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Në dekadën e fundit ka patur shumë përpjekje për të evidentuar situatën e 
mjedisit të ndërtuar të paqasshëm në qytetet e Kosovës. Në veçanti është 
punuar mjaft në evidentimin të barrierave në ndërtesa publike dhe hapësira 
publike në qytetin e Prishtinës. Në këtë drejtim, organizatat e shoqërisë civile 
vazhdimisht avokojnë në drejtim të vetëdijesimit të shoqërisë mbi faktin se mjedisi 
i ndërtuar përplot barriera arkitektonike është një faktor i rëndësishëm i diskri- 
minimit të personave me aftësi të kufizuara dhe pengesë madhore në luftimin e 
pabarazive shoqërore. Por, të gjitha këto përpjekje nuk është se kanë sjellë pabarazive shoqërore. Por, të gjitha këto përpjekje nuk është se kanë sjellë 
ndonjë rezultat madhor në eliminimin e barrierave arkitektonike nga qytetet që i 
jetojmë. Barrierat arkitektonike në hapësirë dhe ndërtesa publike vazhdojnë të 
jenë faktori përjashtues dhe izolues i personave me aftësi të kufizuara nga 
pjesa tjetër e shoqërisë, si dhe faktori kryesor që ata i mban larg shkollimit, 
punës dhe pavarësisë ekonomike.  

Deri më tani nuk është bërë një auditim i gjerë i qasshmërisë së ndërtesave 
shumëbanesore, që momentalisht akomodojnë pjesën më të madhe të popullësisë 
në qytetin e Prishtinës. Janë bërë disa përpjekje të organizatave të aftësisë së 
kufizuar që të vlerësohet qasshmëria e disa ndërtesave që banohen nga disa 
persona me aftësi të kufizuara, me qëllim që problemet e evidentuara të dërgo- 
hen si kërkesa në Komunën e Prishtinës për përmirësimin e qasjes për këta 
banorë. Shumë pak është intervenuar në përmirësimin e këtyre problemeve. Inter- 
venimet e rralla përmirësuese, me qëllim të rritjes së qasjes së personave me venimet e rralla përmirësuese, me qëllim të rritjes së qasjes së personave me 
aftësi të kufizuara në këto ndërtesa, janë kryesisht rezultat i përpjekjeve dhe 
investimeve private të familjarëve të banorëve me aftësi të kufizuara, ose inter- 
venime modeste komunale të ndihmuara nga donacionet ndërkombëtare përmes 
organizatave të aftësisë së kufizuar. 

Është më se evidente se prania e barrierave arkitektonike te hapësirat e për- 
bashkëta të ndërtesat kolektive rezulton me izolimin shtëpiak të personave me 
aftësi të kufizuara, pra, ua kufizon lëvizjen e lirë dhe kryerjen e detyrave të 
përditshme. Të njëjta pengesa në hapësirat e përbashkëta të objekteve të 
banimit kolektiv, mbajnë të izoluar edhe të moshuarit, si dhe ua vështirësojnë 
lëvizjen prindërve me fëmijë të vegjël, shtatëzënave apo të sëmurëve. Përballja e 
personave me aftësi të kufizuara me këto barriera në ndërtesa banimi, por edhe 
fasha e gjerë e popullësisë e prekur nga to, shpërfaqin seriozitetin e kësaj fasha e gjerë e popullësisë e prekur nga to, shpërfaqin seriozitetin e kësaj 
problematike. 

Të gjitha këto, i dhanë shkas këtij hulumtimi të shkurtër, i cili nuk pretendon të 
japë një pasqyrë të plotë të situatës dhe shkallës së qasshmërisë së ndërtesave 
të banimit kolektiv në Prishtinë. Por, përmes shpalosjes së shpeshtësisë, llojeve 
dhe formave të barrierave arkitektonike të pranishme në këto tipologji ndërti- 
mesh, synohet që të aktualizohet problematika e mungesës së qasjes për 
persona me aftësi të kufizuara në hapësirat e përbashkëta në ndërtesa banimi.  



Raporti po ashtu, synon të ofrojë rekomandime të përgjithshme dhe disa reko- 
mandime për zgjidhjet teknike për eliminimin e barrierave arkitektonike në këto 
ndërtesa. 

Investigimi në këtë raport, përdor metodologjinë e vlerësimit që është hartuar Investigimi në këtë raport, përdor metodologjinë e vlerësimit që është hartuar 
duke u bazuar në ligjin në fuqi, Udhëzimin Administrativ 33/2007. Ndërtesat e 
hulumtuara janë ato që janë ndërtuar para vitit 1999 dhe ato të dhjetëvjetshave 
të fundit dhe përfshijnë të gjitha lagjet e mëdha të Prishtinës. Disa nga ndër- 
tesat e hulumtuara janë të banuara me persona me aftësi të kufizuara (lista e 
këtyre personave është siguruar duke kontaktuar organizata të aftësisë së 
kufizuar), ndërsa vlerësimi i të tjerave është caktuar përmes një përzgjedhjeje të 
rëndomtë. Për të kompletuar pasqyrën e qasshmërisë të të gjitha tipologjive të rëndomtë. Për të kompletuar pasqyrën e qasshmërisë të të gjitha tipologjive të 
banimit kolektiv, janë vlerësuar edhe ndërtesa e banimit social dhe konvikte të 
studentëve. 

Rezultatet e vlerësimit të këtyre ndërtesave tregojnë një shumësi barrierash 
arkitektonike sikur tek ndërtesat e ndërtuara para vitit 1999 ashtu edhe tek të 
rejat. Barrierat e hasura janë të panumërta në të shumtën e rasteve për 
persona me aftësi të kufizuara fizike, por të shumëta edhe për persona të 
verbër dhe ata me shikim të dëmtuar. Ato paraqiten qysh në hapësirën e hapur 
përreth ndërtesave, në hyrje, shkallë të jashtme të pashoqëruara nga rampat, 
korridoret e gjerësive të papërshtatshme dhe me disnivele, ashensorë të 
munguar (apo jofunksionalë), apo të përmasave të papërshtatshme, të papajisura munguar (apo jofunksionalë), apo të përmasave të papërshtatshme, të papajisura 
me elemente në gjuhën Braille, etj. Janë edhe shumë probleme të tjera që janë të 
përmbledhura në formularët e vlerësimit.

Përfundimisht, në përmbyllje të raportit krahas rekomandimeve teknike dhe 
shembujve të zgjidhjeve sipas praktikave të mira, rekomandohet një angazhim më i 
gjerë institucional, në drejtim të eliminimit të barrierave arkitektonike në 
hapësirat e përbashkëta të ndërtesat e banimit kolektiv. Krahas rekomandimeve 
praktike për përshtatjen e ndërtesave dhe pajisjen e tyre me elementet qasëse 
për kapërcimin e disniveleve, lehtësimin e lëvizjes, lehtësimin në orientim në 
ndërtesë, etj., jepen edhe udhëzime për rritjen e angazhimit institucional të 
komunës së Prishtinës përmes dikastereve të veta. Andaj, rekomandohet që të komunës së Prishtinës përmes dikastereve të veta. Andaj, rekomandohet që të 
gjithë drejtoritë relevante të angazhohen, që të sigurojnë që gjatë trajtimit të 
projekteve për dhënien e lejes ndërtimore, inspektimeve komunale të punëve 
ndërtimore të kësaj tipologjie ndërtimesh dhe përfundimisht, dhënies së lejeve të 
banueshmërisë, të zbatojnë normat projektuese për qasje sipas Udhëzimit 
Administrativ 33/ 2007 dhe rregulloret tjera, që kanë për qëllim krijimin e një 
mjedisi të ndërtuar që i shërben njësoj gjithë qytetarëve.
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Barrierë arkitektonike është cilado pengesë fizike që kufizon lëvizjen dhe 
shfrytëzimin e mjedisit të ndërtuar nga ana e personave me aftësi të kufizuara, 
të moshuarve, fëmijëve të vegjël, prindërve me foshnja, etj. Barrierat arkitek-
tonike janë të ndërlidhura ngushtë me barrierat institucionale dhe kulturore. tonike janë të ndërlidhura ngushtë me barrierat institucionale dhe kulturore. 
Barrierat institucionale janë pengesat administrative, mungesa e mekanizmave 
ligjorë, që e pamundësojnë eliminimin e barrierave arkitektonike. Barrierat kultu- 
rore janë qendrimet kulturore, paragjykimet dhe mendësia (e qytetarëve, adminis- 
tratorëve, zyrtarëve, arkitektëve) karshi aftësisë së kufizuar, që i mbajnë gjallë 
barrierat arkitektonike.

Aftësia e kufizuar përgjatë viteve është vrojtuar nga perspektiva të ndryshme, 
të cilat, ndër të tjera kanë ndikuar në konceptimin e zgjidhjeve në mjedisin e 
ndërtuar për akomodimin e aftësisë së kufizuar. Më poshë janë listuar disa nga 
këto modele të aftësisë së kufizuar dhe kontributi i tyre në mjedisin e ndërtuar 
(sipas Jackson M. A. , 2018 dhe Basha R., 2019, 2021).

Modeli i mëshirës – është një nga modelet më të hershme. Bazohet në 
imazhin e mëshirës, varësisë, turpit dhe dhembshurisë. Personat me aftësi 
të kufizuara zakonisht i kanë izoluar dhe segreguar me qëllim të mbrojtjes 
dhe kujdesit, por edhe mbrojtjes së rendit shoqëror dhe ekonomik nga ta. 
Për ta realizuar izolimin dhe kujdesin, institucionet fetare në të shumtën e 
rasteve kanë ndërtuar komplekset e azileve për persona me aftësi të 
kufizuara fizike dhe mentale, larg qendrave urbane.

Modeli i mëshirës

Barrierë arkitektonike

Modelet e aftësisë së kufizuar dhe mjedisi i ndërtuar

Qasshmëria/ Arritshmëria
6



Eliminimi i barrierave arkitektonike për të mundësuar qasjen në mjedisin e ndër- 
tuar për personat me aftësi të kufizuara parasëgjithash është çështje e të 
drejtave të njeriut. Korniza ligjore është instrumenti që ndërton dhe mbështet 
argumentet më bindëse për të mundësuar qasje të barabartë në mjedisin e ndër- 
tuar dhe integrimin  e personave të margjinalizuar në shoqëri. Një nga detyrat 
kryesore të kornizës ligjore është edhe lufta kundër diskriminimit në shoqëri 

Modeli mjekësor 

Modeli social 

Modeli i diversiteteve

Modeli i të drejtave të njeriut 

Dokumentet kryesore udhëzuese 
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(Basha R, 2019, 2021). Është një numër i dokumenteve dhe mekanizmave ligjorë 
ndërkombëtarë dhe kombëtarë, që krijojnë bazën mbi të cilat ngrihen parimet për 
mundësimin e të drejtave të barabarta personave me aftësi të kufizuara përmes 
eliminimit të barrierave nga mjedisi i ndërtuar. 

Deklarata Universale të të Drejtave të Njeriut (1948)

Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufizuara (2006)

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG)  (2013)

Konferenca UN Habitat III dhe Agjenda e Re Urbane 2030 (NUA) (2016) 

Dokumentet kryesore ndërkombëtare



Ligjshmëria dhe dokumente kombëtare
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Udhëzimi administrativ i MMPH-së nr. 06/2017 - Për Përcaktimin e Procedurave 
për Përgatitjen dhe Shqyrtimin e Kërkesave për Kushte Ndërtimore, Leje Ndërti- 
more dhe Leje Rrënimi për Kategorinë I dhe II të Ndërtimeve - Procedurat e 
shqyrtimit të kërkesës për lëshimin e lejes ndërtimore përshkruhen në nenin 17. 
Për objektet që sipas legjislacionit të ndërtimit klasifikohen te kategoria II, ndër 
të tjera, kërkohet që ato duhet të jenë të qasshme/arritshme për persona me 
aftësi të kufizuara, për ndërtimet në të cilat kërkohet një qasje e tillë sipas 
ligjit në fuqi (neni 17, pika 2.2.6.). Objektet ndërtimore të kategorisë II, sipas ligjit në fuqi (neni 17, pika 2.2.6.). Objektet ndërtimore të kategorisë II, sipas 
Udhëzimit Administrativ të MMPH-së, nr. 04/2017 për kategorizimin e ndërtimeve, 
në klasifikimin e tyre përfshijnë edhe ndërtesat e banimit dhe banimit të për- 
bashkët (shtëpitë për të moshuar, konviktet, internatet, kopshtet për fëmijë) dhe 
hotelieria.

Shtojca nr. 3 e këtij Udhëzimi Administrativ, i cili titullohet “Dokumentet e nevoj- 
shme për aplikacionet për leje ndërtimore”, përmban formularin që liston llojin e 
dokumenteve të nevojshme dhe njëkohësisht shërben për verifikimin e plotësimit 
të kushteve nga aplikacionet për leje ndërtimi. Seksioni numër VIII i kësaj liste 
titullohet “Qasja e njerëzve me aftësi të kufizuara (vetëm për kategorinë II dhe 
III)”. Këtu listohen dokumentet e domosdoshme që duhet të plotësohen, si: Speci- 
fikacionet teknike; Paramasat dhe udhëzimet teknike për realizimin e punëve 
ndërtimore, etj.ndërtimore, etj.

Udhëzimi Administrativ për Kushtet Teknike të Objekteve Ndërtimore për Qasje të 
Personave me Aftësi të Kufizuar nr. 33/2007 - jep përmasat themelore të ele- 
menteve qasëse për kapërcimin e disniveleve te hyrjet në ndërtesa, si dhe për- 
masat, pajisjet dhe mënyrën e projektimit të hapësirave të ndryshme në ndërtesa, 
që të jenë të përshtatshme për shfrytëzim nga personat me aftësi të kufizuara 
fizike dhe shqisore. Në nenin 5, në listën e ndërtesave dhe hapësirave të cilat 
mund të përshtaten sipas këtij udhëzuesi janë edhe ndërtesat e banimit, ndër- 
tesat afaristo – banesore, vendbanimet për studentë, për të moshuar, etj.tesat afaristo – banesore, vendbanimet për studentë, për të moshuar, etj.

Udhëzimi administrativ në nene të veçanta jep rregullat për elementet qasëse që 
mundësojnë lëvizjen e personave me aftësi të kufizuara fizike dhe shqisore, psh. 
dimensionimet e parkingjeve për PAK, rampat qasëse, ashensorët, platformat 
ngritëse vertikale, fushat taktore, etj. Këtu përfshihen edhe nenet që rregullojnë 
hapësirat e caktuara brenda ndërtesave të banimit, komunikatat, hyrjet, shkallët, 
etj. Të gjithë parametrat teknikë dhe elementet qasëse për ndërtesa dhe sipër- 
faqe publike, në dokument ilustrohen me skica të dimensionuara. Në fund, jepet 
përmbajtja e domosdoshme e projektit arkitektonik për ndërtimin dhe rindërtimin e përmbajtja e domosdoshme e projektit arkitektonik për ndërtimin dhe rindërtimin e 
ndërtesave arkitektonike dhe infrastrukturore, bashkë me fazat projektuese, të 
nevojshme për aplikim për leje ndërtimi. 

Udhëzimi administrativ i MMPH-së nr. 06/2017 

Udhëzimi Administrativ për Kushtet Teknike të Objekteve Ndërtimore për Qasje të 
Personave me Aftësi të Kufizuar nr. 33/2007
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Në Republikën e Kosovës prej më shumë se 15 vjetësh ekziston një dokument – 
udhëzues që rregullon eliminimin e barrierave nga mjedisi i ndërtuar. Por për- 
kundër këtij fakti, mjedisi i ndërtuar në qytetet e Kosovës vazhdon të jetë i 
paqasshëm. Organizatat e aftësisë së kufizuar dhe ato të shoqërisë civile, prej 
më shumë se 2 dekadash, avokojnë për luftimin e diskriminimit të personave me 
aftësi të kufizuara në shoqërinë kosovare. Një formë e diskriminimit të personave 
me aftësi të kufizuara në shoqërinë kosovare janë edhe ndërtesat dhe hapësirat 
publike me barriera arkitektonike, që pengojnë lëvizjen e lirë, autonominë dhe publike me barriera arkitektonike, që pengojnë lëvizjen e lirë, autonominë dhe 
jetesën e pavarur. 

Ekzistojnë një numër raportesh që dëshmojnë nivelin e paqasshmërisë së mjedisit 
të ndërtuar në qytetet më të mëdha kosovare, që tashmë janë hartuar si pjesë e 
hulumtimeve dhe auditimeve të ndërtesave dhe hapësirave publike. Hulumtimet e 
kryera, në numër më të madh janë për qytetin e Prishtinës. Por kemi edhe 
raporte që shpalosin problematikën e qasshmërisë në sektorë të veçantë, si p.sh. 
arsimin apo shëndetësinë.

Është evidente tashmë se cilat janë pasojat e hapësirave dhe siperfaqeve publike Është evidente tashmë se cilat janë pasojat e hapësirave dhe siperfaqeve publike 
të paqasshme në jetën e një personi me aftësi të kufizuara. Përderisa ekzistojnë 
pengesat në trotuare, në hyrje të shkollave, administratës, qendrave të mjekë- 
sisë familjare apo ndërtesave të tjera publike, personat me aftësi të kufizuara 
mbesin të përjashtuar nga sistemi arsimor, nga sistemet e aftësimit profesional 
dhe me këtë edhe nga puna dhe aspektet tjera të jetës shoqërore. Për më 
shumë, në pamundësi që të përfshihen në tregun e punës, personat me aftësi të 
kufizuara, janë grupi më i prekur nga varfëria dhe me këtë mbeten komunitet i kufizuara, janë grupi më i prekur nga varfëria dhe me këtë mbeten komunitet i 
varur, qoftë nga familjet dhe të afërmit e tyre ashtu edhe në skemat ndihmëse 
të shtetit. Nëse ‘Çrrënjosja e varfërisë në nivel global‘ është objektivi i parë i 
synuar i Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm deri në vitin 2030, atëherë një 
nga motivet për arritjen e këtij objektivi është edhe krijimi i kushteve që, përmes 
eliminimit të barrierave arkitektonike në mjedis të ndërtuar, t‘iu mundësohet 
shkollimi, punësimi dhe pavarësia ekonomike dhe autonomia komunitetit të 
personave me aftësi të kufizuara.personave me aftësi të kufizuara.

Kërkesa për mjedise të ndërtuara të qasshme është edhe kërkesë legjitime për 
një jetë të dinjitetshme, që të mund të gëzojnë të mirat e qytetit jo në barrën e 
mëshirës së tjetërkujt, por me të drejtat të barabarta me gjithë qytetarët e 
tjerë.

Problematika e qasjes për personat me 
aftësi të kufizuara në ndërtesat 
shumëbanesore të Prishtinës
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Siç u tha më lart, vlerësimi i qasjes së ndërtesave publike dhe i sipërfaqeve pub- 
like në Prishtinë është kryer disa herë, edhe pse përtej evidentimit të barrierave 
arkitektonike, nuk është ndërmarrë ndonjë veprim serioz për eliminimin sistematik 
të tyre. Intervenimet e pakta përmirësuese në mjedisin e ndërtuar me qëllim të 
eliminimit të barrierave që pengojnë qasjen e personave me aftësi të kufizuara, 
shpeshherë, u ngjasojnë adaptimeve të këqija që e përforcojnë problemin e mun- 
gesës së gjithëpërfshirjes në këto ndërtesa. Këto adaptime, në të shumtën e 
rasteve janë pasojë e zbatimit sipërfaqësor të kërkesave nga legjislacioni, pa rasteve janë pasojë e zbatimit sipërfaqësor të kërkesave nga legjislacioni, pa 
studim të kontekstit, të ngjyrosura me paragjykime nga arkitekti, zbatuesi i 
punëve dhe zyrtari komunal (Basha R, 2019, 2021). 

Deri më tani, në qytetet kosovare nuk ka pasur ndonjë përpjekje serioze për 
evidentimin e barrierave arkitektonike në ndërtesa të banimit. Ndërtimet e banimit 
shumëbanesor, sot kryesisht janë struktura të ndërtuara nga investimet private 
dhe në qytetet si Prishtina, akomodojnë pjesën më të madhe të qytetarëve. Orga- 
nizatat e personave me aftësi të kufizuara janë përpjekur të merren me vlerë- 
simin e qasjes së disa ndërtesave ku banojnë anëtarësia e këtyre organizatave. 
Këto vlerësime kryesisht kanë synuar mbledhjen e të dhënave të izoluara, për 
ndonjë intervenim eventual përmirësues, të sponsorizuar në të shumtën e rasteve ndonjë intervenim eventual përmirësues, të sponsorizuar në të shumtën e rasteve 
nga financimet e familjarëve të personave me aftësi të kufizuara, nga donatorë 
të organizatave, dhe tek-tuk ndonjë përshtatje e hyrjes apo rampës nga fondet 
komunale. 

Stoku i ndërtesave të banimit shumëbanesor në Prishtinë përbëhet nga ndërtesat 
e ndërtuara në periudhën e pasluftës së dytë botërore deri në vitet ’90 të 
shekullit XX dhe nga ndërtesat e ndërtuara pas luftës së viteve ’98-’99. Secila 
periudhë i ka karakteristikat e veta pronësore dhe teknologjike. Ato që janë 
ndërtuar para vitit 1999, kanë qenë investime publike, të planifikuara me shumë 
kujdes, në të cilat banorët kanë qenë shfrytëzues kundrejt qirasë që i është 
paguar ndërmarrjes shtetërore (deri në mes të viteve 1990, kur fillojnë privatizi- 
met). Ndërtesat e banimit kolektiv pas vitit 1999, janë investime private (në masë met). Ndërtesat e banimit kolektiv pas vitit 1999, janë investime private (në masë 
të madhe të bazuar në remitencat e diasporës), që në vitet e para janë ndërtuar 
në mënyrë stihike në një treg kaotik ndërtimesh, me parregullësi të shumta, 
mosrespektim rregullativash urbane dhe me probleme të shumta teknike. Për më 
shumë, sot shtrirja e aktivitetit ndërtimor i ndërtesave banesore, është kontri- 
buesi më i madh i ndotjes së mjedisit dhe veprimtaria që gërryen dhe zhduk edhe 
ato pak elemente peizazhore të mbetura të Prishtinë. Hovi i ndërtimit të ndërte- 
save shumëbanesore nuk resht, përkundërse të dhënat demografike dhe shkalla e save shumëbanesore nuk resht, përkundërse të dhënat demografike dhe shkalla e 
migrimit dëshmojnë se Prishtina nuk ka nevojë për kaq shumë ndërtesa të reja të 
banimit.

Pavarësisht numrit të madh të këtyre ndërtimeve, Prishtina ka qytetarë që jetoj- 
në në kushte të pavolitshme, meqë nuk mund të përballojnë çmimin e tregut të 
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Ky studim bën vlerësimin e qasjes për persona me aftësi të kufizuara fizike dhe 
shqisore të hapësirave të përbashkëta te një përzgjedhjeje të ndërtesave shumë- 
banesore, të banimit social, konvikteve të studentëve në kompleksin e Qendrës 
Studentore, në qytetin e Prishtinës.

Vlerësimi i hapësirave të përbashkëta jashtë dhe brenda ndërtesave bëhet me Vlerësimi i hapësirave të përbashkëta jashtë dhe brenda ndërtesave bëhet me 
anë të Udhëzimit Administrativ 33/ 2007 për Kushtet Teknike të Objekteve 
Ndërtimore për Qasjen e Personave me Aftësi të Kufizuara, i cili është i vetmi 
dokument normativ që jep standardet për eliminimin e barrierave që pengojnë 
qasshmërinë e personave me aftësi të kufizuara, te të gjitha tipologjitë e 
ndërtimeve, ku një qasje e tillë kërkohet. Udhëzimi Administrativ 33/2007, është 
akt nënligjor që rrjedh nga Ligji i Ndërtimit (tashmë i shfuqizuar) 2004/15. 

Pjesa thelbësore e këtij studimi është vizita e ndërtesave dhe evidentimi i barri- Pjesa thelbësore e këtij studimi është vizita e ndërtesave dhe evidentimi i barri- 
erave arkitektonike kundrejt listës kontrolluese që përfshinte hapësirat e për- 
bashkëta në afërsinë imediate të ndërtesës dhe ato në brendi të saj. Krahas U.A. 
33/2007, për vlerësimin e qasshmërisë së këtyre ndërtesave janë marrë parasysh 
edhe disa praktika të mira nga dokumente ndërkombëtare dhe rishikimi i literatu- 
rës së viteve të fundit. 

Ky aktivitet i vlerësimit të qasshmërisë së ndërtesave shumëbanesore është për- Ky aktivitet i vlerësimit të qasshmërisë së ndërtesave shumëbanesore është për- 
qendruar kryesisht në barrierat që pengojnë personat me aftësi të kufizuara 
fizike (në veçanti përdoruesit e karrocave mekanike dhe elektrike) dhe personat e 
verbër si dhe ata me shikim të dëmtuar. Kjo përzgjedhje është bërë për shkak se 
këto grupe të aftësisë së kufizuar e kanë më të ndërlikuar përballjen me mjedisin 
fizik, në veçanti kapërcimin e disniveleve, shfrytëzimin e hapësirave të jashtme 
dhe të brendshme të ndërtesave dhe orientimin në to. Problemet e ngjashme, 
përkohësisht, mund të kenë edhe personat e lënduar, të sëmurë, të moshuarit, përkohësisht, mund të kenë edhe personat e lënduar, të sëmurë, të moshuarit, 
personat që kujdesen për të sëmurët apo foshnjet.

Fokus i këtij aktiviteti hulumtues në terren ishte të kuptohet se sa janë në për- 
puthshmëri hapësirat e përbashkëta të jashtme dhe të brendshme me normat e 
dhëna në U.A. 33/2007, si dhe të jepen rekomandimet për përmirësimin e proble- 
meve më akute të hasura gjatë hulumtimit. 

Metodologjia e hulumtimit
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Janë vlerësuar gjithsej 28 ndërtesa të gjitha lagjet e mëdha të Prishtinës. Përpos 
ndërtesave të banimit kolektiv, në hulumtim është përfshirë edhe një ndërtese e 
banimit social dhe 2 konvikte.

Për të vlerësuar këto ndërtesa banimit, fillimisht janë marrë për bazë ndërtesa, 
në të cilat banorë janë persona me aftësi të kufizuara fizike. Janë siguruar 
gjithsej 11 adresa nga organizatat e aftësisë së kufizuar, prej të cilave janë 
vlerësuar 7. 

I zbërthyer, instrumenti i vlerësimit ka përmbajtjen si vijon:I zbërthyer, instrumenti i vlerësimit ka përmbajtjen si vijon:

Ekipi i hulumtuesve në terren përbëhej nga 2 hulumtues, studentë të vitit të 
pestë (nivelit master) të Fakultetit të Arkitekturës të Universitetit të Prishtinës 
“Hasan Prishtina. Për të plotësuar formularin, hulumtuesit duhet të vizitonin 
ndërtesën në eksterier dhe në enterier (aty ku iu është lejuar). Përpos këtij 
vëzhgimi, puna përfshinte edhe verifikimin përmes matjeve të përmasave të disa 
hapësirave apo elementeve të komunikimit vertikal dhe horizontal. Këto përmasa 
janë të nevojshme për të vlerësuar nëse hapësirat e caktuara apo elementet 
komunikuese janë të përshtatshme për shfrytëzim nga personat me aftësi të komunikuese janë të përshtatshme për shfrytëzim nga personat me aftësi të 
kufizuara. Disa pjesë dhe elemente problematike në ndërtesat e vëzhguara janë 
evidentuar edhe përmes fotografimit. 

Duhet theksuar se sa i përket shqyrtimit të mjedisit përreth ndërtesës është 
marrë parasysh vetëm hapësira e menjëhershme që është pjesë e pronës së 
ndërtesës, apo pjesë e sipërfaqes publike pranë ndërtesës. Sipërfaqja dhe 

Informata të përgjithshme – në të cilat përmblidhen të dhënat e lokacionit, 
tipolgjisë, etj.

Hyrja në ndërtesë ose hapësira përreth ndërtesës – që përmbledh elementet Hyrja në ndërtesë ose hapësira përreth ndërtesës – që përmbledh elementet 
arkitektonike që e mundësojnë qasjen deri te hyrja në ndërtesë: parkingu për 
persona me aftësi të kufizuara, qasja deri te hyrja, rampat (pjerrinat), 
shkallët e jashtme, fushat/ sipërfaqet taktore udhëzuese dhe ato paralaj- 
mëruese që çojnë deri te hyrja(et) kryesore në ndërtesë, shenjat e qasjes, 
planin e orientimit, etj.

Hapësira e brendshme e ndërtesës – përmbledh qasjen në brendi dhe mundë- Hapësira e brendshme e ndërtesës – përmbledh qasjen në brendi dhe mundë- 
sinë e lëvizjes horizontale dhe vertikale ndërmjet kateve të ndërtesës. Këtu 
janë këqyrur shkallët e brendshme, rampat, përmasat e hapësirave komuni- 
kuese. Një aspekt shumë i rëndësishëm që vlerësohet është edhe ekzistimi i 
fushave taktore për lëvizje horizontale në ndërtesë, si dhe vijat kontras- 
tuese në shkallë dhe denivelime, ashensori dhe përmasat e tij, shenjat e 
qasjes, etj.
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hapësira publike, si dhe elementet përbërëse të saj, infrastruktura rrugore dhe 
transporti urban nuk janë trajtuar fare në këtë vlerësim. 

Lagjet e Prishtinës ku janë vlerësuar ndërtesat:
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Kodra e Diellit

Lakrishtë

Qendër

Qendër

QendërQendër

Taukbashçe/Tashlixhe

Emshir/Kalabri

Emshir/Kalabri

Arbëri

Arbëri

Tophane

DodonaDodona

Prishtina e Re

Velani

Lagjja e Spitalit

Mati 1

Mati

Qendra e Studentëve

Qendra e StudentëveQendra e Studentëve

Hajvali

1

2

3

4

5

6

77

8

9

10

11

12

13

1414

14

15

16

17

18 

19

2020

21

22

23

24

25

26

2727

28

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesoreNdërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesoreNdërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesoreNdërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Ndërtesë shumëbanesore

Konvikt studentësh

Konvikt studentëshKonvikt studentësh

Banim social

Para vitit 1999

Para vitit 1999

Para vitit 1999

Para vitit 1999

Para vitit 1999

Para vitit 1999

Para vitit 1999Para vitit 1999

Para vitit 1999

Para vitit 1999

Para vitit 1999

Para vitit 1999

Para vitit 1999

Para vitit 1999

Para vitit 1999Para vitit 1999

Para vitit 1999

Pas vitit 1999

Pas vitit 1999

Pas vitit 1999

Pas vitit 1999

Pas vitit 1999

Pas vitit 1999Pas vitit 1999

Pas vitit 1999

Pas vitit 1999

Pas vitit 1999

Pas vitit 1999

Pas vitit 1999

Para vitit 1999

Pas vitit 1999Pas vitit 1999

Pas vitit 1999

LAGJJA E 
PRISHTINËSNR. TIPOLOGJIA

PERIUDHA E 
NDËRTIMIT

18



19

Shtrirja hapësinore në qytetin e Prishtinë e ndërtesave shumëbanesore të 
vlerësuara.



Nga numri i përgjithshëm i ndërtesave shumëbanesore të vlerësuara vetëm 2 
ndërtesa banimi të ndërtuara pas vitit 1999 janë të pajisura me parking për 
persona me aftësi të kufizuara.

Rampa standarde

Hyrja në nivel të 
terrenit

Rampa me % të 
pjerrtësisë jashtë 
standardit

S‘ka fare rampëS‘ka fare rampë

Vlerësimi i parametrave 
themelorë të qasjes
Elementet themelore qasëse në ndërtesa banimi
Parkingu për persona me aftësi të kufizuara

Nga 28 ndërtesat e vlerësuara, pajisja me rampa qasëse është si vijon:

Rampa

0 2 4 6 8 10 .12

0 10 20 30

PO

JO

Parking për PAK

Kapërcimi i disniveleve të hyrjet në ndërtesa banesore
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Rampë me pjerrtësi dhe gjatësi 
jashtë standardeve. 
Foto. L. Krasniqi, L. Olluri

Figura 1. 

Qasja brenda ndërtesës - 
gjerësia e hyrjes dhe erëmbrojtësi

Nga 9 ndërtesat e vlerësuara, që 
hyrjen e kishin në nivel të terrenit, 
90% e tyre arritjen deri te hyrja e 
kishin me shumë pengesa në shtigje 
(disnivele apo shkallë). Janë 2 raste 
kur qasja në hyrje bëhet përmes 
platosë së ngritur, por qasja në 
pllato është problematike. pllato është problematike. 
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Gjerësia e derës hyrëse në ndërtesë së paku 110/210 
cm (një krah) ose 2 x 90/210 cm (dy krahëshe)
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NUK KA FARE

Erëmbrojtësi min. 240 cm thellësi



Sipërfaqet e jashtme të ndërtesave që janë vlerësuar kryesisht janë përplot ba- 
rriera, shtigje me disnivele dhe shkallë. Në disa raste kemi hyrjen në ndërtesë 
nga pllatoja e ngritur, ku në dy raste, qasja në pllato është me rampa të stër- 
gjatura dhe me pjerrtësi shumë të madhe. Kujtojmë që pjerrtësia e rampave nuk 
duhet të jetë më e pjerrët se 5% dhe gjatësia e krahut të rampës duhet të 
ndërpritet në çdo 6 m gjatësi me pushimore 150 cm. 

Siç u tha më lart, janë raste të shumta kur hyrja në ndërtesë është në nivel Siç u tha më lart, janë raste të shumta kur hyrja në ndërtesë është në nivel 
terreni, që vlerësohet si faktor pozitiv, por shtegu për te hyrja ka shkallë të 
shumta, por edhe pas hyrjes, kemi shkallë e disnivele në brendi të erëmbrojtësit.

Sa i përket lëvizjes së 
personave të verbër në 
drejtim të hyrjes në 
ndërtesë, si dhe trajtimit 
të shkallëve të jashtme 
të ndërtesës (aty ku ka 
shkallë të hyrjes apo të 
pllatosë hyrëse), vlerë- pllatosë hyrëse), vlerë- 
simi evidenton mungesë 
të plotë të fushave tak- 
tore (për orientimin e të 
verbërve) dhe të shenjë- 
zimeve me ngjyrë kon- 
trastuese në shkallë 
(për lëvizjen e personave (për lëvizjen e personave 
me shikim të dëmtuar).

Hapësira e përbashkët e jashtme e ndërtesës

Shembuj të hyrjeve të 
paqasshme. Disnivele dhe 
shkallë të pllatove që 
çojnë drejt hyrjeve të 
ndërtesave.
Foto. L. Krasniqi, L. Olluri

Figura 2. 
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Shembuj të shkallëve dhe 
disniveleve në hyrje të 
ndërtesës shumëbanesore. 
Majtas: Ndërtim pas vitit 
1999, Djathtas: Ndërtim 
para 1999. 
Foto. L. Krasniqi, L. Olluri

Figura 3. 

Basamakët e shkallëve të 
brendshme pa fusha 
taktore para dhe pas 
përfundimit të krahut të 
shkallëve. Mungesa e 
shiritave me ngjyrë 
kontrastuese në skajet e 
basamakëve.  basamakëve.  
Foto. L. Krasniqi, L. Olluri

Figura 4. 
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Fusha taktore (udhëzuese apo paralajmëruese) përpara 
hyrjes, shkallëve a rampave të hyrjes në ndërtesë
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Basamakët e shkallëve të hyrjes në ndërtesë me 
shirita me ngjyra kontrastuese 
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Në rastet e shumta kur hyrja në ndërtesë është në nivel terreni, hapësira e për- 
bashkët pas hyrjes, ka shkallë e disnivele, qoftë në brendi të erëmbrojtësit ose 
në korridorin që zhvillohet në brendi. Këto raste janë më të shpeshta te ndërti- 
met e viteve 1970 -1980, në qendër qyteti, kur për të krijuar privatësi për njësitë 
banesore të nivelit të parë, korridori i këtij niveli ngritej për minimum 140 cm (apo 
gjysëm kati) nga niveli i terrenit. Rastet e tilla të evidentuara gjatë vlerësimit 
janë në lagjen Ulpiana dhe Qendër. Këto ndërtesa, në të shumtën e rasteve ka- 
rakterizohen edhe me gjerësi të pamjaftueshme të korridorit (gjerësia minimale e rakterizohen edhe me gjerësi të pamjaftueshme të korridorit (gjerësia minimale e 
korridorit ndërmjet banesave rekomandohet të jetë 150 cm, që ndër të tjera të 
lejojë rrotullimin e karrocës së personave me aftësi të kufizuara).

Prania e ashensorëve është një aspekt tjetër i rëndësishëm që ndërtesa të jetë 
e qasshme për persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore, por edhe për 
lëvizjen e të moshuarve dhe prindërve me fëmijë të vegjël. Në ndërtesat e kat- 
shmërisë së ulët (P+4, P+5) të ndërtimit të vjetër, për shkak të normativave të 
vjetra projektuese mungon ashensori. Shumica e ndërtesave të vlerësuara në 
Ulpianë dhe disa në Kodër të Diellit nuk kanë ashensorë. Te ndërtesat e reja, në 
struktura me katshmëri të ngjashme paraqitet ashensori. Ashensorët për të qenë 
të qasshëm për persona me aftësi të kufizuara fizike (përdorues karrocash) dhe të qasshëm për persona me aftësi të kufizuara fizike (përdorues karrocash) dhe 
për personat e verbër dhe të shurdhër, duhet të kenë përmasat të mjaftueshme 
të derës dhe të kabinës (sipas U.A. 33/2007), duhet të jenë të pajisura me butona 
me shkrimin Braille dhe sinjalizime zanore. Në ndërtesat e vlerësuara, në një 
numër të tyre kemi hasur në ashensorë me informata në Braille dhe në dy raste 
ato ishin të pajisura me sinjalizime zanore. Ndërsa sa i përket përmasave, për- 
derisa kemi raste kur kabina me përmasa i plotëson kushtet për qasshmëri, dyert 
janë të gjerësisë më të vogël.janë të gjerësisë më të vogël.

Hapësira e brendshme e përbashkët e ndërtesës

Disnivelet dhe shkallët në 
brendi të korridorit hyrës. 
Majtas: ndërtesë e ndër- 
tuar para vitit 1999, 
Djathtas: Ndërtesë e bani- 
mit social, e ndërtuar pas 
vitit 1999.
Foto. L. Krasniqi, L. OlluriFoto. L. Krasniqi, L. Olluri

Figura 5. 



Sa i përket pajisjeve të ndërpresëve të dritës dhe të zileve të njësive banesore, 
te ndërtesat e reja lartësia e tyre është sipas standardeve për qasshmëri të 
personave me aftësi të kufizuara (lartësia 90 cm nga shtresa finale e dyshemes), 
ndërsa te ndërtesat e vjetra nuk është ky rast.

Koridoret e brendshme të 
gjerësisë më të vogël se 
150 cm në ndërtesat e 
ndërtuara para vitit 1999. 
Foto. L. Krasniqi, L. Olluri

Figura 6. 
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Prania e disnivele të pakapërcyeshme në brendi të korridorit të 
përdhesës (përfshirë rastet e qasjes në banesa nga gjysmëkati)
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Korridoret e brendshme të ndërtesës së banimit me gjerësi minimum 150 cm

0 2 4 6 8 10 12 14
Pajisja e ndërtesës me ashensorë sipas standardeve të parapara në U.A. 33/2007

Nuk ka ashensorë

Ashensorët nuk i plotësojnë 
kushtet sipas U.A. 33/2007

Ashensorët me përmasa dhe 
paisje sipas U.A. 33/2007
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Tipet e ashensorëve të 
hasur në ndërtesat e 
investiguara. 
Djathtas: Buton me 
shkrimin Braille. 
Foto. L. Krasniqi, L. Olluri

Figura 7. 
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(përfshirë edhe në fillim dhe mbarim të një krahu të shkallëve) dhe ashensorëve
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Basamakët e shkallëve të brendshme në ndërtesë me shirita me ngjyra kontrastuese 
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Nga rezultatet e vlerësimit të kryer në hapësirat e përbashkëta të brendshme 
dhe të jashtme të një mostre të vogël prej 28 ndërtesash shumëbanesore, 
konvikte dhe ndërtesa të banimit social, janë evidente barriera të shumta që i 
bëjnë këto ndërtesa të paqasshme për persona me aftësi të kufizuara fizike. Ky 
rezultat është shqetësues, duke qenë se prej vitit 2007 ekziston Udhëzimi 
Administrativ 33/ 2007 që rregullon ndërtimin për shfrytëzimin universal të 
ndërtesave të reja, si dhe përshtatjen e ndërtesave ekzistuese. Barrierat janë 
më të pranishme te ndërtesat e para viteve 1999 sesa në ato pas. më të pranishme te ndërtesat e para viteve 1999 sesa në ato pas. 

Praktika e qasjes në përdhesë përmes hyrjes në nivel terreni, pajisja me 
ashensorë (edhe te etazhitetet e mesme), si dhe vendosja e funksioneve afariste 
dhe tregtare në përdhesë, në ndërtesat e pas vitit 1999, mundëson që të mos 
paraqiten disnivelet e vogla të brendshme, apo shkallët  që çojnë në 
gjysëmetazhën e korridorit të banesave. Ndërsa te ndërtesat e para vitit 1999, 
për ta ruajtur privatësinë e njësive banesore, korridori i nivelit të parë të 
banesave ngrihej minimum 140 cm nga terreni. Për këtë arsye, te këto të fundit, 
shpeshherë kemi shkallë në erëmbrojtës ose në zgjerimin e korridorit të hyrjes. shpeshherë kemi shkallë në erëmbrojtës ose në zgjerimin e korridorit të hyrjes. 
 
Ndërtesat shumëbanesore të etazhitetit deri në P+5 të ndërtuara para vitit 1999 
nuk janë të pajisura me ashensorë. Ndërtesat e banimit social, që janë të 
ndërtuara pas vitit 1999, kanë disnivele në korridore. Këto të fundit, edhe pse si 
struktura, bazuar në Ligjin për Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit, 
mund t‘iu caktohen edhe personave me aftësi të kufizuara, në realitet përmbajnë 
pengesa që e vështirësojnë qasshmërinë fizike.

Orientimi dhe lëvizja e personave të verbër dhe me shikim të dëmtuar në Orientimi dhe lëvizja e personave të verbër dhe me shikim të dëmtuar në 
ndërtesë është një tjetër pikë kritike në ndërtesat e banimit shumëbanesor. Sipas 
U.A. 33/2007, rekomandohet që ashensorët të pajisen me butonë me shkrimin 
Braille, por edhe me sinjalizues zanor, në mënyrë që të jenë të shfrytëzueshme 
nga personat e verbër. Një numër i ashensorëve të hasur gjatë investigimit në 
terren janë të pajisur me butona me shkrimin Braille, por iu mungojnë sinjalizimet 
zanore. E rëndësisë së njëjtë është edhe pajisja me fusha taktore që drejtojnë 
tek ashensorët dhe tek shkallët (para dhe pas përfundimit të krahut të tek ashensorët dhe tek shkallët (para dhe pas përfundimit të krahut të 
shkallëve), si dhe pajisja e skajeve të basamakëve me shirita me ngjyrë 
kontrastuese, që do të ndihmonte shumë lëvizjen e personave me shikim të 
dëmtuar, të moshuarit apo lëvizjen në situata me ndriçim të papërshtatshëm. Në 
asnjë rast si jashtë ashtu edhe brenda ndërtesave nuk janë hasur këto elemete 
qasëse.

Konviktet e vlerësuara në Qendrën Studentore janë po ashtu të papajisura me 
elemente qasëse. Nuk ka as ashensorë, shkallët nuk janë të pajisura me elemente  

Konkludim
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Rekomandimet
Rekomandimet e përgjithshme

qasëse për persona të verbër dhe me shikim të dëmtuar. Dhomat e vlerësuara 
nuk kanë hapësirë të mjaftueshme lëvizjeje për persona me aftësi të kufizuara, si 
dhe nuk ka banja apo tualete të qasshme.

Një problem tjetër kritik është edhe mungesa e parkingjeve të qasshme për PAK. Një problem tjetër kritik është edhe mungesa e parkingjeve të qasshme për PAK. 
Sipas Rregullores për Normat Minimale Teknike për Ndërtesat e Banimit në 
Bashkëpronësi si dhe Hapësirat në Funksion të tyre, sikurse edhe në Udhëzimin 
Administrativ 33/ 2007, kërkohet që në çdo 20 parkingje të parashihet një 
parking për PAK, i cili i ka përmasat e caktuara dhe ka shenjëzim horizontal dhe 
vertikal. 



Komuna të hartojë një instrument vlerësues, që do të bazohej në nenet e 
Udhëzimit Administrativ 33/2007, dhe i cili ndër të tjera, do të përmbante 
edhe zgjidhjet dizajnuese dhe kostot e intervenimeve përmirësuese, që kanë 
për qëllim largimin e barrierave arkitektonike në ndërtesat e banimit.

Komuna të inkuadrojë përfaqësues të komunitetit të personave me aftësi të Komuna të inkuadrojë përfaqësues të komunitetit të personave me aftësi të 
kufizuara në komisione vlerësimi të projekteve publike të banimit (banimi 
social, konvikte, shtëpi për të moshuar), komisione të pranimeve teknike për 
projektet e ndërtesave të banimit, për të siguruar përfaqësimin e interesave 
të komunitetit të personave me aftësi të kufizuara dhe zbatimin e rregullo- 
reve teknike për qasje fizike të papenguar dhe lëvizje të lirë në këto ndër- 
tesa.

Shoqëria civile të vazhdojë presionin qytetar ndaj institucioneve qendrore Shoqëria civile të vazhdojë presionin qytetar ndaj institucioneve qendrore 
dhe lokale për të siguruar zbatimin e rregulloreve dhe kuadrit ligjor në 
përgjithësi, që mundëson integrimin e komunitetit të personave me aftësi të 
kufizuara në shoqëri, etj.

Shoqëria civile të lehtësojë dhe ndërmjetësojë komunikimin ndërmjet pushtetit 
lokal dhe komunitetit të personave me aftësi të kufizuar në lidhje me nevo- 
jat dhe problemet e qasjes në mjedis të ndërtuar.

Rekomandimet e mëposhtme teknike të paraqitura me skica, përmbledhin disa 
praktika të mira të dizajnit gjithpërfshirës dhe bazohen në dokumentet vijuese:

MMPH, Udhëzimin Administrativ 33/2007, Për Kushtet Teknike të Objekteve 
Ndërtimore për Qasjen e Personave me Aftësi të Kufizuara

Meuser, Ph. Accessibility and Wayfinding: Construction and Design Manual, 
DOM Publishers, 2019

Goldsmith S., Universal Design – A Manual of Practical Guidance for 
Architects, Architectural Press, 2000

Habiteng, Wheelchair Housing Design Guide, 3d Edition, 2018

1.

2.

3.

4.

Rekomandime grafike për zgjidhjet teknike të 
problemeve më kritike të hasura gjatë hulumtimit
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Rekomandohet që për çdo ndërtesë shumëbanesore të parashihen parkingje për 
persona me aftësi të kufizuara ashtu siç parashihen me U.A. 33/2007, 5% të 
vendparkimeve të përgjithshme. Këto parkingje rekomandohet të vendosen në 
afërsi të hyrjeve

Parkingjet e qasshme për persona me aftësi të kufizuara



Rampat

Rekomandohet që të gjitha hyrjet në ndërtesa të banimit shumëbanesor të bëhen 
të qasshme për persona me aftësi të kufizuara përmes rampave ose platforma 
ngritëse (varësisht prej lartësisë së hyrjes nga niveli i terrenit). Rampat të pu- 
nohen sipas kushteve që parashihen në dispozitat e U.A. 33/2007. 

Në rastet e rampave ekzistuese, që rezultojnë të paqasshme për shkak të pjerr- 
tësisë së madhe, për shkak të mungesës së gardheve, a ndonjë parametri tjetër, 
rekomandohet përmirësimi i këtyre parametrave në përputhshmëri me standardet.
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Rekomandohet që në brendi të ndërtesave shumëbanesore, përgjatë shkallëve të 
hyrjeve dhe atyre të brendshme të parashihen gardhe të projektuara në përmasa 
dhe formë që do të lehtësonin komunikimin nëpër shkallë për persona që kanë 
vështirësi të lëvizjes në këmbë. Gardhi i shkallëve duhet të jetë në dy lartësi, në 
mënyrë që t’ua lehtësojnë personave me lartësi të ndryshme që të ngjiten shka- 
llëve pa problem.

32



Ashensorët

Rekomandohet që gjatë projektimit të ndërtesave të reja të banimit shumëbanesor 
të instalohen ashensorë që për nga përmasat dhe pajisja i plotësojnë kriteret e 
përshkruara sipas U. A. 33/2007. Po ashtu, rekomandohet, që te ndërtesat bane- 
sore të ndërtuara para vitit 1999, që janë të etazhitetit mbi 4 kate, nëse ka 
hapësirë, të instalohen ashensorë sipas përshkrimeve në dispozitat e U.A. 33/ 
2007. Në pamundësi të këtij intervenimi, të planifikohet instalimi i platformës pa- 
losëse në shkallë.

Rekomandohet që dorëzat e dyerve të jenë 
madhësisë dhe formës që janë lehtë të 
përdorëshme nga personat me aftësi të 
kufizuara.
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Disa praktika të mira të vendosjes së ashensorëve në raport me komunikatat 
horizontale.

Kapërcimi i disniveleve të brendshme përmes instalimit të platformës palosëse.



Hyrja në ndërtesë dhe erëmbrojtësi

Rekomandohet që dyert e hyrjes në ndërtesë të dimensionohen sipas parametrave 
të U.A. 33/2007 (gjerësia e derës hyrëse në ndërtesë së paku 110/210 cm - një 
krah, ose 2 x 90/210 cm - dy krahëshe). Disa forma të realizimit të dyerve të 
hyrjes në ndërtesë shumëbanesore janë si më poshtë:

Rekomandohet që erëmbrojtësi të ketë minimum 240 cm thellësi.

Rekomandohet eliminimi i pragjeve 
te dyert e hyrjes, ose ulja e tyre 
nën 25 mm. Një shembull i pragut 
të ulët të dyert hyrëse është i 
ilustruar në grafikën në të djathtë.
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Korridoret e ndërtesës shumëbanesore

Rekomandohet që gjerësitë e korridoreve ndërmjet banesave të jenë minimum 150 
cm. Më poshtë është e ilustruar mënyra se si e kufizojnë ose mundësojnë 
gjerësitë e ndryshme të korridoreve kthimin e karrocave.

Gjerësitë e ndryshme hapësinore të nevojshme për persona me aftësi të kufizu- 
ara, por edhe lëvizjen e prindërve me karroca foshnjesh, etj. 

Pozita të ndryshme të qasjes së personit me karrocë kundrejt derës së njësisë 
banesore.



Rekomandohet që 
lartësia e ndërprerësve 
të dritës dhe të ziles 
në korridore të mos jetë 
më e madhe se 90 cm.

Shembulli i vendosjes së 
kutisë postare në 
lartësi adekuate.

Shembull i realizimit të 
dritares me dorëz të 
qasshme nga personi 
me karrocë.

Praktika të mira të përshtatjes së mjedisit të 
jashtëm dhe të brendshëm për qasje të personave 
me aftësi të kufizuara

Shembulli i një hyrjeje të paqasshme për persona me aftësi të kufizuara fizike, 
për persona të verbër dhe me dëmtime në shikim.
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Shembull (në plan dhe aksonometri) i një hyrjeje dhe rrethinës së saj imediate të 
përshtatur për të qenë e qasshme për persona me aftësi të kufizuara fizike dhe 
personave të verbër dhe me dëmtime në shikim.
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Shembulli i një korridori të 
paqasshëm të ndërtesës së 
banimit.

Shembulli i përshtatjes së 
korridorit me ashensor dhe pajisja 
e korridorit dhe shkallëve me 
gardhe qasëse, fusha taktore dhe 
shirita konstrastues në basamakë.

Shembull i kapërcimit të disniveleve me platforma palosëse në brendi të korrido- 
reve të ndërtesës së banimit, si dhe pajisja e korridoreve me fusha taktore dhe 
elemente të tjera qasëse.
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Për EC
EC angazhohet për qëndrueshmëri ekonomike dhe qeverisje demokratike në nivel lokal (dhe 
rajonal) përmes mobilizimit të komunitetit, mbikqëyrjes së vendimmarrjes publike dhe 
partneritetit në zbatim të programeve dhe politikave zhvillimore.

Për përmbushjen e këtij misioni organizata zbaton projekte dhe nisma në kuadër të dy Për përmbushjen e këtij misioni organizata zbaton projekte dhe nisma në kuadër të dy 
programeve kryesore: Qytete/Komuna Gjithëpërfshirëse dhe Zhvillim i Qëndrueshëm. Ndërsa 
programi i tretë është ideuar si njësi mbështetëse për veprimin e organizatës dhe synon 
adresimin e tri sfidave të jashtme dhe të brendshme: 1. Vëllimin e pamjaftueshëm të dijes 
empirike në vend, përfshi të dhënat e besueshmë statistikore, analizat e specializuara dhe 
mendimet profesionale, 2. Nevojën për konsolidimin e kapaciteteve të brendshme, veçanërisht në 
hulumtime, baza të të dhënave, analizë, menaxhim, zhvillim komunitar dhe ekspertizë sektoriale, 
dhe 3. Mungesën e qëndrueshmërisë financiare afatgjatë duke i diversifikuar burimet e të dhe 3. Mungesën e qëndrueshmërisë financiare afatgjatë duke i diversifikuar burimet e të 
hyrave, me theks në ofrimin e shërbimeve për palët e treta. 

Trekëndëshi konceptual që do të orientojë punën e organizatës në pesë vitet e ardhshme (2020 
– 2024) ka këto elemente: 1. Gjithëpërfshirjen, 2. Qëndrueshmërinë, dhe 3. Dijen. EC beson se 
demokratizimi dhe zhvillimi i gjithëmbarshëm shtetëror është proces që duhet planifikuar dhe 
ndërtuar nga posht lart. Në thelb të qeverisjes demokratike qëndron hapja dhe përfshirja e të 
gjithëve në marrjen e vendimeve që kanë për synim të mirën e përbashkët, ndërsa planifikimi 
zhvillimor kërkon shfrytëzim racional të burimeve territoriale, pa e kompromituar 
përdorshmërinë e tyre nga gjeneratat e ardhshme. Si demokracia ashtu edhe zhvillimi duhen 
ndërtuar mbi bazën e dijes së shëndoshë që garanton vendime dhe veprime të mençura dhe ndërtuar mbi bazën e dijes së shëndoshë që garanton vendime dhe veprime të mençura dhe 
vizionare.

Vlerat kryesore të organizatës janë:
1. Paanshmëri – EC vepron në bazë të analizave të thukta dhe gjithëpërfshirëse dhe mënjanon 
veprimet e ngutshme dhe impulsive. EC synon të përkrahë dhe të shtyjë përpara alternativat 
të cilat në bazë të hulumtimit dalin të jenë më të përshtatshmet, pavarësisht nëse masa e 
shoqërisë nuk e përkrahin këtë opsion. 
2. Aktivizmi – Anëtarët e EC do të jenë aktivistë të cilët angazhohen në baza të rregullta për 
të shtyrë përpara bashkëveprimin qytetar për të përmbushur misionin e organizatës.
3. Orientimi drejt rezultateve – Anëtarët e EC janë të orientuar për të arritur rezultate, ku 
përpjekja nuk i kënaq pritjet e organizatës në qoftë se nuk përfundon me rezultatet e pritura.
 4. Komuniteti bazë e veprimit – EC do të jetë gjithnjë pranë komunitetit, duke mësuar nga 
qytetarët dhe duke ndërtuar konsensus për bashkëveprimin dhe formësimin e shoqërisë.
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