave të transportit urban e ndërurban, të cilët përdorin mjete 

transporti të aksesueshëm për persona me aftësi të kufizuara si edhe ofrojnë shërbime të 

aksesueshme për persona që nuk shikojnë dhe që nuk dëgjojnë. Për këtë qëllim, institucionet 

përdorin median pamore, sociale dhe të shkruar, si edhe botime të ndryshme, duke i prezantuar 

materialet edhe me formate të aksesueshme për personat me aftësi të kufizuara në të shikuar dhe 

atyre me aftësi të kufizuara në të dëgjuar.  
Bashkia, gjithashtu rekomandon pranë Ministrisë përgjegjëse (Komisionit të Licencave) pezullimin 

dhe/ose heqjen e licencës për subjektet që nuk respektojnë kërkesat dhe standardet e aksesueshmërisë në 
mjedis dhe në transport publik dhe bën publike rastet, me arsyetimin përkatës. 

 

Objektivi V: Realizimi i aksesueshmërisë në informacion e komunikim për personat me aftësi të 

kufizuara në Bashkinë Përmet. 
Aktivitetet për realizimin e këtij objektivi synojnë në arritjen e aksesueshmërisë në faqet e internetit të 

Bashkisë Përmet dhe institucionet e varësisë, me qëllim që ato të aksesohen nga të gjitha kategoritë e 

personave me aftësi të kufizuara. Po ashtu, masa do të merren që informacioni, botimet, publikimet, si në 
dokumente zyrtarë ashtu edhe në takime, të jenë në forma të aksesueshme për personat që nuk flasin e nuk 

dëgjojnë dhe ata me vështirësi në shikim. 

 

Objektivi VI: Miratimi dhe monitorimi i zbatimit të planit vendor të veprimit për aksesueshmërinë. 

Për të garantuar suksesin e masave në kuadër të aksionit kombëtar “Mjedis të përshtatur të gjithë”, Këshilli 

Bashkiak  do të miratojë Planin e Masave dhe planin e monitorimit sistematik mbi ecurinë e zbatimit tyre. 

Nga Këshilli Bashkiak do të ushtrohet kontroll mbi zbatimin e Planit dhe vendimeve/akteve të miratuara 
në lidhje me forcimin e kërkesave për realizimin e aksesueshmërisë në mjedis, transport publik, 

informacion e komunikim dhe të merren masa ndëshkuese në rast të moszbatimit të tyre. 

Në kuadër të këtij Plani Veprimi,  Bashkia do të përgatisë raporte periodike mbi ecurinë e zbatimit të 
masave në kuadër të aksionit kombëtar “Mjedis të përshtatur të gjithë”, në drejtim të forcimit të kërkesave 

dhe standardeve të aksesueshmërisë së mjedisit, mbështetur në legjislacionin në fuqi, Konventën e OKB-së 

për të drejtat e PAK, VKM Nr. 1503 datë 19.11.2008 “Për Shfrytëzimin e Hapësirave nga Personat me 

Aftësi të Kufizuara”, si edhe mbi ecurinë e zbatimit të aksesueshmërisë në objektet e cituara në Objektivin 
III të këtij Plani Veprimi. Në raport do të prezantohet gjithashtu ecuria e licencimit të operatorëve të 

transportit publik dhe funksionimi i mjeteve të përshtatura, si edhe sigurimi i informacionit dhe 

komunikimit të aksesueshëm në faqet e internetit, si edhe botimet e takimet që bashkia organizon. Këto 
raporte të prezantohen në Këshillin Bashkiak, sipas grafikut të miratuar prej tij. Në rastet e evidentimit të 

pengesave gjatë zbatimit, specialistët përgjegjës për aftësinë e kufizuar, propozojnë pranë Bashkisë 

(Kryetarit ose Autoritetet drejtuese të Bashkisë) dhe Këshillit Bashkiak, ndryshimet e nevojshme për të 
mundësuar realizimin e masave.  

Bashkia dërgon pranë MSHMS raportet periodike dhe ofron në dispozicion të grupit përgjegjës për 

organizimin e konferencës, të gjithë informacionin që disponon në lidhje me aksesueshmërinë në mjedis, 

transport, informacion dhe komunikim për personat me aftësi të kufizuara në territorin e Bashkisë.     
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PLANI I MASAVE 

 

Objektivi I: Rritja e numrit dhe plotësimi i kapaciteteve njerëzorë në strukturat vendore përgjegjëse në Bashkinë Përmet, me fokus 

përgjegjësinë për të identifikuar, ndjekur, orientuar dhe monitoruar realizimin e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara. 

Aktivitete Treguesit Viti i Parë Viti i Dytë Viti i Tretë Përgjegjësitë Buxheti 

I.1.i: Shtimi i strukturës në Bashki 
me të paktën një punonjës (disa 

persona) të ri të dedikuar me 

aftësinë e kufizuar, përfshi fushën 

e aksesueshmërisë për personat me 
aftësi të kufizuara i cili/ të cilët do 

të kenë përgjegjësi kryesore të 

konsultojnë hartimin e politikave e 
programeve, të propozojnë 

projekte sektoriale dhe të 

monitorojnë zbatimin e kërkesave 
të aksesueshmërisë në Bashkinë 

Përmet. 

I.1.ii: Hartimi i përshkrimit të 

punës për specialistët që do të jenë 
përgjegjës për të ndjekur procesin 

e zhvillimit të aksesueshmërisë për 

personat me aftësi të kufizuara në 
Bashkinë Përmet. 

Stafi/ specialistët e 
emëruar në detyrë me 

përgjegjësi për ndjekjen 

e procesit të 

aksesueshmërisë. 
Përshkrimi i punës së 

specialistit/specialistëv

e dhe trajnimi i tyre. 
 

 

Caktimi i 
specialistëve në 

strukturën 

ekzistuese të 

Bashkisë që do të 
marrin detyra të 

reja për ndjekjen 

e procesit të 
aksesueshmërisë 

për personat me 

aftësi të kufizuara 
apo të emërohen 

specialistë të rinj 

me këtë funksion. 

Përfundimi i 
procedurave të 

emërimit të 

personit të 
caktuar nga 

Bashkia. 

Caktimi i 

detyrave e 
përgjegjësive të 

specialistit dhe 

trajnimi i tij/tyre 
në fushën e të 

drejtave të 

personave me 
aftësi të 

kufizuaraa, me 

fokus në të 

drejtën për 

Vijon puna në 
zbatim të detyrave 

dhe përgjegjësive 

përkatëse për 

zbatimin e 
kërkesave dhe 

standardeve të 

aksesueshmërisë. 
 

 

 
 

 

Vijon puna në 
zbatim të 

detyrave dhe 

përgjegjësive 

përkatëse për 
zbatimin e 

kërkesave dhe 

standardeve të 
aksesueshmërisë. 

Bashkia, 
Këshilli 

Bashkiak 

2,500,000 
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aksesueshmëri.  

I.2 Përditësimi nga stafi më sipër  

i: (i) regjistrit me të dhëna mbi 

situatën e aseteve të bashkisë dhe 
(ii) një regjistër elektronik (bazë të 

dhënash) për persona me aftësi të 

kufizuara, që janë përdorues të 

transportit rrugor në linja te 
rregullta; (iii) marrjen e masave 

për aksesueshmërinë në faqet e 

internetit të bashkisë si edhe në 
botimet publike apo takimet që 

Bashkia organizon me grupet e 

interesit, për të gjitha kategoritë e 
personave me aftësi të kufizuara, si 

edhe (iii) të trajnojë stafin e 

bashkisë dhe strukturave të 

varësisë.  
Bashkia: (i) merr masa për krijimin 

e regjistrit elektronik të personave 

me aftësi të kufizuara që janë 
përdorues të transportit rrugor dhe 

(ii) në bashkëpunim me 

organizatat në mbrojtje të 
personave me aftësi të kufizuara, 

harton një program për zhvillimin 

e fushatave ndërgjegjësuese me 

persona me aftësi të kufizuara dhe 
familjarët e tyre. 

Krijimi i modelit të 

regjistrit të aseteve dhe 

regjistrit 
elektronik/bazë të 

dhënash për përdoruesit 

me aftësi të kufizuara të 

transportit publik. 
Plotësimi i regjistrave 

me të dhëna dhe 

vlerësime. 
Faqe web të Bashkisë 

dhe botime në formate 

të aksesueshme për 
personat me aftësi të 

kufizuara. 

Numri i trajnimeve të 

realizuara me stafin e 
Bashkisë për çështje të 

lidhura me 

aksesueshmërinë. 

Identifikimi dhe 

përfshirja në 

regjistrin 
përkatës, i 

aseteteve të 

bashkisë dhe 

linjave të 
transportit publik. 

Identifikimi i 

nevojave për 
informacion e 

komunikim të 

aksesueshëm. 
2 trajnime të 

realizuara me 

stafin e Bashkisë 

për çështje të 
lidhura me 

aksesueshmërinë 

për personat me 
aftësi të 

kufizuara. 

 
 

 

Plotësimi i 

regjistrit me të 

dhëna mbi 
vlerësimin e 

nivelit të 

aksesueshmërisë 

në aseteve 
parësore dhe 

linjave të 

transportit publik, 
të përfshira në 

objektivin III të 

PVA.  
 

2 trajnime të 

realizuara me 

stafin e Bashkisë 
për çështje të 

lidhura me 

aksesueshmërinë 
për personat me 

aftësi të kufizuara. 

Vijon puna me 

përditësimin e 

informacioneve 
në regjistër. 

Bashkia, 

Specialisti i 

ngarkuar me 
detyrë për  

aftësinë e 

kufizuar Pikat 

Fokale, 
Këshilli 

Bashkiak 

500,000 për 

aksesueshmëri

në në botime e 
takime; 

300,000 për 

aksesueshmëri

në në web; 
320,000 për 

trajnimet. 

 

I.3: Krijimi i një rrjeti me pika 

fokale të aksesueshmërisë në të 
gjitha nivelet e institucionit dhe 

institucioneve të varësisë në lidhje 

me zbatimin e politikave, 

programeve dhe projekteve për 
aksesueshmërinë. 

Identifikimi i pikave 

fokale në sektorët e 
kontrollit mbi territorin, 

infrastrukturës, 

investimeve, transportit 

urban, TIK etj. 

Caktimi i pikave 

të kontaktit e 
organizimi i rrjeti 

brenda 

institucionit 

Hartimi dhe 

miratimi nga 
Bashkia e një 

plani aktivitetesh 

të rrjetit. Rrjeti 

vazhdon punën në 
zbatim të planit.  

Rrjeti shkëmben 

informacione dhe 
mbështet 

bashkinë në 

hartimin e 

politikave e 
programeve mbi 

aksesueshmërinë 

Bashkia, Pikat 

Fokale, 
Këshilli 

Bashkiak 

Pa kosto 
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         Objektivi II: Ndalimi i krijimit të barrierave të reja dhe planifikimi për heqjen graduale të barrierave ekzistuese në mjedisin e ndërtuar e 

transport nëpërmjet  rishikimit të instrumenteve të kontrollit. Krijimi i bazës së të dhënave mbi asetet publike dhe vlerësimi tyre me qëllim 

përshtatjen për përdorim nga personat me aftësi të kufizuara. 

Aktivitete Treguesit Viti i Parë Viti i Dytë Viti i Tretë Përgjegjësitë Buxheti/Lekë 

II.1: Përmirësimi i instrumenteve 

vendore, në drejtim të forcimit të 
kërkesave për aksesueshmërinë e 

mjedisit dhe vendosja e masave 

ndëshkimore në rast të mos 

zbatimit të tyre.  
II.1.i: Rregullorja Vendore e 

Zhvillimit të Territorit, në zbatim 

të Ligjit Nr. 73/2015 datë 
9.7.2015, Për disa shtesa dhe 

ndryshime në ligjin nr. 107/2014 

“Për planifikimin dhe zhvillimin e 
territorit”, duhet të plotësohet me: 

 

-     VKM Nr. 1503 datë 

19.11.2008 Për miratimin e 
Rregullores "Për Shfrytëzimin 

e Hapësirave nga Personat me 

Aftësi të Kufizuara“ (si pjesë 
integrale e rregullores) 

- Detyrimi për vendosjen e 

elementëve të aksesueshmërisë 

në çdo leje të re ndërtimi si 
edhe në rikonstruksionin e 

objekteve ekzistuese.      

-   Listën e dokumenteve (përfshi 
projekt të veçantë për 

aksesueshmërinë), në 

formularët e aplikimit për çdo 
projekt që paraqitet për leje 

ndërtimi     

 -    Cilësim të veçantë mbi 

zbatimin e standardeve të 

Rregullore Vendore e 

Zhvillimit të Territorit e 
përmirësuar dhe e 

plotësuar me elementë 

që garantojnë 

aksesueshmërinë për 
personat me aftësi të 

kufizuara. 

 
 

Numri i lejeve të 

ndërtimit për objekte 
dhe infrastrukturë, ku 

është përfshirë 

aksesueshmëria e 

mjedisit sipas 
standardeve. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Përmirësimi dhe 

miratimi në 
Këshillin 

Bashkiak i 

Rregullores 

Vendore të 
Zhvillimit të 

Territorit; 

 
Ndalimi i 

menjëhershëm, 

miratimi i lejeve 
të ndërtimit pa 

elementët e 

aksesueshmërisë 

sipas standardeve 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Rritja e kontrollit 

mbi detyrimin e 
përfshirjes së 

kërkesave të 

aksesueshmërisë 

në të gjitha lejet e 
reja që miratohen 

në bashki; 

 
Monitorimi i 

miratimit të lejeve 

të ndërtimit, në 
drejtim të 

vendosjes së 

elementëve të 

aksesueshmërisë 
sipas standarteve 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Vijon monitorimi 

i miratimit të 
lejeve të 

ndërtimit, në 

drejtim të 

vendosjes së 
elementëve të 

aksesueshmërisë, 

sipas 
standardeve. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Bashkia 

(Drejtoria e 
Planifikimit të 

Territorit dhe 

Zhvillimit 

Urban), 
Këshilli 

Bashkiak. 

1,000,000 

kosto 
konsulence 



14 

 

aksesueshmërisë, në lejen 

përfundimtare të përdorimit 
   

II.1.ii: Forcimi i zbatimit të 

kërkesave dhe standardeve të 

aksesueshmërisë në infrastrukturën 
rrugore dhe asetet e bashkisë, me 

akte administrative. në zbatim të 
Ligjit nr. 139/2015 “Për 
vetëqeverisjen vendore”, neni 23, 

Funksionet e bashkive në fushën e 

infrastrukturës dhe shërbimeve 
publike, pikat: 

4. Ndërtimin, rehabilitimin dhe 

mirëmbajtjen e rrugëve vendore 

dhe sinjalizimit rrugor, të 
trotuareve dhe shesheve publike 

vendore. 

6. Transportin publik vendor. 
9. Parqet, lulishtet dhe hapësirat e 

gjelbra publike. 

11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe 

mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor 

parauniversitar, me përjashtim të 

shkollave profesionale. 
13. Ndërtimin, rehabilitimin dhe 

mirëmbajtjen e ndërtesave të 

shërbimit parësor shëndetësor dhe 
zhvillimin e aktiviteteve edukuese 

e promovuese në nivel vendor, të 

cilat lidhen me mbrojtjen e 

shëndetit, si dhe administrimin e 
qendrave e të shërbimeve të tjera 

në fushën e shëndetit publik, 

sipas mënyrës së përcaktuar me 
ligj. 
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14. Planifikimin, administrimin, 

zhvillimin dhe kontrollin e 
territorit, sipas mënyrës së 

përcaktuar në ligj. 

 

II.1.iii: Organizimi i Këshillit 
Teknik për territorin si një mjet 

kontrolli që analizon të gjitha 

propozimet për leje të reja ndërtimi 
dhe/ose rikontruksioni, para 

miratimit të tyre nga Kryetari i 

Bashkisë. 
 

II.1.iv: Rritja e përgjegjësive të 

njësive administrative, në drejtim 

të kontrollit të respektimit të 
kërkesave dhe standardeve të 

aksesueshmërisë së mjedisit. 

 
II. v Rritja e kërkesave për 

licencimin e operatorëve të 

transportit publik, në drejtim të 

pajisjes me mjete të aksesueshme 
të transportit 

 

II.1.vi: Përfshirja në specifikimet 
teknike të dokumenteve të tenderit, 

e  
VKM Nr. 1503 datë 18.11.2008 
“Për miratimin e rregullores "Për 

shfrytëzimin e hapësirave nga ana 

e personave me aftësi të kufizuar" 

II.2: Marrja e masave për 
sigurimin e transportit publik të 

aksesueshëm. Forcimi i kërkesave 

për mjete transporti të 
aksesueshëm për të gjithë 

Numri i licencave për 
operatorët e transportit 

publik që funksionojnë 

në territorin e bashkisë 
dhe kanë së paku një 

Ndalimi e 
dhënies së 

licencave për 

linjat e transportit 
publik, të cilat 

Rishikimi i 
licencave për linjat 

ekzistuese më të 

frekuentuara, në 
drejtim të 

Vijon puna për 
rishikimin e 

licencave për 

linjat ekzistuese, 
në drejtim të 

Bashkia, 
Këshilli 

Bashkiak 

Kosto 
vlerësohet me 

operatorët 
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operatorët qytetas dhe ndërqytetas. 

Afishimi i orareve të lëvizjes së 
mjeteve të aksesueshëm. 

mjet të aksesueshëm 

për personat me aftësi 
të kufizuara. 

Kontratat që përfshijnë 

detyrimin për të pasur 

mjete të aksesueshme 

nuk kanë së paku 

një mjet të 
aksesueshëm për 

përdorim nga 

personat me 

aftësi të 
kufizuara.   

përfshirjes së 

mjeteve publike të 
aksesueshëm për 

personat me aftësi 

të kufizuara. 

përfshirjes së 

mjeteve publike 
të aksesueshëm  

për personat me 

aftësi të 

kufizuara. 

II.3: Përfshirja në paketën e 

dokumentacionit për prokurimet 
publike, e kërkesave dhe 

standardeve të aksesueshmërisë në 

mjedis për personat me aftësi të 

kufizuara. 

Numri i tenderave të 

parashikuar brenda 
afatit tre vjeçar të PVA. 

Në të gjitha 

tenderat të 
përdoren dok. e 

tenderit me 

kërkesat e 

aksesueshmërisë.  

Në vijim për të 

gjitha tenderat për 
ndërtime të reja 

dhe 

rikonstruksione, 

Në vijim për të 

gjithë tenderat. 

Bashkia, 

Këshilli 
Bashkiak 

Pa kosto 

II.4: Dërgimi për miratim në 

Këshillin Bashkiak, i akteve të 

përmirësuara dhe/ose akteve të reja 
mbi forcimin e kërkesave të 

aksesueshmërisë në mjedisin e 

ndërtuar dhe në transport.  

Numri i akteve të 

përgatitur për miratim 

në Këshill Bashkiak 

Hartimi nga 

Bashkia e 

miratimi në 
Këshillin 

Bashkiak, i të 

gjithë akteve të 

propozuara për 
aksesueshmërinë 

në mjedisin e 

ndërtuar dhe në 
transport. 

Monitorimi nga 

Këshilli Bashkiak 

i zbatimit të 
akteve të 

miratuara e të 

evidentohen 

problemet në 
zbatim. 

Monitorimi nga 

Këshilli Bashkiak 

i zbatimit të 
akteve të 

miratuara e të 

evidentohen 

problemet në 
zbatim. 

Bashkia, Pika 

Fokale, 

Këshilli 
Bashkiak 

Pa kosto 

II.5: Rishikimi e miratimi nga 

Bashkia e Këshilli Bashkiak i 

akteve për zbatimin e detyruar të 
aksesueshmërisë së mjedisit, si 

edhe penalitetet në rastet e 

moszbatimit të tyre, bazuar në 
ndryshimet ligjore që pritet të 

miratohen në kuadër të këtij 

Aksioni Kombëtar,  

Ligje dhe akte 

nënligjore të miratuara 

nga Qeveria të cilat 
afektojnë punën e 

qeverisjes vendore në 

lidhje me 
aksesueshmërinë. 

Reflektimi i 

dispozitave 

ligjore në aktet e 
Bashkisë dhe 

Këshillit 

Bashkiak 

Zbatimi i akteve të 

miratuara në lidhje 

me 
aksesueshmërinë e 

mjedisit 

Zbatimi i akteve 

të miratuara në 

lidhje me 
aksesueshmërinë 

e mjedisit 

Bashkia, Pika 

fokale, Këshilli 

Bashkiak, Task 
Forca pranë 

MSHMS 

Pa kosto 

II 6: Krijimi e plotësimi i 
regjistrit/bazë të dhënash me të 

dhëna për të gjitha objektet/asetet 

publike, në lidhje me nivelin 

Plotësimi i secilit 
Regjistër me 

informacione sipas 

përkatësisë.  

Evidentimi i 
nivelit ekzistues 

të 

aksesueshmërisë 

Vijon plotësimi 
dhe përditësimi i 

informacionit në 

secilin regjistër.  

Përditësimi i 
plotësimi i 

informacionit në 

regjistër, punë në 

Bashkia, (të 
gjithë sektorët 

dhe strukturat e 

varësisë), pikat 

500,000 për 
databazat; 
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ekzistues të aksesueshmërisë së 

tyre.  
 II.6/1 Krijimi i regjistrit 

elektronik (bazë të dhënash) për 

personat me aftësi të kufizuara, që 

janë përdorues, të transportit 
rrugor në linja të rregullta. 

së aseteve dhe 

mjeteve të 
transportit publik.  

Plotësimi me 

informacionet 

mbi vlerësimin e 
nivelit të 

aksesueshmërisë 

në asetet dhe 
mjetet e 

transportit publik 

vijim. fokale, Këshilli 

Bashkiak 

        Objektivi III. Planifikimi i aseteve sipas prioriteteve dhe parashikimi i buxhetit përkatës për to, si edhe për heqjen graduale të barrierave në 

objektet ekzistuese. 

Aktivitete Treguesit Viti i Parë Viti i Dytë Viti i Tretë Përgjegjësitë Buxheti 

III.1: Diskutimi i projekteve të 

përzgjedhura dhe të dhënat mbi 

transportin publik, në dëgjesa 
publike me të gjithë grupet e 

interesit, personat me aftësi të 

kufizuara, organizata të personave 
me aftësi të kufizuara, organizatat 

në mbrojtje të interesave të 

personave me aftësi të kufizuara.  

Kalendar për dëgjesat 

publike me grupet e 

interesit. Nr. i 
dëgjesave publike, me 

grupet e interesit. 

Përgatitja e 

kalendarit dhe 

zhvillimi i 
dëgjesave publike 

për projektet 

parësore dhe 
linjat e transportit 

publik. 

Dëgjesa publike, 

sipas kalendarit 

dhe sa herë ka 
propozime për 

projekte dhe 

buxhetime. 

Dëgjesa publike, 

sipas kalendarit 

dhe sa herë ka 
propozime për 

projekte dhe 

buxhetime. 

Bashkia, 

Këshilli 

Bashkiak 

Pa kosto 

III.2: Përgatitja e listës së aseteve 
parësore dhe dokumentacionit për 

prokurimin e projekteve të 

rikonstruksionit të tyre  Në 
specifikimet teknike të përfshihen 

kërkesat dhe standardet e 

përcaktuara në VKM Nr. 1503 
datë 19.11.2008 Për miratimin e 

“Rregullores për shfrytëzimin e 

hapësirave nga personat me aftësi 

të kufizuara”. Bashkia do të 
parashikojë dhe të përfshijë në 

buxhetin e institucionit, financimin 

për aplikimin e kërkesave dhe 

Vendimi i Këshillit. 
Bashkiak për objektet e 

përzgjedhura, 

dokumentet e tenderit 
dhe miratimi i buxhetit 

të nevojshëm për 

aksesueshmërinë e 
aseteve parësore. 

 

 

 
 

 

 

Vlerësimi 
paraprak i kostos 

së 

aksesueshmërisë 
në asetet e 

bashkisë, 

strukturat e 
varësisë, rrugët 

dhe vendparkimet 

e aksesueshëm. 

Përfshirja e tyre  
në vitin e parë të 

PVA (rreth 15% 

të aseteve të 

Vlerësimi 
paraprak i kostos 

së 

aksesueshmërisë 
në asetet e 

bashkisë, 

strukturat e 
varësisë, rrugët 

dhe vendparkimet 

e aksesueshëm. 

Përfshirja e tyre  
në vitin e dytë të 

PVA (rreth 20% 

të aseteve të 

Vlerësimi 
paraprak i kostos 

së 

aksesueshmërisë 
në asetet e 

bashkisë, 

strukturat e 
varësisë, rrugët 

dhe vendparkimet 

e aksesueshëm. 

Përfshirja e tyre  
në vitin e tretë të 

PVA (rreth 15% 

të aseteve të 

Bashkia, 
Këshilli 

Bashkiak,  

Drejtoria e 
Financave dhe 

Buxhetit, 

Studio 
projektuese e 

përzgjedhur për 

hartimin e 

projekteve 
Kompania 

fituese e 

tenderit. 

33,700,000 
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standardeve të aksesueshmërisë së 

mjedisit, në objektet parësore të 
përzgjedhura e t’i dërgojë për 

miratim pranë Këshillit Bashkiak:   

-  Godina e bashkisë dhe 

strukturave të varësisë, 
-   Objekte administrative, 

shoqërore,  kulturore,  

-   Qendra shëndetësore, 
-   Shkolla. 

-  Ndërtimi/përshtatja e terminalit, 

stacionit të autobusëve me 
elementët infrastrukturorë dhe 

sinjalistikë përkatëse për PAK. 

-  Rrugë e trotuare të aksesueshëm 

-  sheshe e parqe. 
-  vendparkime të aksesueshëm 

-  Sinjalistikë të aksesueshme 

-  Përmirësimi dhe rritja e nivelit të 
aksesueshmërisë (për PAK që 

nuk shikojnë dhe PAK që nuk 

dëgjojnë) në asetet ku ka vetëm 

rampë, si edhe në asetet ku 
rampa është jashtë standardit 

  Etj. 

 
Drejtoria e Financave e Buxhetit, 

merr masa që në planifikimin e 

programit buxhetor afatmesem të 
parashikojë burime financiare për 

heqjen graduale të barrierave 

ekzistuese. 

 
Zhvillimi nga Bashkia e 

procedurave të tenderimit për 

zbatimin e projekteve parësore.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Bashkia dërgon për 

miratim buxhetin 

vjetor. Këshilli 
Bashkiak miraton 

projektet parësore dhe 

buxhetin e nevojshëm 

për aksesueshmërinë e 
tyre, sipas planit. 

 

Nr. i projekteve që do 
të tenderohen sipas 

përzgjedhura) 

 
Përmirësimi dhe 

rritja e nivelit të 

aksesueshmërisë 

(për PAK që nuk 
shikojnë dhe 

PAK që nuk 

dëgjojnë) në 
asetet ku ka 

vetëm rampë, si 

edhe në asetet ku 
rampa është 

jashtë standardit. 

 

Bashkia harton 
dhe dërgon për 

miratim në 

Këshill Bashkiak 
listën me objektet 

parësore e 

buxhetin 

përkatës, për 
heqjen e 

barrierave 

ekzistuese.    
 

Zhvillimi i 

procedurave të 
tenderit për 

projektet e 

planifikuara në 

vitin e parë të 
PVA, përzgjedhja 

e fituesit, 

nënshkrimi i 
kontratës.  

përzgjedhura) 

 
Përmirësimi dhe 

rritja e nivelit të 

aksesueshmërisë 

(për PAK që nuk 
shikojnë dhe PAK 

që nuk dëgjojnë) 

në asetet ku ka 
vetëm rampë, si 

edhe në asetet ku 

rampa është jashtë 
standardit 

 

 

Bashkia harton 
dhe dërgon për 

miratim në Këshill 

Bashkiak listën 
me objektet 

parësore e 

buxhetin përkatës, 

për heqjen e 
barrierave 

ekzistuese  

Zbatimi punimeve 
në asetet e 

tenderuara  

Zhvillimi i 
tenderit për 

projektet e 

planifikuara në 

vitin e dytë të 
PVA, përzgjedhja 

e fituesit, 

nënshkrimi i 
kontratës. 

përzgjedhura). 

 
Përmirësimi dhe 

rritja e nivelit të 

aksesueshmërisë 

(për PAK që nuk 
shikojnë dhe 

PAK që nuk 

dëgjojnë) në 
asetet ku ka 

vetëm rampë, si 

edhe në asetet ku 
rampa është 

jashtë standardit  

 

Zhvillimi i 
tenderit për 

projektet e 

planifikuara në 
vitin e tretë të 

PVA, përzgjedhja 

e fituesit, 

nënshkrimi i 
kontratës 

 

Monitorimi i 
zbatimit të 

punimeve në 

asetet sipas 
planifikimit. 
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standardeve të 

aksesueshmërisë 

III.3: Zbatimi i  kërkesave për 

mjete transporti të aksesueshëm, 

në licencimin dhe kontratat nga 
Bashkia me operatorët  e 

transportit urban për të gjitha linjat 

që funksionojnë aktualisht si edhe 

për linjat e reja që do të vihen në 
funksionim. 

Numri i operatorëve të 

licencuar dhe numri i 

mjeteve të transportit 
në secilën linjë.   

2 nga linjat më të 

frekuentuara të 

kenë 1 mjet 
transporti të 

aksesueshëm. 

Një mjet transporti 

të përshtatur në 2 

prej linjave urbane 
më të 

frekuentuara.  

Punë në vijim 

duke shtuar 

numrin e mjeteve 
të aksesueshëm  

të transportit 

publik. 

Bashkia, 

Këshilli 

Bashkiak, 
operatorët e 

transportit 

publik. 

Kosto 

vlerësohet në 

bashkëpunim 
me operatorët. 

III.4: Planifikimi nga Bashkia dhe 

Këshilli Bashkiak, e një % të 
buxhetit vjetor të bashkisë (nga 

fondi për rikonstruksion dhe 

mirëmbajtje) për aksesueshmërine 

e aseteve të bashkisë (objekte 
administrative, shëndetësore, 

arsimore, social – kulturore, 

infrastrukturore etj) 

Planifikimi % të 

buxhetit vjetor të 
Bashkisë për 

aksesueshmërinë e 

aseteve parësore të 

bashkisë. Miratimi në 
Këshill Bashkiak 

Planifikimi dhe 

miratimi në 
Këshill Bashkiak 

i % të buxhetit 

vjetor të bashkisë 

për heqjen e 
barrierave 

ekzistues në 

objektet sipas 
PVA-së. 

Planifikimi dhe 

miratimi në 
Këshill Bashkiak i 

% të buxhetit 

vjetor të bashkisë 

për heqjen e 
barrierave 

ekzistues në 

objektet sipas 
PVA-së. 

Planifikimi dhe 

miratimi në 
Këshill Bashkiak 

i % të buxhetit 

vjetor të bashkisë 

për heqjen e 
barrierave 

ekzistues në 

objektet sipas 
PVA-së. 

Bashkia, 

Këshilli 
Bashkiak. 

 

III.5: Ndërtimi/ aksesueshmëria   e 

terminalit/stacionit të autobusëve 

me elementët infrastrukturorë dhe 
sinjalistikë përkatëse për personat 

me aftësi të kufizuara. 

Përgatitja e projekt 

idesë për ndërtim/ 

aksesueshmëria  e 
terminalit/ 

stacionit të autobusëve 

Hartimi i 

projektit të 

detajuar për 
ndërtimin/ 

aksesueshmërinë 

e terminalit/ 
stacionit të 

autobusëve 

Hartimi i projektit 

të detajuar për 

ndërtim/ 
aksesueshmëria  të 

terminalit/ 

stacionit të 
autobusëve. 

Vënia në 

funksionim. 

Bashkia/ 

Këshilli 

Qarkut/Palët e 
interesit. 

 

III.6: Aty ku nuk është i mundur 

ofrimi i transportit të aksesueshëm 
(përfshirë zona të largëta 

periferike), të financohen 

Në Bashkinë Përmet 

ofrohet shërbimi i 
transportit ‘derë më 

derë’ për persona në 

50 persona me 

aftësi të kufizuara 
do të përfitojnë 

nga ky shërbim 

70 persona me 

aftësi të kufizuara 
do të përfitojnë 

nga ky shërbim në 

90 persona me 

aftësi të kufizuara 
do të përfitojnë 

nga ky shërbim 

Bashkia Lezhë, 

MSHMS, MIE. 

8,000,000 

mjetet e 
aksesueshme 

10,000,000/vo
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projekte/operatorë që ofrojnë 

transport derë më derë për personat 
me aftësi të kufizuara. 

 

karrige me rrota dhe 

persona që nuk 
shikojnë, nëse 

transporti publik është i 

pa arritshëm dhe pa 

aksesueshëm për ta. 
2 furgona të 

aksesueshëm do të 

vihen në funksion të 
këtij shërbimi të ri, i 

cili mund të 

zbatohet/menaxhohet 
nga 

organizata/operatorë 

dhe mund të financohet 

nga buxheti qendror, 
përmes bashkive. 

në çdo bashki 

përgjatë një 
muaji. 

çdo bashki 

përgjatë një muaji. 

në çdo bashki 

përgjatë një 
muaji. 

t shërbimi 

III.7: Forcimi i bashkëpunimit të   

Bashkisë me institucionet qendrore 
për sigurimin e fondeve shtesë për 

heqjen e barrierave ekzistuese në 

objektet dhe infrastrukturën 

arsimore, kulturore, shëndetësore, 
administrative etj. të përcaktuara 

në këtë Plan Veprimi. 

Buxheti nga K. 

Bashkiak  
Buxheti nga Qeveria. 

Prezantimi nga 

Bashkia i 
projekteve pranë 

FZHRr për 

sigurimi e 

financimit për 
objektet shkollore 

të identifikuara 

në masën III.3. 

Përgatitja dhe 

propozimi i 
projekteve nga 

Bashkia, sipas 

planifikimit në 

PVA, për financim 
nga institucionet 

qendrore 

përgjegjëse. 

Përgatitja dhe 

propozimi i 
projekteve nga 

Bashkia, sipas 

planifikimit në 

PVA, për 
financim nga 

institucionet 

qendrore 
përgjegjëse. 

Bashkia, 

Këshilli 
Bashkiak, 

Ministritë e 

linjës, FZHRR. 

 

       Objektivi IV: Rritja e kapaciteteve njerëzore dhe teknike me qëllim sigurimin e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara, në 

përputhje me standardet.  

Aktivitete Treguesit Viti i Parë Viti i Dytë Viti i Tretë Përgjegjësitë Buxheti 

IV.1: Forcimi i bashkëpunimit të 

Bashkisë me organizata të 

personave me aftësi të kufizuara, 

me qëllim informimin dhe 
fuqizimin e kapaciteteve, në lidhje 

me Konventën e OKB-së, 

legjislacionin shqiptar mbi 

Numri i trajnimeve, 

kualifikimeve dhe 

fushatave 

ndërgjegjësuese.  

Identifikimi i 

grupeve të 

interesuara për 

aksesueshmërinë 
e mjedisit.  

Hartimi dhe 

miratimi i 

Cikël trajnimesh e 

fushata 

ndërgjegjësuese 

sipas programit të 
miratuar 

Cikël trajnimesh 

e fushata 

ndërgjegjësuese 

sipas programit të 
miratuar 

Bashkia, 

Këshilli 

Bashkiak, Pika 

fokale, 
organizatat në 

mbrojtje të të 

drejtave të 

1,000,000 
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aksesueshmërinë, standardet 

evropiane dhe përfshirjen e 
standardeve të aksesueshmërisë në 

paketën ligjore të prokurimeve 

publike etj., për:  

- stafin e vetë institucionit dhe të 
strukturave të varësisë;  

- komisionin/grupin e urbanistikës 

dhe ndërtimeve në K. Bashkiak;  
-  Zyrën e Urbanistikës pranë 

Njësive Administrative;  

-  subjektet projektuese dhe 
zbatuese në fushën e ndërtimeve 

dhe të infrastrukturës rrugore;  

-  pronarët/administratorët e 

bizneseve private;  
- operatorët e transportit, turizmit, 

he shërbimeve të ndryshme etj.;  

-  efektivët e forcave të policisë   
- ndërgjegjësim dhe informim i 

komunitetit mbi detyrimet dhe 

kërkesat për aksesueshmërinë dhe 

mënyrën e sjelljes me PAK 

programit mbi 

zhvillimin e 
trajnimeve të 

stafit të bashkisë 

dhe strukturave të 

varësisë, si edhe 
mbi zhvillimin e 

fushatave 

ndërgjegjësuese. 
 

Cikël trajnimesh 

dhe fushata 
ndërgjegjësuese 

me stafin e 

bashkisë dhe 

strukturave të 
varësisë. 

 

Fushata 
ndërgjegjësuese 

për stafin e 

strukturave 

vendore dhe 
persona me aftësi 

të kufizuara e 

familjarë të tyre 

personave me 

aftësi të 
kufizuara 

IV.2: Zhvillimi i fushatave të 

ndërgjegjësimit me persona me 

aftësi të kufizuara dhe familjarët e 

tyre, në lidhje me të drejtat e tyre 
bazuar në legjislacionin shqiptar, 

në rekomandimet e KDPAK, si 

edhe që personat me aftësi të 
kufizuara të mësojnë mbi 

tipologjinë e informacionit dhe 

komunikimit të aksesueshëm në 
botimet e eventet zyrtare. 

Numri i fushatave 

ndërgjegjësuese sipas 

programit të hartuar me 

Bashkinë. 

Miratimi i 

programit për 

fushatat 

ndërgjegjësuese. 

Zhvillimi i 3 

fushatave 

ndërgjegjësuese 

me persona me 
aftësi të kufizuara 

dhe familjarët e 

tyre, sipas 
programit. 

Zhvillimi I 2 

fushatave 

ndërgjegjësuese 

me persona me 
aftësi të kufizuara 

dhe familjarët 

e tyre, sipas 
programit. 

Bashkia, Pika 

fokale, Këshilli 

Bashkiak, 

organizatat në 
mbrojtje të të 

drejtave të 

personave me 
aftësi të 

kufizuara. 

1,500,000 
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IV.3: Promovimi nga Bashkia dhe 

Këshilli Bashkiak, i eksperiencave 
pozitive në aplikimin e kërkesave 

dhe standardeve të 

aksesueshmërisë për PAK si edhe 

operatorët e linjave të transportit 
urban e ndërurban që përdorin 

mjete transporti dhe shërbime të 

përshtatura. Prezantimi i 
materialeve edhe në formate të 

aksesueshme. Rastet pozitive 

shërbejnë si model për replikimin e 
tyre në njësi të tjera vendore.  

 

Rekomandimet pranë Ministrisë 

përgjegjëse mbi pezullimin/heqjen 
e licencës për subjektet që nuk 

respektojnë kërkesat dhe 

standardet e aksesueshmërisë dhe i 
bën ato publike. 

Numri i rasteve të 

suksesit, të promovuara 
dhe/ose të denoncuara. 

Numri i publikimeve 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Numri i rasteve të 

propozuara për heqje 
ose pezullim të 

licencës. 

Identifikimi i 

rasteve të 
suksesit dhe 

rasteve negative, 

publikimi në 

media pamore, 
sociale, të 

shkruara. 

 
 

 

 
 

 

Identifikim i 

rasteve dhe 
propozimet  për 

pezullim/heqje 

licence. 

Inkurajimi për 

replikimin e 
rasteve suksesit 

dhe denoncimin e 

rasteve negative. 

Publikimi në 
media pamore, 

sociale, të 

shkruara. 
 

 

 
 

 

Punë në vijim. 

Punë në vijim, 

identifikimi dhe 
inkurajimi për 

replikimin e 

rasteve suksesit 

dhe denoncimin e 
rasteve negative. 

Publikimi në 

media pamore, 
sociale, të 

shkruara. 

 
 

 

Punë në vijim. 

Bashkia, pika 

fokale, Këshilli 
Bashkiak, 

pronarë të 

medias pamore, 

sociale dhe/ose 
të shkruar. 

 

 
 

 

 
 

 

Bashkia/pikat 

fokale 
Ministria 

përgjegjëse për 

licencimin 

300,000 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pa kosto 

Objektivi V: Realizimi i aksesueshmërisë në informacion dhe në komunikim 

Aktivitete Treguesit Viti i Parë Viti i Dytë Viti i Tretë Përgjegjësitë Buxheti 

V.1: Marrja e masave nga të gjitha 
institucionet qendrore dhe vendore 

për të siguruar që informacioni dhe 

komunikimet për politikat, 

publikimet ose ngjarjet publike të 
jenë të zyrtare. për personat me 

aftësi të kufizuara. 

Numri i takimeve, 
eventeve zyrtare, ku 

personave me aftësi të 

kufizuara u ofrohet 

komunikimi dhe 
informacioni i 

arritshëm. 

 % e takimeve, 
eventeve, ku 

ofrohet 

informacion dhe 

komunikim i 
aksesueshëm. 

 % e takimeve, 
eventeve, ku 

ofrohet 

informacion dhe 

komunikim i 
aksesueshëm. 

 % e takimeve, 
eventeve, ku 

ofrohet 

informacion dhe 

komunikim  i 
aksesueshëm. 

Bashkia; 
Institucionet 

vendore 

500,000 

V. 2: Realizimi i trajnimeve me 
stafet e bashkisë dhe strukturave të 

varësisë rreth tipologjive të 

informacionit dhe komunikimit të 

aksesueshëm. 

 Numri i trajnimeve të 
realizuara; 

Numri i anëtarëve të 

stafeve që marrin pjesë 

në trajnime. 

 Realizimi i një 
trajnimi për çdo 

vit 

Realizimi i një 
trajnimi për çdo 

vit 

Realizimi i një 
trajnimi për çdo 

vit 

Bashkia; 
Institucionet 

vendore 

300,000 

V.3: Aplikimi i standardeve të 

aksesueshmërisë në faqet zyrtare të 

Bashkisë duke përfshirë te gjitha 

Faqe web të 

aksesueshme. 

Realizimi i 

aksesueshmërisë 

në faqen web të 

Përditësimi Përditësimi Bashkia 300,000 
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dokumentet ne elektronike të cilët 

krijohen ne formate t 137 

aksesueshme lehtësisht për persona 

me aftësi te kufizuara. 

bashkisë. 

          Objektivi VI: Miratimi, zbatimi dhe monitorimi i planit të veprimit. Forcimi i rolit të qeverisë vendore 

Aktivitete Treguesit Viti i Parë Viti i Dytë Viti i Tretë Përgjegjësitë Buxheti 

VI.1: Miratimi nga Këshilli 

Bashkiak i Planit të Veprimit dhe 
programit të monitorimit 

sistematik për ecurinë e masave, si 

edhe një plani për heqjen në 
vazhdimësi të barrierave në asetet 

ekzistuese të bashkisë. 

Vendimi i Këshillit 

Bashkiak për Planin e 
Veprimit dhe 

programin e 

monitorimit të Planit.  

Miratimi në 

Këshill Bashkiak 
i Planit të 

Veprimit dhe 

Planit të 
Monitorimit për 

heqjen e 

barrierave në 
astetet publike. 

Monitorimi i 

zbatimit të PVA, 
sipas planit të 

miratuar. 

Monitorimi i 

zbatimit të PVA, 
sipas planit të 

miratuar. 

Bashkia, Pika 

Fokale, 
Këshilli 

Bashkiak. 

Pa kosto. 

VI.2: Ushtrimi i kontrollit periodik 

nga Këshilli Bashkiak mbi 

monitorimin e zbatimit të 
vendimeve/akteve të miratuara në 

lidhje me forcimin e kërkesave për 

aksesueshmërinë në mjedis,  
transport publik e informacion dhe 

të merren masa në rast të mos 

zbatimit të tyre. 

 
Bashkëpunimi dhe përfshirja e 

OPAK në procesin e zbatimit të 

PVA. 

Numri i kontrolleve të 

ushtruara nga Këshilli 

Bashkiak. 
 

 

 
 

 

 

 
Numri i OPAK të 

përfshira në Procesin e 

Zbatimit të PVA. 

Kontrolle në 

lidhje me 

zbatimin e akteve 
të miratuar a dhe 

zbatimin e Planit 

të Veprimit. 
Hartim i 

raporteve dhe 

analizim i 

gjetjeve. 

Përfaqësi nga 

Këshilli Bashkiak,  

kontrollon 2 herë 
në vit, zbatimin e 

akteve ligjore mbi 

aplikimin e 
kërkesave të 

aksesueshmërisë. 

Analizohen gjetjet. 

Përfaqësi nga 

Këshilli 

Bashkiak,  
kontrollon 

zbatimin e akteve 

ligjore mbi 
aplikimin e 

kërkesave të 

aksesueshmërisë. 

Analizon gjetjet. 

Këshilli 

Bashkiak, 

sektorët 
përgjegjës të 

bashkisë 

Pa kosto. 

VI.3: Përgatitja nga Bashkia/Pika 

Fokale e raporteve periodike 1-

vjeçare mbi ecurinë e zbatimit të 

planit të veprimit në të gjitha 
objektivat e tij 

 

Përfshirja e OPAK në procesin e 

Numri i raporteve dhe 

respektimi i afateve. 

 

 
 

 

Numri i OPAK të 

Një raport 

periodik 

Një raport 

periodik 

Raporti 

përfundimtar 

Bashkia, Pika 

fokale. 

Pa kosto. 
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hartimit të raporteve të ecurisë së 

zbatimit të PVA. 

përfshira. 

VI.4: Në rastet e evidentimit të 
pengesave gjatë zbatimit të Planit 

të Veprimit, specialistët e 

angazhuar me aftësinë e kufizuar, 
si edhe OPAK, të propozojnë në 

Bashki e Këshillin Bashkiak, 

ndryshimet e nevojshme për të 
mundësuar realizimin e Planit. 

Numri i kontrolleve 
gjatë zbatimit të planit, 

evidentimi i 

problemeve dhe 
propozimet për 

zgjidhjen e tyre.   

Kontrolle të 
ndërmjetme nga 

personat 

përgjegjës dhe 
propozime për 

korrigjimin e 

problemeve të 
identifikuara   

Në vijim, 
kontrolle të 

ndërmjetme nga 

personat 
përgjegjës dhe 

propozime për 

korrigjimin e 
problemeve të 

identifikuara.   

Në vijim, 
kontrolle të 

ndërmjetme nga 

personat 
përgjegjës dhe 

propozime për 

korrigjimin e 
problemeve të 

identifikuara.  

Pika fokale. 
Bashkia, 

Këshilli 

Bashkiak. 

Pa kosto. 

VI.5: Përgatitja e raportit 1  vjeçar 

dhe depozitimi i tij pranë 

MSHMS, e cila përgatit Raportin 

Kombëtar të Realizimit të 

Aksesueshmërisë për Personat me 

Aftësi të Kufizuara. 

 

Përfshirja në raport e gjetjeve, 

rekomandimeve nga OPAK. 

Numri i raporteve dhe 

respektimi i afateve për 
dorëzimin e raporteve. 

Raporti. Raporti. Raporti 

përfundimtar 

Bashkia, Pika 

fokale, Këshilli 
Bashkiak, Task 

Forca pranë  

MSHMS. 

Pa kosto 

VI.6: Organizimi i Konferencës 
Vjetore Kombëtare të 

Aksesueshmërisë. Bashkia, dhe 

strukturat e varësisë ofrojnë në 

dispozicion të konferencës të 
gjithë informacionin që 

disponojnë. 

Angazhim dhe lehtësim 
nga  Qeverisjes  

Vendore ndaj MSHMS 

për përgatitjen e 

Konferencës. 

Në dispozicion 
për të plotësuar 

çdo kërkesë nga 

MSHMS në 

lidhje me 
Konferencën 

Kombëtare të 

Aksesueshmërisë. 

Në dispozicion për 
të plotësuar çdo 

kërkesë nga 

MSHMS në lidhje 

me Konferencën 
Kombëtare të 

Aksesueshmërisë. 

Në dispozicion 
për të plotësuar 

çdo kërkesë nga 

MSHMS në 

lidhje me 
Konferencën 

Kombëtare të 

Aksesueshmërisë 

Bashkia, Pika 
Fokale 

Strukturat në 

varësi të 

bashkisë, 
MSHMS. 

Pa kosto. 
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ANEKS 1: BAZA LIGJORE 

 

Objektivi I: Rritja e numrit dhe plotësimi i kapaciteteve njerëzorë në strukturat vendore përgjegjëse në 

Bashkinë Përmet, me fokus përgjegjësinë për të identifikuar, ndjekur, orientuar dhe monitoruar realizimin e 
aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara. 

 

Pranë institucionit të caktohen specialistë (mundësisht një PAK) të cilët të angazhohen me aftësinë e 

kufizuar në zbatim të: 
- Ligjit Nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”, ( neni 14, 

pika 1): ………”Organet e qeverisjes vendore emërojnë një ose disa nëpunës vendorë, që merren me çështje 

të aftësisë së kufizuar, pranë tyre” dhe: 
- Ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, (neni 8),  Ushtrimi i autoritetit me interes publik 

vendor, c) krijojnë struktura administrative për kryerjen e funksioneve dhe ushtrimin e kompetencave të tyre, 

sipas ligjeve në fuqi. Autoritete e bashkisë të përcaktojnë e miratojnë detyrat dhe përgjegjësitë e 

personave/personit të angazhuar me aftësinë e kufizuar. 
Specialistët që do të angazhohen me aftësinë e kufizuar, duhet të trajnohen me programe të mirëdetajuara 

mbi legjislacionin shqiptar, Konventën e OKB-së mbi të drejtat e PAK dhe kërkesat dhe standardet 

kombëtare e ndërkombëtare mbi aksesueshmërinë e mjedisit në zbatim të Ligjit Nr. 139/2015 “Për 
Vetëqeverisjen Vendore”, Neni 64 Kompetencat dhe detyrat e kryetarit të bashkisë; pika h) merr masa për 

kualifikimin dhe trajnimin e personelit të administratës, të institucioneve arsimore, ………  

                                                                
Objektivi II: Ndalimi i krijimit të barrierave të reja dhe planifikimi për heqjen graduale të barrierave 

ekzistuese në mjedisin e ndërtuar e transport dhe rishikimi i instrumenteve e kontrollit. Krijimi i bazës së të 

dhënave mbi asetet publike dhe vlerësimi tyre me qëllim përshtatjen për përdorim nga personat me aftësi të 

kufizuara. 

 

Bashkia të specifikojë e të miratojë në Këshill Bashkiak, kontrollin mbi zbatimin e  kërkesave dhe 

standardeve të aksesueshmërisë në detyrat e njësive administrative në zbatim të  
Ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, (neni 66) Detyrat e administratës së njësisë administrative 

“Administrata e njësisë administrative kryen këto detyra”,    

b) mbikëqyr territorin për zbatimin e ligjit në të gjitha fushat në kompetencën e bashkisë dhe  njofton 
strukturat kompetente të bashkisë në rast të konstatimit të veprimeve në kundërshtim me ligjin”.  

 

Bashkia të forcojë kërkesat për aksesueshmërinë e mjedisit në zbatim të përgjegjësive që i ngarkon ligji nr. 

139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës dhe 
shërbimeve publike, pikat:  

4. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor, të 

trotuareve dhe shesheve publike vendore. 
5. Ndriçimin e mjediseve publike. 

6. Transportin publik vendor. 

9. Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. 

11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. 

13. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe 

zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e 
shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, 

sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

14. Planifikimin, administrimin, zhvillimin dhe kontrollin e territorit, sipas mënyrës së përcaktuar 
 

 

Bashkia të marrë masa për sigurimin e transportit publik të aksesueshëm, duke forcuar kërkesat për 

aksesueshmëri në licencimin e mjeteve të transportit urban, në zbatim të:  
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- VKM nr. 1074, datë 23.12.2015 “Për përcaktimin e masave për mënjanimin e pengesave në komunikim 
dhe infrastrukturë në ofrimin e shërbimeve publike për personat me aftësi të kufizuara”, Kreu I, pika 7. 

“Njësitë vendore përgjegjëse për transportin publik, qytetas dhe ndërqytetas, publikojnë /afishojnë në çdo 

stacion të mjeteve të transportit publik orarin e lëvizjes së mjeteve të përshtatura dhe monitorojnë zbatimin e 
tij” dhe Kreu II; Rregulla të posaçme; pika 8. Institucionet e shërbimit të transportit publik/privat, përveç 

zbatimit të kërkesave për aksesueshmëri të parashikuara në vendimin nr. 1503, datë 19.11.2008, të Këshillit 

të Ministrave, Për miratimin e rregullores “Për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të 

kufizuara”, garantojnë sistem transporti për individët e verbër ose me dëmtim të shikimit, duke përfshirë 
sistem të shpjegimit me audio për orientim në linjat e transportit dhe ndërthurjen e tyre. dhe pika 9; 

Shërbimet e transportit publik ofrojnë transport qytetas me mjete tërësisht të përshtatura minimumi çdo 1 

(një) orë në çdo vendqëndrim dhe shërbim transporti ndërqytetas me mjete të përshtatura për personat me 
vështirësi në lëvizje, minimumi një herë në ditë.  

 

Objektivi  III: Planifikimi i aseteve sipas prioriteteve dhe parashikimi i buxhetit përkatës për to, si edhe për 

heqjen graduale të barrierave në objektet ekzistuese. 
 

Planifikimi dhe parashikimi në buxhet i aksesueshmërisë në asetet publike kryhet në zbatim të: 

 
- Udhëzimit Nr. 5627, datë 18.11.2016, “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për 

lëshimin e licencave dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve 

brenda vendit” te ndryshuar, (neni 14, pika 5): Subjekti është i detyruar të zbatojë legjislacionin në fuqi për 
personat me aftësi të kufizuar dhe t’i krijojë sa më shumë lehtësira për transport kësaj kategorie udhëtarësh. 

Mos zbatimi i legjislacionit në fuqi për transportin e personave me aftësi të kufizuar përbën shkelje të rëndë, 

e cila shkon deri në pezullimin ose heqjen e liçencës dhe, ose çertifikatës së autobusit. 

 
-  VKM Nr 1074, datë 23.12.2015 “për përcaktimin e masave për mënjanimin e pengesave në komunikim 

dhe infrastrukturë në ofrimin e shërbimeve publike për personat me aftësi të kufizuara” (pika 15). “Marrja e 

masave për aksesueshmëri, në çdo rast, do të jetë pjesë e specifikimeve teknike, si një nga kushtet e 
detyrueshme për t’u plotësuar në një proces prokurimi”, të përfshihen në specifikimit teknike të 

Dokumenteve të Tenderit për objektet që prokurohen me fonde publike, elementët e aksesueshmërisë të 

përcaktuara në VKM Nr. 1503 datë 19.11.2008 Për miratimin ne Rregullores për “Shfrytëzimin e Hapësirave 
nga Personat me Aftësi të Kufizuara”,  

 

Objektivi IV: Rritja e kapaciteteve njerëzore dhe teknike me qëllim sigurimin e aksesueshmërisë për 

personat me aftësi të kufizuara, në përputhje me standardet.  
Për konsultimin publik, ndërgjegjësimin dhe rritjen e kapaciteteve merren masa në mbështetje të:  

- Ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”;  

- Neni 16 Konsultimi publik në njësitë e vetëqeverisjes vendore; 1. Organet e vetëqeverisjes vendore janë të 
detyruara të garantojnë pjesëmarrjen publike në procesin e vendimmarrjes.  

- Neni 20 E drejta e iniciativës qytetare, pika 1. Çdo komunitet, nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar të tij, 

ose jo më pak se një për qind e banorëve të bashkisë ka të drejtë të paraqesin për vendimmarrje në këshillin 

bashkiak iniciativa qytetare për çështje që janë brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore, si 
edhe  

- Neni 64 Kompetencat dhe detyrat e kryetarit të bashkisë; pika h) merr masa për kualifikimin dhe trajnimin 

e personelit të administratës, të institucioneve arsimore, sociale, kulturore e sportive. 
 

- Ligjit Nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” 
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Nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”, (neni 18, pika 1, 2, 
3)12 .  

 

 
 

Objektivi V: Realizimi i aksesueshmërisë në informacion e komunikim për personat me aftësi të kufizuara 

në Bashkinë Përmet. 

 
Për informimin dhe komunikimin Bashkia duhet të marrë masa në zbatim të: 

VKM Nr. 1074, datë 23.12.2015, “Për përcaktimin e masave për mënjanimin e pengesave në komunikim dhe 

infrastrukturë në ofrimin e shërbimeve publike për personat me aftësi të kufizuara” 
Kreu I; RREGULLIME TË PËRGJITHSHME; pika 8. Mjetet, mënyrat dhe formatet e komunikimit të 

përdorura në ofrimin e shërbimeve publike përmbushin kërkesat e aksesueshmërisë në komunikim, të 

parashikuara në këtë vendim.  

Kreu II; RREGULLA TË POSAÇME; Pika 3. Subjektet, që ofrojnë shërbim publik, garantojnë proces 
komunikimi dhe informimi për individët me vështirësi shikimi ose plotësisht të verbër, duke botuar në 

gjuhën braille dhe/ose me shkrim të zmadhuar dhe/ose në formatin audio materiale të lidhura drejtpërdrejt 

me interesat parësorë të këtij grupi njerëzish, duke parashikuar në mënyrë progresive edhe buxhetin përkatës 
të nevojshëm për përmbushjen e kësaj aksesueshmërie.  

Pika 8. Institucionet e shërbimit të transportit publik/privat, përveç zbatimit të kërkesave për aksesueshmëri 

të parashikuara në vendimin nr. 1503, datë 19.11.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e 
rregullores “Për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të kufizuara”“, garantojnë sistem 

transporti për individët e verbër ose me dëmtim të shikimit, duke përfshirë sistem të shpjegimit me audio për 

orientim në linjat e transportit dhe ndërthurjen e tyre.  

12. Subjektet, që ofrojnë shërbim publik, garantojnë proces komunikimi dhe informimi për individët me 
vështirësi në dëgjim ose që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin, duke siguruar përkthim në gjuhën shqipe të shenjave 

gjatë ofrimit të shërbimit për këtë komunitet e duke parashikuar në mënyrë progresive edhe buxhetin 

përkatës të nevojshëm për përmbushjen e kësaj aksesueshmërie.  
21. Subjektet, që ofrojnë shërbim publik, garantojnë proces komunikimi dhe informacioni për personat me 

aftësi të kufizuara të intelektit, duke përdorur teknika në përshtatje me nivelin dhe formën e dëmtimit të 

intelektit të individit, duke parashikuar progresivisht edhe burimet njerëzore e buxhetore të nevojshme për 
përmbushjen e kësaj aksesueshmërie. Shërbimet e ofruara, ku përparësi kanë shërbimet e ofruara nga 

institucione të shëndetësisë, mbrojtjes shoqërore, arsimit, punësimit, transportit e të kulturës, respektojnë 

kërkesat e parashikuara në këtë vendim. dhe Pika 22, detajimi i teknikave të përshtatura 

24. Në çdo rast, çdo institucion, që komunikon dhe informon nëpërmjet teknologjisë së komunikimit dhe 
informimit online, merr masa progresive për zbatimin e kërkesave të aksesueshmërisë për personat me aftësi 

të kufizuara të intelektit, duke ndërtuar dhe përshtatur në përputhje me nevojat e tyre çdo medium të 

komunikimit dhe informimit në internet të parashikuar për ta apo për konsum publik.  

 

                                                             
12 ligjit Nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”, Neni 18, (1) Qeveria nxit një model bashkëkohor të 

aftësive të kufizuara dhe të dëmtimit, duke rritur ndërgjegjësimin për barazinë e personave me aftësi të kufizuara, veçanërisht duke theksuar mjetet 

për mbështetje dhe ndihmë për të siguruar mundësi dhe kushte të barabarta me të tjerët. (2) Media publike dhe private nxit përfshirjen e personave 

me aftësi të kufizuara nëpërmjet imazheve që theksojnë mosdiskriminimin, autonominë e personave me aftësi të kufizuara dhe sigurojnë mundësitë që 

këta persona të flasin vetë për veten e tyre dhe (3) Qeveria rrit ndërgjegjësimin për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe përfshirjen e tyre 

në shoqëri me fushata ndërgjegjësuese. 


