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PËRDORIMI I MJEDISEVE NGA 
PERSONAT ME AFTËSI TË 

KUFIZUARA

Në këtë seksion trajtohen mjediset pa barriera më të frekuentuara 
nga publiku, kërkesat dhe standartet kryesore të elementëve përbërës 
të aksesueshmërisë trajtohen në seksionin IV dhe V, ndërkohë që 
standartet e detajuara kombëtare, përshkruhen në VKM Nr. 1503 
datë 19.11.2008 Për miratimin e “Rregullores për shfrytëzimin e 
hapësirave nga personat me aftësi të kufizuara”. 

Rrugët dhe trotuaret 
                       
Në të gjitha rastet, kalimi nga rruga në trotuar dhe anasjelltas, 

duhet të realizohet me plane të pjerrët që mundësojnë uniformitet 
në lëvizje për personat që përdorin karrige me rrota.  Kur disniveli 
ndërmjet rrugës dhe trotuarit është deri në 3cm, nuk ka nevojë për 
plane të pjerrët për kalimin e tij. Semaforët e aksesueshëm me sinjale 
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me zë dhe me drita, janë të nevojshëm për të lehtësuar lëvizjen e 
personave me aftësi të kufizuara në shikim dhe në dëgjim.    

Vendparkimet

Në afërsi të çdo institucioni që ofron shërbime për publikun, 
duhet të parashikohet së paku një ose më shumë vendparkime 
të aksesueshme, në varësi të frekuentimit të institucionit dhe 

pavarësisht nga sa parashikon standarti. 
Vendparkimet e aksesueshme duhet të 
jenë sa më pranë hyrjes që ofron akses 
për personat me aftësi të kufizuara. 
Vendparkimet e aksesueshme duhet 
të paisen me shenjat dal luese 
(vijëzimet) dhe sinjalistikën me simbolin 

ndërkombëtar. Ato duhet të kenë mbulesë. Vendparkimet e mbyllur 
duhet të jenë të ndriçuar mirë e uniformisht dhe të paisur me 
sinjalistikë me zë dhe me dritë për të lehtësuar orientimin e personave 
me shikim dhe dëgjim të kufizuar.

Ndërtesa

Rekomandohet që ndërtesat që përdoren ose ofrojnë shërbime 
për publikun, duhet të jenë të aksesueshme, por në rastet kur nuk 
është e mundur të aksesohet e gjithë ndërtesa (ndërtesat ekzistuese), 
duhet të aksesohet një pjesë e saj  dhe në çdo rast, një hyrje e 
aksesueshme në ndërtesë, mjediset e përbashkëta dhe funksionale 
më të frekuentuara, shkallët e ashensori dhe tualeti i përshtatur. 
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Aksesi në ndërtesë realizohet me shkallë dhe rampa, por 
preferohet përdorimi i rampës e cila në të gjitha rastet duhet të jetë 
e ndërtuar sipas kërkesave dhe standarteve të aksesueshmërisë 
(gjerësia dhe pjerrësia e nevojshme, parmakë dhe korimano, shirita 
orintues me reliev, sipërfaqe jo rrëshqitëse, kontraste ngjyrash dhe 
ndriçim i mjaftueshëm e uniform). 

 
Korridoret dhe vendkalimet shërbejnë për disiplinimin e 

lëvizjes në ndërtesë dhe lidhjen e mjediseve të ndryshme, ndaj në 
dyshemenë e tyre duhet të vendosen shirita orientues për drejtimin 
e lëvizjes drejt mjediseve më të frekuentuara (recipsioni, auditoret, 
zyrat, salla e mbledhjeve, tualet i përshtatur etj.) nga personat që 
nuk shikojnë ose kanë shikim të kufizuar. 

Shtresa e dyshemesë duhet të jetë jo rrëshqirëse dhe ngjyra e saj të 
krijojë kontrast viziv me ngjyrën e mureve kufizues. Në muret kufizues të 
korridorit të vendosen korimano me formë lehtësisht të kapëshme nga 
pëllëmba e dorës dhe ngjyrë me kontrast viziv me murin.

Ashensori është një element i aksesueshmërisë që shërben 
për arritjen e kateve të sipërme në ndërtesë, por efikasiteti 
i tij përcaktohet nga 
plotësimi i standarteve të 
elementëve si: përmasat 
e kabinës dhe të derës, 
butoni i thirrjes dhe 
butonat e komandimit 
me reliev, njoftimi i katit 
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me zë dhe me dritë, kontraste ngjyrash të elementëve dhe ndriçim 
i mjaftueshëm (200 Lux) dhe uniform. Përmasat dhe elementët 
kryesore përshkruhen në seksionin V (me hollësi përshkruhen në 
VKM Nr. 1503 datë 19.11.2008 “Për miratimin e Rregullores për 
shfrytëzimin e hapësirave nga personat me aftësi të kufizuara”)       

Projektimi Universal (projektimi bashkëkohor) përveç shtatë 
parimeve bazë, rekomandon disa standarte kryesore që vlejnë për 
të gjithë përdoruesit e ashernsorëve si: Shenjat dalluese mbi xhamin 
e dyerve dhe të mureve, evitimin e përdorimit të materialeve që 
krijojnë konfuzion optik, ndriçim të mjaftueshëm si edhe butonat e 
komandimit me simbole me reliev.   

Recepsioni/desku i pritjes dhe informacionit: pozicionohet 
në hollin kryesor të objektit dhe në varësi të funksionit të tij, informon 
dhe asiston personat që përdorin mjediset e brendshme të ndërtesës. 
Në recepsion/deskun e informacionit duhet të ketë një post të 

aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara që përdorin karrigen 
me rrota dhe paisje e teknika për të asistuar personat me aftësi të 
kufizuara të shikimit, të dëgjimit dhe të intelektit (më shumë detaje 
jepen në seksioni IV të guidës).                                     

 
Salla e konferencave/mbledhjeve: duhet të jetë e 

aksesueshme nga personat me aftësi  të kufizuara që përdorin 
karrige me rrota dhe nga personat me aftësi të  kufizuara të shikimit, 
të dëgjimit dhe të intelektit. Rekomandohet vendosja e shiritave 
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orientuese në dysheme (me gjerësi 40cm, sipërfaqe relievore dhe 
ngjyrë në kontrast me pjesën tjetër të dyshemesë, si edhe me ndjesi 
ndën këmbë ndryshe nga pjesa tjetër e shtresës), si edhe vendosja 
e korimanove në muret konturuese të sallës.

Hyrja në sallë të jetë lehtësisht e dallueshme  kanata me ngjyrë 
në kontrast me murin, gjerësi 90cm, lehtësisht e manovrueshme;

Dyshemeja jo rrëshqitëse
Tryezat të lira në pjesën e poshtme (me hapësirë), ndenjëset 

lehtësisht të lëvizshme
Ndriçimi uniform dhe pa reflektime
Paisjet e komunikimit të aksesueshme
Të gjithë elementët e sallës (dyshemeja, muret, paisjet) të kenë 

kontrast viziv.
       
Salla e çfaqjeve duhet të jetë lehtësisht e arritshme dhe e 

aksesueshme nga personat me aftësi të kufizuara. Preferohet që së 
paku njera nga hyrjet në sallë të jetë pa prag (ose prag më pak se 
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2.0cm). Sporteli i biletarisë duhet të jetë lehtësisht i arritshëm dhe 
i aksesueshëm (me konsol të dalë 50cm) për të shërbyer personave 
që lëvizin me karrige me rrota, si edhe të ofrojë informacion të 
aksesueshëm për përsonat me aftësi të kufizuar të shikimit, të 
dëgjimit dhe të intelektit.   

Vendet e rezervuara për personat me aftësi të kufizuara duhet 
të jenë pranë korridoreve të kalimit, mundësisht pranë hyrjes së 
aksesueshme dhe të lejojnë pozicionimin dhe manovrimin me 
lehtësi të karriges me rrota. Preferohet të vendosen korimano dhe/
ose parmakë në muret konturues të sallës dhe në korridorin kryesor 
të saj. Të gjithë elementët e sallës (dyshemeja, muret, ndenjëset 
dhe paisjet e tjera) të jenë në kontrast viziv në sipërfaqet takuese.          

Sigurimi i këndit të shikimit për të gjithë spektatorët, është një 
element shumë i rëndësishëm për sallat e çfaqjeve, që duhet të 
kihet në konsideratë në fazën e projektimit.

Qendrat e shërbimit shëndetësor 

Qendrat e shërbimit shëndetësor duhet të jënë lehtësisht të 
arritshme dhe të aksesueshme nga personat me aftësi të kufizuara 
të lëvizjes, të shikimit, të dëgjimit dhe të intelektit 

Arritja, aksesi dhe hapësirat e qendrës shëndetësore (ose pjesë 
të saj që vihen në dispozicion të personave me aftësi të kufizuara) 
duhet të garantojnë hyrjen, manovrimin gjatë vizitave e kontrolleve 
si edhe trajtimin mjeksor të pacintëve me aftësi të kufizuara. Qendra 
duhet të garantojë mjete dhe teknika informimi dhe komunikimi të 
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aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara të shikimit, të 
dëgjimit dhe të intelektit.

Mjedisi në shërbim të personave me aftësi të kufizuara duhet të 
plotësojë kërkesat:
1. Sipërfaqe e lirë nga tryeza tek shtrati me sipërfaqe 75cm x 120cm 

për të lehtësuar lëvizjen.
2. Shtrati me paisje për ndryshimin me lehtësi të pozicionit 
3. Rekomandohet hapësirë e lirë ndërmjet shtratit të vizitës dhe 

murit, për të lehtësuar manovrimin e pacientit nga të dy anët. 
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4. Sipërfaqe e lirë (variabël) për të lehtësuar procedurat e ndryshme 
të ekzaminimit. 

5. Rrugëkalimi në korridor që lidh mjediset e ndryshme me hapësirat 
e përbashkëta.

6.  Hapësira e derës me gjerësi  minimale prej 80-82cm. në hapje 
prej 90 gradë. 

7. Sipërfaqet e lira për manovrim në të dy anët e derës. 
Hapësirat e nevojshme për lëvizje dhe manovrime të ndryshme të 

personave me aftësi të kufizuara në mjediset e qendrës shëndetësore 
(hyrje/dalje, transferimi nga karrigja me rrota në shtratin e vizitave 
dhe kryerja e vizitave/kontrolleve/fizioterapi etj) duhet të respektojnë 
kërkesat dhe standartet e vendkalimeve ose para dhe pas hyrjeve të 
përcatuara në seksionin IV dhe më të detajuara në VKM Nr. 1503 
datë 19.11.2008 “Për miratimin e Rregullores për shfrytëzimin e 
hapësirave nga personat me aftësi të kufizuara”

            

Zyra

Zyrat duhet të kenë hapësira të mjaftueshme (rreth me diametër 
150cm) për lëvizjen dhe manovrimin pa pengesa të karriges me rrota, 
pranë derës dhe pranë dritareve (së paku në një nga dritaret), si 
edhe korridore të lira të lëvizjes mes tavolinave, me gjerësi 120cm.

Për personat që lëvizin me karrige me rrota, preferohen tavolina 
me lartësi 85cm nga niveli i dyshemesë, me pjesën e poshtme të 
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lirë së paku 70cm. nga niveli i dyshemesë ose tavolina të realizuara 
në formë konsoli  prej 50cm. 

Klasat e mësimit dhe biblioteka

Klasat dhe bibliotekat si edhe mjediset ndihmëse të tyre 
realizohen sipas VKM Nr. 319, datë 12.4.2017 “Për miratimin e 
standardeve të projektimit të shkollave” dhe për aksesueshmërinë 
e tyre referohet në VKM Nr. 1503 datë 19.11.2008 “Për miratimin 
e rregullores për shfrytëzimin e hapësirave nga personat me aftësi 
të kufizuara”, (përshkrimi i elementëve në seksionin IV të Guidës) 

Klasat dhe bibliotekat duhet të kenë hapësira të mjaftueshme 
(rreth me diametër 150cm) për lëvizjen dhe manovrimin pa pengesa 
të karriges me rrota, pranë derës, pranë tabelës/pranë rafteve me 
libra dhe pranë dritareve (së paku në një nga dritaret), si edhe 
korridore të lira të lëvizjes mes tavolinave, me gjerësi 120cm.

Në çdo klasë duhet të ketë tavolina për nxënësit që lëvizin me 
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karrige me rrota, të realizuara 
me lartësi 85cm dhe hapësirë 
të lirë në pjesën e poshtme 
(së paku 70cm) nga niveli 
i dyshemesë ose në formë 
konsoli prej 50cm. 

Standartet për klasat e 
mësimit nuk kufizohen vetëm 
me përmasat e hapësirave të lëvizjes pa pengesa dhe të paisjeve të 
aksesueshme, por edhe kërkesat për ndriçim të mjaftueshëm dhe 
uniform, diellëzim të mirë dhe pa reflektime, akustikë të mirë dhe 
pa reflektime të zërit, elementët e mjedit dhe paisjet me ngjyra në 
kontrast viziv në sipërfaqet ku takojnë etj.

Banesa

Në rast se kërkohet të aksesohet një banesë ose apartament 
dhe nuk është e mundur të aksesohen të gjithë mjediset e tij, 
(kryesisht në rastet e rikonstruksionit), duhet të aksesohet një pjesë 
e tij që lejon përdorimin e hyrjes, dhomës së ndejtjes, mjedisit të 
gatimit dhe një tualet të aksesueshëm. Për aksesimin e banesës/
apartamentit duhet të plotësohen të gjitha kërkesat dhe të vendosen 
të gjithë elementët e nevojshëm sipas përshkrimeve të përgjithshme 
në seksiopnin IV dhe detajimeve të përshkruara hollësisht në 
VKM Nr. 1503 datë 19.11.2008 “Për miratimin e Rregullores për 
shfrytëzimin e hapësirave nga personat me aftësi të kufizuara”. Në se 
në apartamenti ka vetëm një tualet, ai duhet të jetë i aksesueshëm 
sipas standarteve. 

Banesat shumë familjare, duhet të kenë hyrje të aksesueshme 
me rampë, sipërfaqe të përbashkëta me hapësirat dhe kërkesat e 
standartet e aksesueshmërisë, dyer me kanata jo më të vogla nga 
80-85cm e lehtësisht të manovrueshme nga personat me aftësi të 
kufizuara, vendkalime sipas standarteve e të lira nga pengesat në 



13PËR PËRDORIMIN E MJEDISEVE NGA PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

dysheme dhe në lartësi deri 200cm-210cm nga niveli i dyshemesë. 
Standartet rekomandojnë një minimum prej 5% të numrit total 

të apartamenteve ose së paku një apartament, pavarësisht nga 
sipërfaqja e tij, duhet të jetë i aksesueshëm për përsonat që përdorin 
karrigen me rrota dhe 2% ose së paku një apartament, duhet të jetë 
i aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara sensore.  

Apartamentet e destinuara për përdorim nga personat me aftësi 
të kufizuara duhet të jenë të sigurtë nga rreziku në lëvizje dhe në 
përdorim të paisjeve. Të gjitha mjediset duhet të jenë në një plan 
(pa disnivele në dysheme); dyert me kanata me gjerësi jo më të 
vogël se 80cm dhe hapësirë të lirë para dhe pas tyre, jo më të vogël 
se 90-120cm; mjedisi i gatimit me hapësira dhe paisje që lejojnë 
manovrimin me lehtësi të personave që përdorin karrige me rrota; 
së paku një tualet të përshtatur; paisjet elektrike të vendosura rreth 
60cm mbi nivelin e dyshemesë dhe butonat e ndezje/fikjes në lartësi 
90cm-110cm; dhomë ndejtje komode për rezidentet dhe vizitorët; 
ndriçim artificial uniform dhe pa reflektime; si edhe ngjyra në contrast 
viziv në sipërfaqet ku takohen mes tyre.

Mjediset më të frekuentuara të banesës (dyert, korridoret, mjedisi 
i gatimit, së paku një tualet i përshtatur, dhoma e ndejtjes dhe së 
paku një dhomë fjetje) duhet të kenë hapësira të mjaftueshme për 
manovrimin me lehtësi të karriges me rrota. Në zonat e qarkullimit 
në këto mjedise, duhet  të ketë një hapësirë të lirë nga pengesat, 
me diametër 150cm. (standarti Australian kërkon hapësirë të lirë 
me diametër 225cm) 
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Mjedisi i gatimit duhet të mundësojë lehtësi në lëvizje dhe në 
përdorim të paisjeve dhe rafteve. Hapësira e manovrimit të karriges 
me rrota duhet të jetë një rreth i lirë nga pengesat, me diametër 150 
cm. Korridoret e lëvizjes duhet të jenë me gjerësi 120cm, veçanërisht 
në rastet kur ka paisje nga të dy krahët. Vendet e punës (larje enësh, 
përgatitje ushqimi etj) duhet të jenë të lirë në pjesën e poshtme ose 
dalje konsol 50cm. Lartësia e rafteve në mur dhe dorezat e tyre, duhet 
të jenë lehtësisht të arritshme dhe të manovrueshme nga personat 
që përdorin karrige me rrota. Për personat që nuk shikojnë ose kanë 
shikim të kufizuar, në dysheme duhet të vendosen shirita orientues 
me gjerësi 40cm, sipërfaqe me reliev dhe ngjyrë me kontrast me 
pjesën tjetër të dyshemesë. Të gjithë elementët përbërës në këtë 
mjedis, duhet të kenë kontrast në pjesët ku takohen. 

Tualeti i aksesueshëm duhet të jetë me përmasa që të 
mundësojnë hapësirë të lirë pa pengesa/paisje me diametër 150cm, 
dysheme jo rrështitëse, dera me gjerësi 80-85cm me hapje nga 
jashtë dhe paisjet të varura (pa mbështetëse).
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Të gjithë elementët përbërës (mure, dysheme, paisje, aksesorë 
etj) duhet të krijojnë kontrast viziv në pjesët ku takohen mes tyre. 
Në tualet duhet të vendoset sistem alarmi, lehtësisht i arritshëm nga 
personi me aftësi të kufizuara në çdo pikë të tualetit, me njofim në 
korridor me zë dhe me drita.

Turizmi-hotelet e restorantet/resortet

Plotësimi i kërkesave dhe standarteve të aksesueshmërisë në 
strukturat turistike, hotelet e restorantet e rrit ndjeshëm vlerën dhe 
frekuentimin e tyre. Kërkesat dhe standartet e aksesueshmërisë 
duhet të plotësohen në të gjithë elementët, hapësirat dhe mjediset 
kryesore më të frekuentuara nga vizitorët (rrugë të brendshme, parkim 
i rezervuar, park, zonat rekreative dhe të argëtimit, pishina, sauna, 
etj). si edhe dhomat e destinuara për përdorim nga personat me 
aftësi të kufizuara të cilat duhet të kenë hapësirat që lejojnë lëvizjen 
pa pengesa, tualet të aksesueshëm si edhe paisje lehtësisht të 
identifikueshme dhe të përdorshme nga këta persona. 

  
                            
        
Rekomandohet 5% e tryezave, të rezervohen për personat me 

aftësi të kufizuara (tryezat dhe ndenjëset sipas kërkesave dhe 
përmasave të aksesueshmërisë), por së paku një tryezë, pavarësisht 
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numrit të tryezave. Pranë restorantit duhet të ketë gjithashtu, një 
tualet të aksesueshëm.

Rëndësi të veçantë në këtë sektor, ka etika e shërbimt të 
aksesueshëm dhe aksesi në informacion. Informacioni duhet të jetë 
i prezantuar me mjetet dhe teknikat e aksesueshmërisë për personat 
me aftësi të kufizuara të shikimit, të dëgjimit dhe të intelektit si:  (i) 
në formatin e printuar me shkrim të zmadhuar me madhësinë e 
shkrimit 18 / “fonti 18”; (ii) të printuar në kodin/ shkrimin Braill ; (iii)  
nëpërmjet programit audio online apo të regjistrimit; (iv) me drita 
dhe nëpërmjet interpretit të gjuhës së shenjave (v) informacioni në 
gjuhë të thjeshtuar dhe i shoqëruar me figura e simbole     

Numri i dhomave të aksesueshme për personat me aftësi 
të kufizuara në një strukturë turistike/hoteliere, përcaktohet në 
kategorizimin e tyre nga institucionet përgjegjëse, por vlerësimet 
nga institucionet ndërkombëtare të turizmit tregojnë që strukturat e 
aksesueshme tërheqin më shumë vizitore. 
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Strukturat hoteliere/turistike, përveç mjediseve të aksesueshme 
të destinuara për personat me aftësi të kufizuara, duhet të kenë 
edhe disa elementë bazë në mjediset e përdorimit të përbashkët:

 Aksesi në holl pa disnivel/prag ose me rampë
 Hapësirat e mjediseve të përbashkëta dhe ato të rezervuara për 

personat me aftësi të kufizuara,  të jenë të mjaftueshme për 
lëvizjen pa pengesa të karriges me rrota 

 Dyer me hapësirë drite/gjerësi jo më pak se 80cm dhe hapësirë 
të lirë, para dhe pas saj, 90cm-120cm.

 Së paku një tualet i aksesueshmë pranë mjediseve të përbashkëta 
(pa vaskë dhe bide) në secilin kat.

 Restoranti ose një pjesë e tij, të jetë me paisje të aksesueshme 
(tryeza, ndenjëset, banakët)

 Dyshemetë jo rrëshqitëse dhe me shirita orientuese për personat 
me shikim të kufizuar.

 Ashensori i aksesueshëm
 Paisjet elektrike të vendosen 60cm mbi nivelin e dyshemesë
 Butonat e ndezje/fikjes të jenë 90cm-110cm nga niveli i 

dyshemesë
 Ndriçimi artificial uniform dhe pa reflektime. Ndriçuesi të vendoset 

në lartësi 90cm mbi nivelin e dyshemesë.
 Garantim të informimit dhe komunikimit me paisje dhe teknika 

të aksesueshme për persomat me aftësi të kufizuara të shikimit, 
të dëgjimit dhe të intelektit.

Në dhomat e aksesueshme për personat me aftësi të kufizuara, 
preferohen paisjet pa kënde të forta dhe dollapet me kanata të 
rrëshqitshme. Dorezat e mobiljeve të jenë me forma lehtësisht të 
kapshme nga pëllëmba e dorës. Të gjithë elementët (mure, dysheme, 
derë, paisje, aksesorë) të jenë me kontrast viziv në pjesët ku takojnë 
mes tyre. Ndriçimi të jetë uniform e të mos krijojë reflektime të dritës.
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Objektet me vlera të veçanta

Objektet me vlera të veçanta, të ndërtuara herët si objektet 
historike, parqet arkeologjike, muzetë, galeritë e arteve objektet 
religiose etj. duhet të aksesohen nga personat me aftësi të 
kufizuara. Rikonstruksioni i tyre dhe paisja me të gjithë elementët 
e aksesueshmërisë mund të rezultojë e vështirë dhe kërkon shumë 
kujdes që të mos i cënohen vlerat. Në të gjitha rastet duhet të 
sigurohet një hyrje e aksesueshme dhe rrugëkalime pa pengesa së 
paku në një pjesë të mjediseve. Megjithatë frekuentimi i tyre rritet 
ndjeshëm në rast se ato aksesohen plotësisht ose pjesërisht në varësi 
të mundësive hapësinore, konstruktive/qëndrueshmërie, objekteve 
me vlera, buxhetit etj.  

Objekte tregëtare dhe të shërbimit

Objekte tregëtare dhe të shërbimit, pavarësisht madhësisë së tyre 
duhet të jenë të aksesueshme për personat me aftësi të kufizuara, 
me elementët bazë të aksesueshmërisë:

 Një mundësi aksesi pa disnivel/prag ose me rampë
 Hapësirat/rrugëkalimet e personave të jenë me gjerësi 120cm
 Dyer me kanata me gjerësi jo më pak se 90cm dhe hapësirë të 

lirë, para dhe pas saj, 120cm-150cm.
 Së paku një tualet i aksesueshmë në secilin kat.
 Shirita orientues në dysheme për lehtësi të lëvizjes së personave 

që kanë kufizim në shikim
 Dysheme jo rrëshqitëse
 Ashensori i aksesueshëm
 Informimi dhe komunikimi me paisje dhe teknika të aksesueshme 

për persomat me aftësi të kufizuara të shikimit, të dëgjimit dhe 
të intelektit.
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Park lojrash për fëmijë

Një park lojrash për fëmijë, duhet të jetë i akesueshëm edhe për 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Lojrat/elementët përbërës të parkut për 
përdorim nga fëmijët me aftësi të kufizuara duhet të vendosen sa më 
pranë hyrjes së aksesueshme, por në asnjë rast të veçuar nga grupet 
e elementëve/lojrave të tjera, që fëmijët të mos ndjehen të mënjanuar.

Elementët/lojrat e parkut, veçanërisht lojrat e destinuara për 
fëmijët me aftësi të kufizuara, duhet të kenë ngjyra të forta në 
kontrast viziv me tapetin (shtresën e sheshit ku vendosen). Fillimi 
dhe mbarimi i një elementi/loje duhet të jetë lehtësisht i dallueshëm 
nga fëmijët me shikim të kufizuar. Nuk rekomandohet përdorimi i 
lojrave/elementëve me sipërfaqe që reflektojnë dritën. 

Në parqet me sipërfaqe të kufizuar, duhet që së paku 1 (një) në 
grupin e lojrave/elementëve përbërës të parkut, nga i njejti tip, duhet 
të jetë i aksesueshëm për fëmijët me aftësi të kufizuara, si edhe 
ndonjë element i aksesueshëm posaçërisht për fëmijët me aftësi të 
kufizuara.  Numri i lojrave/elementëve rritet në varësi të madhësisë 
së parkut. Pozicioni i lojës/elementit për fëmijët me aftësi të kufizuara 
duhet të jetë lehtësisht i dallueshëm dhe i arritshëm nga fëmijët. 

	  



20 GUIDË

Në hyrjen e aksesueshme të parkut të lojrave duhet të vendoset 
simboli ndërkombëtar i aksesueshmërisë. Simbole të tilla duhet 
të vendosen pranë/në një skaj të lojrave për fëmijët me aftësi të 
kufizuara. Sinjalistika për aksesin në lojrat e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, duhet të jetë e përshtatur edhe për fëmijët me aftësi 
të kufizuara të shikimit, të dëgjimit dhe të intelektit. Informacioni 
duhet të prezantohet me dritë, me zë dhe me simbole ose figura 
të thjeshtuara. Të gjithë informacionet duhet të dallohen qartë e të 
krijojnë kontrast ngjyre me mjedisin.

Hyrja për në elementët/lojrat e aksesueshme duhet të kryhet me 
rrugë kalimi me gjerësi 120-150 cm dhe pjerrësi më të vogël se 5%. 
Në rast se pjerrësia është më e madhe (por jo më shumë se 8%) rrugë 
kalimi ka nevojë për parmak me lartësi 51 cm–71 cm. Së paku në 
një nga hyrjet kryesore në park duhet të evitohen plotësisht pragjet.

 Rrugë kalimet duhet të jenë të lira nga pengesat. Mbishtresa e 
rrugë kalimeve duhet të jetë e ashpër/jo rrëshqitëse dhe me shiritat 
orientuese për fëmijët me aftësi të kufizuara të shikimit. Në afërsi 
të secilës lojë/element për fëmijët me aftësi të kufizuara, duhet të 
ketë një hapësirë të lirë 60cm-120c

Komplet sheshi në dispozicion të lojrave për fëmijët me aftësi 
të kufizuara, duhet të shtrohet me tapet artificial/mbishtresë për të 
evituar lëndimin e fëmijëve në rast incidenti. 
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 Mjete transpoti të aksesueshëm për 
personat me aftësi të kufizuara

Mjete të aksesueshme të transportit publik duhet të jenë të paisur 
me platformë të hapëshme, së paku në njerën prej hyrjeve për lehtësi 
të ngjitjes/zbritej të karriges me rrota, si edhe të garantojnë sistem 
informimi për individët që nuk shikojnë ose me dëmtim të shikimit, 

	  

	  

	  

duke përfshirë sistem të shpjegimit me audio për orientim në linjat e 
transportit dhe ndërthurjen e tyre. Në linjat e largëta, rekomandohet 
përfshirja e një interpreti të gjuhës së shenjave për të ndihmuar 
personat që nuk degjojnë.

Trotuari në vendqëndrimet e mjeteve të transportit public duhet 
të jetë në nivelin e hyrjes në mjet për lehtësi të aksesit të karriges 
me rrota
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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, 
përcakton “Institucionet e shërbimit të transportit publik/privat, 
përveç zbatimit të kërkesave për përshtatshmëri 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 që nuk shikojnë ose me dëmtim të shikimit, duke përfshirë 
sistem të shpjegimit me audio për orientim në linjat e transportit 
dhe ndërthurjen e tyre”.  

Aeroporti

Për personat që udhëtojnë, kryerja e veprimive dhe qendrimi në 
aeroport krijon një lloj stresi i cili shumëfishohet për personat me 
aftësi të kufizuara, ndaj në vitet e fundit ka një vëmendje të shtuar 
për të kthyer hapësirën e aeroportit në një vend komod dhe të 
këndshëm për të gjithë. 

Ndërhyrjet që kryhen për këtë qëllim, fillojnë me eliminimin e 
barrierave të cilat ndalojnë ose pengojnë personat me aftësi të 
kufizuara të marrin pjesë plotësisht në eksperiencat e reja që ofrojnë 
aeroportet. Personat me aftësi të kufizuara duhet të frekuentojnë pa 
pengesa të gjitha hapësirat e jashtme, sheshet, trotuaret, parkimet 
e aksesueshëm, hyrjet e daljet, hollet e koridoret (përfshi deskun 
e informacionit), terminalin, (pikat e kontrollit, mjediset tregëtare, 
restorantet, vendet e pritjes, transportierët e bagazheve, tualetet 
etj.), mjediset e shërbimit, kargo, informacionin e komunkimin, 
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mjetet e transportit dhe transporierët për në avion, etj.  Në të gjithë 
elementët dhe hapesirat e aeroportit duhet të aplikohen kërkeast 
dhe standartet e aksesueshmërisë të përcaktuara në VKM. Nr. 
1503 datë 19.11.2008 “Për miratimin e rregullores për shfrytëzimin 
e hapësirave nga personat me aftësi të kufizuara”, si edhe të 
përshkrimeve në seksionin IV të kësaj Guide.
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DETYRIMET LIGJORE

Aksesueshmëria në mjedis, transport dhe komunikim e 
informim, është parakusht për gjithpërfshirjen, pra përfshirjen edhe 
të personave me aftësi të kufizuara, në të gjitha aspektet e jetës 
sociale, ekonomike dhe politike të vendit.

Konventa e Kombeve të Bashkuara e miratuar me 13 Dhjetor 2006, 
ka shprehur qartë kërkesën për mjedis të përshtatur e pa barriera, 
përdorim të mjeteve të përshtatura të transportit dhe komunikimit, të 
përcatuara në Nenin 9 “Përshtatshmeria” ku theksohet: 

1. Me qëllim që   të gjithë personat me aftësi të kufizuar të 
mund jetojnë në mënyrë të pavarur dhe të marrin pjesë plotësisht 
në të gjitha aspektet e jetës, Shtetet Palë do të marrin masat e 
duhura për të siguruar që personat me aftësi të kufizuar, ashtu si 
gjithë të tjerë të kenë akses në ambjentet fizike, ndaj transportit, 
informacionit dhe komunikimit, duke përfshirë edhe teknologjitë dhe 
sistemet e informacionit dhe komunikimit, si dhe në facilitete apo 
shërbime të tjera të disponueshme apo të ofruara për publikun, si 
në zonat urbane dhe ato rurale. Këto masa, të cilat do të përfshijnë 
evidentimin dhe eleminimin e pengesave dhe barrierave ndaj aksesit 
do të zbatohen ndër të tjera: (a) Në ndërtesa, rrugë, transport dhe 
fasilitete të tjera në ambjente të brendshme apo të jashtme, përfshirë 
shkollat, strehimin, qendrat shëndetësore apo ambjentet e punës; (b) 
Informacion, komunikim dhe shërbime të tjera, përfshirë shërbimet 
elektronike dhe ato të urgjencës.  
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2. Gjithashtu, shtetet Palë duhet të marrin masat e duhura për: 
(a) Të zhvilluar, shpallur dhe monitoruar zbatimin e udhëzimeve dhe 
standardeve minimale në lidhje me aksesin ndaj objekteve dhe 
shërbimeve të hapura apo të siguruara për publikun; (b)Të siguruar 
që subjektet private të cilat ofrojnë objekte dhe shërbime, të cilat janë 
të hapura apo të siguruara për publikun të marrin parasysh të gjitha 
aspektet e aksesit për personat me aftësi të kufizuar;  (c) Të ofruar 
trainim për aktorët e interesit lidhur me problemet që kanë të bëjne 
më aksesin për personat me aftësi të kufizuar; (d) Të siguruar që 
ndërtesat dhe objektet e tjera publike të përmbajnë shenja në gjuhën 
Braille dhe në forma lehtësisht të lexueshme dhe të kuptueshme; 
(e) Të siguruar forma asistence direkte dhe të ndërmjetme, duke 
përfshirë guida, lexues dhe interpretë profesionistë të gjuhës së 
shenjave, për të mundësuar aksesin në ndërtesa dhe objekte të 
tjera publike; (f) Të inkurajuar forma të tjera të përshtatshme të 
asistencës dhe mbështetjejes për personat me aftësi të kufizuar 
për tu siguruar që ata të kenë akses në informacion; (g) Të nxitur 
aksesin e personave me aftësi të kufizuara ndaj informacioneve të reja 
dhe sistemeve të teknologjive e reja të komunikimit, duke përfshirë 
dhe internetin; (h) Të promovuar projektimin, zhvillimin, prodhimin 
dhe shpërndarjen e teknologjive dhe sistemeve të aksesueshme të 
informacionit dhe komunikimit në një fazë të hershme, në mënyrë 
që këto teknologji dhe sisteme të bëhen të aksesueshme me një 
kosto minimale. 

Aksesueshmëria është cilësuar 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. 

Gjithashtu Komiteti për të Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufizuara pranë OKB, në interpretim të nenit 9 të KDPAK ka theksuar:

-  Duke qenë se aksesueshmëria përbën parakusht që personat 
me aftësi të kufizuara të jetojnë në mënyrë të pavarur dhe të marrin 
pjesë në mënyrë të barabartë në shoqëri, mohimi i aksesit në mjedis, 



26 GUIDË

transport, teknologjinë e informacionit dhe komunikimit, në shërbimet 
e hapura për publikun duhet të shihet gjithmonë si diskriminim për 
shkak të aftësisë së kufizuar, sipas këtij komenti. 

Mohimi i aksesueshmërisë duhet të 
përbëjë diskriminim në kuadrin ligjor

Me ratifikimin e Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi 
të Kufizuara në vitin 2012 me Ligjin 108/2012 më datë 15.12.2012 
“Për ratifikimin e Konventës së OKB-së “Për të drejtat e personave 
me aftësi të kufizuara” (KDPAK), Qeveria Shqiptare është angazhuar 
që të hartojë kuadrin ligjor në përqasje me kërkesat e Konventës. Në 
zbatim të këtij angazhimi në këtë kuadër në Shqipëri janë hartuar 
një sërë ligjesh, politikash dhe dokumentesh të rëndësishme, 
lidhur me promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të personave 
me aftësi të kufizuara si Plani Kombëtar për  Personat me Aftësi të 
Kufizuara (2016-2020), Ligji “Për Përfshirjen dhe Aksesueshërinë 
për Personat me Aftësi të Kufizuara”, si edhe VKM në zbatim të 
tij me 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”. 
Gjithashtu aksesueshmëria e mjedisit është përfshirë si kërkesë në 
disa ligje sektoriale si ligji “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” 
dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, Ligji Nr. 22/2018 “për strehimin 
social” dhe VKM Nr.301, datë 15.4.2020 “Për normat e strehimit, 
si dhe kushtet e standardet për banesat sociale me qira që blihen 
në treg dhe banesat me kosto të ulët”, Ligjin nr. 139/2015 “Për 
Vetëqeverisjen Vendore”, Udhëzimit Nr. 5627, datë 18.11.2016, 
“Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për 
lëshimin e liçencave dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë 
në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit etj”.

Nga ligjet e aktet nënligjore që përcaktojnë dispozitat detyruese 
për zbatimin e kërkesave dhe standarteve të aksesueshmërisë 
veçojmë:
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Ligji nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e 
personave me aftësi të kufizuara” 

Neni 1 “Objekti” a) përcaktimi i të drejtave thelbësore të PAK, 
me qëllim garantimin e mundësive të barabarta për të gjithë këta 
persona në kushte të barabarta me të tjerët; b) përcaktimet për 
garantimin e jetesës së pavarur për të gjithë PAK që zgjedhin të 
jetojnë në mënyrë të pavarur, duke rritur në maksimum autonominë 
e tyre dhe vendimmarrjen e pavarur, me synim garantimin e jetesës 
në komunitet si të barabartë me të tjerët;

Neni 2 “Qëllimi” a) të garantojë nxitjen dhe mbrojtjen e të drejtave 
të personave me aftësi të kufizuara për të mundësuar pjesëmarrjen 
e tyre të plotë dhe efektive në të gjitha sferat e shoqërisë, në kushte 
të barabarta me të tjerët, duke mundësuar autonominë dhe jetesën 
e pavarur për të gjithë personat me aftësi të kufizuara, nëpërmjet 
ofrimit të ndihmës e të mbështetjes;

Neni 4, Parimet; Parimet bazë të këtij ligji janë: a) mosdiskriminimi, 
me anë të të cilit garantohet se personat me aftësi të kufizuara të 
mos trajtohen në mënyrë të diferencuar, nisur nga dëmtimi që kanë;

Neni 5, 1.Jetesa e pavarur u siguron personave me aftësi të 
kufizuara zgjedhje, kontroll dhe liri të njëjta me të tjerët, kur është 
nevoja, nëpërmjet ofrimit të mbështetjes dhe të ndihmës, bazuar 
në zgjedhjen dhe aspiratat e vetë individit për nevojat e jetës së 
përditshme, përfshirë aksesin në strehim, transport, shëndetësi, 
kujdes social, arsimim, punësim dhe shërbime e mundësi të tjera, 
si dhe nëpërmjet pjesëmarrjes në të gjitha sferat e jetës, përfshirë 
jetën familjare, komunitare dhe qytetare.

Neni 6, 1.Jetesa e pavarur mundësohet nëpërmjet shërbimeve 
të ndryshme që synojnë të ofrojnë mbështetje në kapërcimin e 
barrierave. Në këto shërbime përfshihen: asistenca personale, 
pajisjet e mjetet teknike mbështetëse, shërbimet e aksesueshmërisë, 
përfshirë transportin, përshtatja e arsyeshme dhe, atëherë kur është 
e nevojshme, vendimmarrja e mbështetur.
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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”, 
përcakton pengesat sipas lloit të aftësisë së kufizuar në:

KREU I, Rregullime të Përgjithshme
1.  Ky vendim përcakton masat për zbatimin dhe unifikimin e 

rregullave, në bazë të të cilave mënjanohen pengesat mjedisore 
dhe infrastrukturore për të bërë të mundur aksesin në strehim, 
transport, shëndetësi, kujdes social, arsimim, punësim dhe 
shërbime për personat me aftësi të kufizuara. 

2.  Janë pengesa në komunikim: 
a)  vështirësitë në komunikim që kanë personat me dëmtime 

ndijore, veçanërisht ata me dëmtime në shikim e dëgjim; 
b)  vështirësitë në komunikim që kanë personat që kërkojnë 

formate të thjeshta për t’u lexuar dhe për t’u kuptuar. 
3.  Janë pengesa infrastrukturore: 

a)  pengesat fizike si burim vështirësish për lëvizjen e kujtdo dhe 
në mënyrë të veçantë të atyre që, për çfarëdolloj arsyeje, 
kanë një aftësi lëvizëse të kufizuar, të përhershme ose të 
përkohshme; 

b)  pengesat që kufizojnë ose pengojnë këdo në përdorimin 
komod dhe të sigurt të hapësirave, pajisjeve e të pjesëve 
përbërëse; 

c)  mungesa e mjeteve dhe e sinjalizimeve që lejojnë orientimin 
dhe njohjen e vendeve e të burimeve të rrezikut për këdo dhe, 
në veçanti, për personat me shikim apo dëgjim të kufizuar. 

Ky Vendim e shtrin efektin e vet sipas përcaktimeve në:

KREU I, Rregullime të Përgjithshme
4.  Ky vendim e shtrin zbatimin mbi: 

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

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

c)  mjetet e transportit publik; 
ç)  mediat dhe tërësinë e mjeteve publike apo private të 

informimit publik. 
5.  Standardet e përshtatshmërisë zbatohen në të gjitha ndërtimet 

e strukturat ndërtimore ekzistuese si dhe në parqet, sheshet e 
rrugët ekzistuese, bazuar në kërkesat e parashikuara në kreun 
II, të këtij vendimi. 

8.  Mjetet, mënyrat dhe formatet e komunikimit të përdorura 
në ofrimin e shërbimeve publike përmbushin kërkesat e 
përshtatshmërisë në komunikim, të parashikuara në këtë 
vendim. 

12. Subjektet planifikojnë në mënyrë progresive procesin e 
përshtatjes në përputhje me dispozitat e këtij vendimi. 

15.  Marrja e masave për përshtatshmëri, në çdo rast, do të jetë 
pjesë e specifikimeve teknike, si një nga kushtet e detyrueshme 
për t’u plotësuar në një proces prokurimi. 

16.  Ndalohet dhënia e financimeve ose mbështetja financiare nga 
ana e shtetit apo enteve publike dhe jopublike/donatorëve për 
ndërtimin e një vepre, me qëllim ofrimin e shërbimit publik, 
nëse objekti nuk përmbush kërkesat e parashikuara në këtë 
vendim. 
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Ky vendim përcakton kriteret për shërbimin e transportit publik 
të aksesueshëm në:

KREU I, Rregullime të Përgjithshme
6.  Shërbimi dhe mjetet e transportit publik përmbushin kërkesat e 

përshtatshmërisë, të parashikuara në kreun II, të këtij vendimi.
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. 

Ky vendim trajton aspektin teknik të përshtatshmërisë në 

KREU II, Rregulla të Posaçme
1.  Niveli i aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara 

garantohet në përputhje me kërkesat teknike, në çdo rast. 
2.  Çdo kërkesë teknike për përshtatshmërinë e objekteve të reja 

dhe atyre ekzistuese, parqeve, shesheve dhe rrugëve zbatohet 
sipas dispozitave 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”. 

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 përshtatshmërie. Shërbimet e ofruara, ku përparësi kanë 
shërbimet e ofruara nga institucione të ligjit dhe tatim-taksave, 
institucione të arsimimit dhe botimit, të shëndetësisë, të 
punësimit e të transportit, respektojnë kërkesat e përshkruara 
në këtë vendim. 
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8.  Institucionet e shërbimit të transportit publik/privat, përveç 
zbatimit të kërkesave për përshtatshmëri 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. 

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. 

11.  Operatorët e medias, ato përgjegjës për komunikimin on-line 
dhe subjekte që prodhojnë forma të tjera të transmetimit drejt 
audiencës, aplikojnë rregullat për aksesueshmëri nëpërmjet 
teknologjive të posaçme dhe ofrojnë për personat e verbër 
shpjegim në format audio të materialeve të transmetuara 
kryesisht me natyrë informuese, duke parashikuar në mënyrë 
progresive buxhetin përkatës për aplikim të përshtatshmërisë. 

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 
përshtatshmërie. Shërbimet e ofruara, ku përparësi kanë 
shërbimet e ofruara nga institucione të ligjit, të shëndetësisë, 
financiare, të arsimit, të transportit, të punësimit e të kulturës, 
respektojnë kërkesat e përcaktuara në këtë vendim me kushtin 
që personi përfitues të ketë marrë/caktuar paraprakisht takim 
me to. 

18.  Televizionet kombëtare transmetojnë rregullisht emisionin 
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kryesor të lajmeve në opsionin e transmetimit të shoqëruar 
me titra dhe me gjuhën e shenjave. 

Vendimi përcakton disa rregulla bazë për aksesueshmërinë e 
nevojshme për PAK të intelektit në 

KREU II, Rregulla të Posaçme
20.  Në personat me aftësi të kufizuara të intelektit përfshihen: 

a) personat që kanë vështirësi në të lexuar dhe në të nxënë 
nëpërmjet gjuhës (disleksi), në të shkruar (disgrafi); b) personat 
me aftësi të kufizuara intelektuale /zhvillimi; c) personat me 
aftësi të kufizuara të shëndetit mendor; ç) personat me aftësi 
të kufizuara të të folurit/të të shqiptuarit. 

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 përshtatshmërie. 
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. 

22.  Në teknikat e përshtatura përfshihen minimumi: a) dhënia e 
kohës së nevojshme për të procesuar, 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 dhe fjalëve të 
thjeshta në të shkruar; ç) përdorimi i figurave, fotove, ngjyrave 
në materiale të shtypura. 

24.  Në çdo rast, çdo institucion, që komunikon dhe informon 
nëpërmjet teknologjisë së komunikimit dhe informimit on-
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line, 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. 

KREU III, Monitorimi dhe Ankimi
3.  Moszbatimi i rregullave të vendosura në këtë vendim përbën 

shkak për dhënien e masave disiplinore për punonjësit 
përgjegjës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

LIGJI Nr. 73/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 
107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” 

Neni 6 , pas nenit 45 shtohet neni 45/1 me këtë përmbajtje: 
Kushti për përshtatshmërinë e mjedisit 
1.  Të gjitha ndërtimet për banesa, hapësira dhe shërbime për 

publikun, përfshirë parqet, sheshet dhe rrugët, brenda territorit 
të Republikës së Shqipërisë, duhet të plotësojnë kërkesat 
dhe standardet e përshtatshmërisë për personat me aftësi të 
kufizuara, sipas dispozitave të përcaktuara në rregulloren për 
shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të 
kufizuara. 

2.  Përshtatshmëria e ndërtimeve të reja apo në proces 
rikonstruksioni, si më sipër, është kusht për marrjen e lejes së 
ndërtimit dhe certifikatës së përdorimit, sipas procedurave të 
përcaktuara në Rregulloren e Zhvillimit të Territorit. 

3.  Autoritetet përgjegjëse të institucioneve që ofrojnë shërbime 
për publikun janë të detyruara të sigurojnë një nivel bazë 
të përshtatshmërisë ndërtimore në mjediset ekzistuese në 
administrim të tyre.”

Përmasat standarte të aksesueshmërisë ndryshojnë nga një vend 
në tjetrin, por elementët që garantojnë aksesueshmërinë mbeten të 
njejtë. Standartet duhet të jenë fleksibël ndaj gjetjeve nga kërkimet 
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sociale e teknologjike. Një gjë e tillë është më e theksuar në fushën 
e teknologjisë mobile apps, në fushën e sistemit gjeografik (GPs) 
mënyra e gjetjes dhe çështje të tjera të ngjashme, mbasi ato janë 
duke u zgjeruar dhe përmirësuar me shumë shpejtësi.

VKM Nr. 1503 datë 19.11.2008 “Për miratimin e rregullores 
“Për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të 
kufizuara”, përcakton aktualisht kërkesat dhe standartet kombëtare 
bazë të aksesueshmërisë, për eliminimin e pengesave në mjedisin 
dhe infrastrukturën e ndërtuar. Deri në miratimin e standarteve të 
reja, këto kërkesa e standarte, janë baza e kësaj guide në të cilën 
janë përfshirë edhe rekomandime e modele nga:

 European Concept of Accessibility (ECA)
 American Dissability Act (ADA)ë
 Bashkimi Botëror i të Verbërve (WBU)
 UN Nanual
 Modele positive nga vendi dhe vende të ndryshme.
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ANTROPOMETRIA DHE 
HAPËSIRAT PËR PERSONAT 
ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Simbolet për identifikimin 
e elementëve për përdorim 
nga personat me aftësi 
të kufizuar janë shumë 
të rëndësishme dhe të 
domosdoshme për orientimin 
e personave me aftësi të 
kufizuara. Dimensionet dhe 
ngjyra e të gjitha simboleve/
shenjave të arritshmërisë, si 
dhe lloji i materialit nga i cili 
është punuar përcaktohen 
në raport me: (i) planin në 
të cilën vendoset simboli/
s h e n j a ;  ( i i )  f o r m a  e 
hapësirave të jashtme dhe/
ose të brendëshme; (iii) distanca nga e cila personi me aftësi të 
kufizuar, duhet të vërejë simbolin/shenjën.
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Simbolet duhet të krijojnë kontrast të dukshëm me sfondin dhe 
bazën ku janë vendosur.

TË DHËNAT ANTROPOMETRIKE
PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA 
MOTORIKE DHE KARRIGJA ME RROTA
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Hapësira e nevojshme për manovrimin e karriges me rrota nga 
personat me aftësi të kufizuara të lëvizjes

 

Hapësira e nevojshme për përdorim nga personat me aftësi të 
kufizuara, me mjetet dihmëse lëvizëse

Kushtet e përdorimit 
të mjeteve ndihmëse: 
Kushtet e përdorimit të 
mjeteve ndihmëses: me 
shkop dhe paterica me 
shkop dhe me qenin 
shoqërues
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Përdorimi i ndihmës nga personat me 
aftësi të kufizuara shqisore

Standartet ndërkombëtare rekomandojnë që për personat me 
aftësi të kufizuara sensore, informacioni bazë “vizual” është shumë 
i nevojshëm. Në çdo rast është e domosdoshme që informacioni 
kryesor të jetë i dallueshëm. Kjo është e mundur kur një relief përdoret 
mbi një buton psh (M) ose informacioni jepet me zë.

 Përdorimi i kontrastit të mjaftueshëm ndërmjet  informacionit 
dhe bazës (tekst, buton, dorezë dere etj.) 

 Simbolet maftueshëm të mëdhenj, në varësi nga distance prej 
nga ato duhet të lexohen

 Simbole lehtësisht të kuptueshme  të kombinuar me përdorimin 
e ngjyrave klasike:

 Blu për informacionin
 Jeshil për sigurinë 
 E verdhë për rrezikun 
 E kuqe për kërcënim/emergjencë
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 Për personat me dëmtim të dëgjimit është kryesore që  
informacioni të amplifikohet (N) dhe kur është e mundur, për  
personat që nuk dëgjojnë (P) të bëhet i “dukshëm”/vizibël

Mjetet dhe teknika ndihmëse 
për personat që nuk shikojnë 
ose kanë kufizim në shikim

Ndriçimi i përshtatshëm: është ndihma më e rëndësishme 
për cilësinë e të parit. Nevojat për ndriçim të personit që nuk shikon 
ose me shikim të kufizuar variojnë nga konditat e veçanta të syrit. 
Gjithashtu duhet të kihen në konsideratë, drejtimi i dritës dhe 
reflektimi i saj mbi sipërfaqe të ndritshme.

Kontrasti i ngjyrave: është një component kyç në projektimin e 
hapësirave për personat me shikim të kufizuar. Një ndërtesë ndonëse 
e ndriçuar mirë, mund të shkaktojë disorientim në rast se ka përdorim 
shumë të ulët të kontrastit të ngjyrave në hapësirat e brendshme.

Ngjyrat mund të përdoren me efikasitet për disa qëllime si: 
 Të tërheqë vëmendjen tek sinjalistika; 
 Të dallojë drejtimet e lëvizjes dhe 
 Të dallojë zonat sipas funksioneve.

Kontrasti i ngjyrave ndihmon gjithashtu për të kufizuar hapësirat. Një 
kontrast ngjyrash prej 70% preferohet për të përkufizuar elementë si:

 Konturet/kasën e një dere.
 Konturet e hapësirës (psh. dysheme me ngjyrë të çelët me një 

perimetër të errët) 
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 Korimanot me ngjyrë në contrast me sipërfaqen e murit rrethues. 
 Identifikimi i shkallëve kur vendoset një bordurë me kontrast 

ngjyre. Lartësia konstante e shkallës është gjithashtu shumë e 
rëndësishme 

 Paisjet që krijojnë kontrast me dyshemenë dhe muret ndihmojnë 
vendndodhjen e tyre. 

Akustika: Tingujt mund të ndihmojnë në dhënien e një sinjali 
orientues mbi hapësirën, por reflektimi i tingujve është shpesh burim 
jo i mirë për sinjalet akustike të vlefshme. 

Simbolet/shenjat e perceptueshme (tactile signs): janë 
shumë të vlefshme për personat me kufizim të shikimit dhe konsiston 
në përdorimin e gërmave me reliev. Shenjat duhet të vendosen në 
lartësi dhe distancë nga dera që duhet të tregojnë dhe duhet të 
ngjyrosen në kontrast me sipërfaqen e murit rrethues. 

Shenjat/shiritat orientues në dysheme: duhet të ndjehen 
ndën këmbë ose të dallohen nga një person që përdor shkop të bardhë. 
Shiriti orientues zakonisht vendoset gjatë ndërtimit të dyshemesë, ose 
aplikohet mbi sipërfaqen e saj. Shenjat dalluese duhet të vendosen në 
rampat, rreth sipërfaqes reflektuese të pishinës dhe në krye të shkallëve 
e kthesat e rampës. Shenjat dalluese duhet të vendosen gjithnjë për 
të identifikuar elementët në mjedisin e ndërtuar. 

PËRDORIMI I HAPËSIRAVE NGA PERSONAT 
ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Çdo hapësirë që është e aksesueshme për përdorim nga personat 
me aftësi të kufizuara, duhet të paiset me simbolet dalluese sipas 
standarteve ndërkombëtare. Të gjitha llojet e simboleve duhet të 
jenë të dallueshme, të qarta, të thjeshta, lehtësisht të lexueshme e 
të kuptueshme dhe të ndriçuara mirë. Ato nuk duhet të vendosen 
pas xhamave, për të evituar mundësinë e reflektimit
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Rrugëkalimet 
Rrugëkalimet duhet të jenë të lira nga pengesat, me sipërfaqe të 

rrafshët jo rrëshqitëse, por që lejon lëvizjen e lehtë dhe pa mundim 
nga përdoruesit e saj.

Gjerësia minimale përcaktohet nga intensiteti i frekuentimit të 
saj dhe mundësia që personat të ndeshen me njeri tjetrin. Në vijim, 
raste të përmasimit të vendkalimeve.

 Hapësira e nevojshme për kalimin me mjet lëvizës dhe  ndihmës. 
(Vendet Nordike  rekomandojnë 100 cm.)

 Hapësira e nevojshme për  kalim të rastësishëm për mjet  lëvizës/
ndihmës. (Vendet Nordike rekomandojnë 180cm.)

 

 Hapësira e nevojshme për kalim të rastësishëm për mjet lëvizës 
dhe person/mjet ndihmës. (Vendet Nordike rekomandojnë 180 cm.) 
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 Hapësira e nevojshme për kalim të parashikuar për dy mjete 
lëvizëse 

Pjerrësia e lejuar e planit të pjerrët për kalimin e disnivelit: 
  

Pjerrësia e planit: varet nga aftësitë e personit dhe nga mjeti që 
përdoret për kalimin e saj. 

Lartësia e ndenjëseve dhe tryezave: Lartësia ideale e ndenjëseve 
dhe tryezave do të ishte, në se do të jenë të personalizuara, por në 
rast se ndenjëset dhe tryezat janë për përdorim nga disa persona (në 
salla mbledhesh/konferencash, auditore, restorante, theatro, kinema 
etj) përmasat e tyre duhet të respektojnë disa standarte mesatare, 
të përshtatshmë për një masë të konsiderueshme personash. 
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 Ndenjësja: Lartësia mesatare e ndenjëses duhet të jetë 45cm-
50cm

Pjesa poshtë tryezës duhet të jetë e lirë nga pengesat në lartësi 
70 cm nga niveli i dyshemesë 

Rrezja e shikimit: Kërkesat e aksesueshmërisë kërkojnë që rrezja 
e shikimit në të gjitha rastet (në këmbë ose ulur) duhet të jetë e lirë 
për një pjesë të konsiderueshme të personave, pavarësisht gjatësisë 
trupore të tyre. Kjo kërkesë duhet të jetë kriter gjatë projektimit

 
 I-fasha e lirë e shikimit, e nevojshme gjatë qëndrimit në pozicion ulur

 

 
 G- fasha e lirë e shikimit, e nevojshme gjatë qëndrimit në këmbë
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Mënyra e matjes 

Lartësia e parmakut: është distanca e matur vertikalisht nga buza 
e sipërme e elementit i cili pengon pamjen (traversa e poshtme e 
kornizës, bordura e mundshme ose kangjella) deri në planin e ecjes.

Lartësia e bordurës: është distanca e matur vertikalisht nga buza 
e sipërme e bordurës deri ne planin e ecjes.

Lartësia e bordurës ose e parmakut të shkallëve: është distanca 
nga buza e sipërme e parmakut ose e bordurës deri në planin e ecjes 
të një shkalleje çfarëdo, e matur vertikalisht në lidhje me pjesën e 
përparme të vetë shkallës.

Gjatësia e një platforme të pjerrët: është distanca e matur 
horizontalisht midis dy pjesëve në rrafsh jo të drejtë dhe të bashkuara 
nga platforma e pjerrët.

Hapësira neto e derës së brëndëshme ose e ballkonit është 
gjerësia neto e lëvizjes pa vështirësi e madhësisë së kanatit të 
lëvizshëm në pozicionin e hapjes maksimale nëse është me rrëshqitje, 
dhe në pozicionin e hapjes 90° nëse është me mentesha (gjerësia 
e nevojshme e kalimit).

Lartësia e dorezës është distanca e matur vertikalisht nga boshti 
i rrotullimit të dorezës, ose nga buza e sipërme e gjuhëzës, deri në 
planin e dyshemesë.

Lartësitë e pajisjeve të komandimit, çelësave elektrikë, prizave, 
çelësave është distanca e matur vertikalisht nga boshti i sistemit 
komandues deri në planin edyshemesë.

Lartësia e citofonit është distanca e matur vertikalisht nga boshti 
i mikrofonit, ose nga pjesa e sipërme e dorezës së telefonit, deri në 
planin e dyshemesë.

Lartësia e telefonit në mur dhe e kutisë së letrave është distanca 
vertikale e elementit të ndodhur më lart e që duhet arritur për 
përdorim, deri në planin e dyshemesë.

Aplikimi në gjitha rastet dhe me korrektësi i kërkesave dhe 
standarteve të aksesueshmërisë, garanton ndërtimin për të gjithë, i 
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cili bazohet në parimet e Projektimit Universal.
 “Ndërtimi për të gjithë-një qasje e projektimit universal” 

përfaqëson udhëzues me praktikat me të mira bashkëkohore se si 
të projektojmë, ndërtojmë dhe menaxhojmë ndërtesat dhe hapësirat 
(mjedisin) në mënyrë që ato të jenë lehtësisht të aksesueshme dhe 
të përdorshme nga gjithsecili, pavarësisht moshës dhe shkallës së 
aftësisë ose paaftësisë. 

Bota e qytetëruar i kushton vëmëndje të veçantë barazisë 
shoqërore për të gjithë njerëzit dhe në këtë këndvështrim, koncepti 
i projektimit pa barrier ka evoluar në projektimi universal. 

Projektimi universal bazohet në 7 parime

PARIMI NJË: Përdorim i barabartë; Projekti është i përdorshëm 
dhe i vlefshëm për persona me aftësi të ndryshme 

PARIMI DY: Flexibilitet në përdorim; Projekti i përshtatet një grupi 
të gjerë preferencash dhe aftësish individuale. 

PARIMI TRE: Përdorim i thjeshte dhe intuitiv/spontan; Përdorimi i 
projektit është i thjeshtë për tu kuptuar, pavarësisht nga eksperienca 
e përdoruesit, njohuritë, aftësitë gjuhësore ose nivelit actual të 
koncentrimit të tij. 

PARIMI KATËR: Informacion i perceptueshëm; Projekti komunikon 
informacionin e nevojshëm me efikasitet tek përdoruesit, pavarësisht 
nga kushtet e mjedisit ose nga aftësitë sensore të përdoruesit. 

PARIMI PESË: Tolerancë për gabim; Projekti minimizon rreziqet 
dhe pasojat negative të veprimeve aksidentale ose të pamenduara. 

PARIMI GJASHTË: Mundim fizik i ulët; Projekti mund të përdoret 
me eficencë dhe lehtësisht pa shumë lodhje.

PARIMI SHTATË: Madhësia dhe hapësira për arritje dhe përdorim; 
janë të përshtatshme për tu afruar, arritur, manipuluar dhe 

përdorur, pavarësisht nga madhësia trupore e përdoruesit, qëndrimi 
ose lëvizshmëria e tij. 

Projektuesit gjatë procesit të hartimit të projektit, duhet gjithashtu 
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të përfshijnë konsiderime të tjera si ekonomike, inxhinierike, 
kulturore, xhender dhe probleme mjedisore. Këto principe oruentojnë 
projektuesit për të integruar më mirë tiparet që bashkojnë nevojat 
e sa më shumë përdoruesve që të jetë e mundur. 

Mbas vitit 2010, koncepti i projektimit universal është zgjeruar 
me përfshirjen e pjesmarrjes sociale, shëndetit dhe mirëqenies duke 
i kthyer ato në 8 objektivat për krijimin e mjedisit gjithpërfshirës:

1. Përputhshmëria me trupin
2. Komforti
3. Ndërgjegjesimi
4. Të kuptuarit
5. Vullneti
6. Integrimi social
7. Personalizimi
8. Përshtatja kulturore
Koncepti i projektimit “Pa Barriera” kryesisht përdoret për 

ndërtimet ekzistuese dhe bazohet në: 
 Të njohësh tiparet/elementët të cilët mund të krijojnë barriera 

për disa persona
 Të mendosh gjithpërfshirjen për të gjitha llojet e paaftësive 
 Të rishikosh çdo gjë, nga struktura deri tek detajet më të vegjël. 
 Të kërkosh reflektim nga përdoruesit dhe të mësosh nga gabimet.

Rikonstruksioni dhe përshtatja e objekteve/aseteve ndërtimore.
- Në rast se struktura ndërtimore e lejon, aksesimi i aseteve duhet 

të plotësojë të gjitha kërkesat e standartet e aksesueshmërisë për 
të gjithë personat me me aftësi të kufizuar të lëvizjes, të shikimit, të 
dëgjimit, dhe të intelektit

- Pjesët e objekteve të cilat rikonstruktohen apo përshtaten, 
duhet të projektohen dhe të zbatohen, në varësi nga destinacioni i 
tyre duke u përmbajtur sa më shumë të jetë e mundur, kërkesave 
dhe standarteve të aksesueshmërisë. Në rast se struktura paraqet 
problem, duhet të aksesohet së paku një pjesë e ndërtesës.

- Në çdo rast, hapsira hyrëse në ndërtesë dhe ajo e komunikimit 
me mjediset më të frekuentuara, duhet të projektohet dhe të realizohet 
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duke u bazuar në kërkesat dhe standartet e aksesueshmërisë. 
Në rastet e rikonstruksioneve, veçanërisht në objektet me vlera të 

veçanta, kur kontruksioni nuk e lejon dhe kur hapësira në dispozicion 
është e kufizuar, elementët e aksesusushmërisë duhet të respektojnë 
kërkesat minimale të standartit. 

Ndonëse aksesueshmëria në mjedis, transport, komunikim dhe 
informim është detyrim ligjor, zbatimi i tij veçanërisht në shërbimet 
më të frekuentuara nga publiku dhe në shërbimet turistike, duhet 
promovuar e publikuar. Sipas Accessible tourism from Europe “Në 
fakt, në se do të ekzistonte informacioni i plotë dhe i saktë, do të 
udhëtonin rreth 50% më shumë persona”. Të udhëtosh me persona 
me aftësi të kufizuara, kërkon organizim dhe veçanërisht informacion 
të saktë mbi nivelin e aksesueshmërisë së strukturës/strukturave dhe 
infrastrukturës mbështetëse, gjë e cila në shumë raste mungon. Kjo 
përbën pengesë të madhe për udhëtarët që kanë nevojë për akses.

Informacioni më i rëndësishëm për personat me aftësi të kufizuara 
konsiston në:

1. Informacionin mbi aksesueshmërinë e mjediseve, 
infrastrukturës dhe shërbimeve ose një referencë për vendndodhjen 
e tyre. 

2. Identifikimin e një pike kontakti në mënyrë që personat të 
komunikojnë direkt për informacion të detajuar. 

3. Sigurimin që informacioni që vihet në dispozicion të jetë 
konsistent në të gjitha burimet 

4. Përdorimin e menaxherëve të informacionit dhe stafit 
teknik, të trajnuar me njohuritë e nevojshme për të kryer shërbime 
të aksesueshme. 

5. Akomodimin bashkëkohor në mënyrë që të mos cënohet 
siguria dhe komforti i vizitorëve.

Garantimi i informacionit cilësor përfshin ofrimin e tij tek udhëtarët 
me aftësi të kufizuara, psh. website duhet të jetë i përdorshëm nga 
personat me problem të shikimit dhe të dëgjimit, duke përfshirë 
madhësinë e germave, kontrastin e ngjyrave, informacionin me zë 
dhe lehtësira në kërkim.
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ELEMENTËT BAZË TË 
AKSESUESHMËRISË NË 

NDËRTESAT

Ndërtesat e reja që ofrojnë shërbime për publikun dhe banesat 
kolektive duhet të garantojnë akses në hyrje për personat me aftësi 
të kufizuara të lëvizjes, të shqisave dhe të intelektit, në mënyrë që 
akush të mos mbetet pas në përfitimin e shërbimeve të ofruara. 
Aksesi në këto objekte duhet të realizohet sipas kërkesave dhe 
standarteve të miratuara me VKM Nr. 1503 datë 19.11.2008 për 
miratimin e “Rregullores për shfrytëzimin e Hapësirave nga Personat 
me Aftësi të Kufizuara”

Në objektet ekzistuese që duhet të përshtaten, në varësi të 
funksionit dhe frekuentimit të objektit, vlerave të tij arkitektonike e 
historike, konstruksionit mbajtës dhe hapësirave të kufizuara, mund 
të aksesohet vetëm një pjesë e objektit (jo e gjithë ndërtesa) dhe 
standartet mund të aplikohen në vlerat e tyre minimale. 

Arritja e ndërtesës realizohet nëpërmjet një rrugëkalimi të 
aksesueshëm, sipas rekomandimeve në seksionin  

Aksesi në ndërtesë realizohet me rampë ose me shkallë të 
ndërtuara sipas kërkesave dhe standarteve të aksesueshmërisë
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Rampat

Rampat-platformat e pjerrta rekomandohet të përdoren për 
disnivele jo më të mëdha nga 320cm. Rampa duhet të plotësojë 
kushtet:

Pjerrësia optimale e rampës është 1:20 (5%); Në rastet e 
rikonstruksionit të ndërtesës dhe kur hapësira në dispozicion është 
e kufizuar, mund të pranohen pjerrësi më të mëdha të rampës, por 
në asnjë rast, pjerrësia nuk duhet të kalojë 8%. Nuk rekomandohet 
të lëvizet me karrige me rrota, në se pjerrësia e rampës është mbi 
14.5%. 

Gjerësia e rampës duhet të jetë 120cm në konturin e jashtëm 
dhe jo më pak se 90cm në konturin e brendshëm. 

 Për gjatësi të konsiderueshme të rampës, rampa ndahet në 
segmente prej 600cm. Të cilat lidhen mes tyre me sheshpushime 
horizontale me përmasa prej 150cm. x 150cm. ose 140cm. x 
170cm. 

Pjerrësia maksimale Gjatësia maksimale Disniveli maksimal
1:20 ose 5% Preferohet në çdo rast Preferohet në çdo rast 
1:16  ose 6% 800 cm 50 cm
1:14  ose 7% 500 cm 35 cm
1:12  ose 8% 200 cm 15 cm
1:10  ose 10% 125 cm 12 cm
1:08  ose 12% 50 cm 6 cm
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Në raste të veçanta kur rampa është vetëm me një segment, 
gjatësia e segmentit mund të lejohet deri në 900cm.

             

               

Shtresa e sipërme e rampës duhet të jetë jo rrëshqitëse. Në fillim 
dhe në fund të pjerrësisë vendosen shirita orientues me gjerësi 40cm, 
për të ndihmuar lëvizjen e personave që nuk shikojnë ose kanë shikim 
të kufizuar. Shiritat orientuese duhet të jenë me sipërfaqe me reliev 
dhe ngjyrë në kontrast me ngjyrën e shtresës veshëse të rampës.

Rampa duhet të jetë e ndriçuar mirë.
Parmakët dhe korimanot

 Parmaku vendoset me dy lartësi (60 cm dhe 90 cm) 
 Parmaku paiset me dorezë (korimano) në pjesën e sipërme.

	   Shkallët e jashtme e të brendshme
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 Doreza duhet të ketë diametër 4 cm, formën e përshtatshme 
që të kapet lehtësisht me pëllëmbë dhe ngjyrën në kontrast me 
pjesën tjetër të parmakut.

 Doreza zgjatet 30cm nga konturi i rampës në fillim dhe në fund 
të saj. 

 Parmaku prej qelqi të ketë  shenja dalluese mbi sipërfaqe

Shkallët duhet të garantojnë ecje të rregullt dhe të njëjtrajtëshme 
për gjatë gjithë gjatësisë së tyre. Në shkallët me dy rampa, secila nga 
rampat duhet të ketë të njëjtin numër shkeljesh. Bazamakët/shkeljet 
duhet jenë të barabarta gjatë gjithë shkallës dhe të përmasohen 
sipas formulës: 1 hap shkalle + 2 lartësi (ballina) = 62 ÷ 64 cm. 
Preferohet shkelja 30cm-34cm me ngjitje/lartësi 15cm-17cm. 
Shkalla duhet të jetë e ndriçuar mirë.

Gjerësia e rampës së shkallës duhet të jetë mbi 110cm-120cm. 
Shkalla paiset me parmakë dhe/ose korimano.

	  



52 GUIDË

	  

 Parmaku vendoset me dy lartësi (60 cm dhe 90 cm) 
 Parmaku paiset me dorezë (korimano) në pjesën e sipërme.
 Doreza duhet të ketë diametër 4 cm, formën e përshtatshme 

që të kapet lehtësisht me pëllëmbë dhe ngjyrën në kontrast me 
pjesën tjetër të parmakut.

 Doreza zgjatet 30cm nga konturi i rampës së shkallës, në fillim 
dhe në fund të saj. 

 Parmaku prej qelqi duhet të ketë  shenja dalluese në sipërfaqe. 
Shtresa e sipërme e shkeljeve duhet të jetë jo rrëshqitëse dhe të 

krijojë contrast me ngjyrën e ngjitjes. Rekomandohet që shkelja të 
dalë rreth 2cm nga plani i ngjitjes. Në fillim dhe në fund të rampës 
së shkallës (jashtë bazamakëve/shkeljeve) vendosen shirita orientues 
me gjerësi 40cm, për të ndihmuar lëvizjen e personave që nuk 
shikojnë ose kanë shikim të kufizuar. Shiritat orientuese duhet të jenë 
me sipërfaqe me reliev dhe ngjyrë në kontrast me ngjyrën e shtresës 
veshëse të shkeljeve. Në buzë të secilës shkelje, të vendosen shirita 
abrazivë me gjerësi 2cm, të inkastruar në shtresën veshëse ose të 
vendosen sipër saj, në rastet e rikonstruksionit të shkallës.

Në rast se shkalla ka gjerësi më të madhe se 220cm. Vendoset 
një parmak në mes të hapësirës. Parmaku ka të gjitha karakteristikat 
e parmakëve anësorë.

Hollet e korridoret
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Holli aksesohet nga porta hyrëse në ndërtesë dhe disiplinon 
ankesin në shkallët dhe/ose ashensorin dhe korridoret që aksesojnë 
mjediset e brendshme të ndërtesës.

Recepsioni/desku i pritjes: Në holl pozicionohet recepsioni 
ose desku i pritjes, ku duhet të ketë së paku një post të aksesueshëm 
për personat me aftësi të kufizuara. Desku duhet të ketë lartësi 
80cm-85 cm nga niveli i dyshemesë, me konsol që del 50cm nga 
plani vertikal i tij, për të mundësuar shërbimin ndaj personave që 
lëvizin me karrige me rrota.    

Në rastet kur shërbehen persona që nuk shikojnë ose me shikim 
të kufizuar dhe persona që nuk dëgjojnë ose me dëgjim të kufizuar, 
lartësia e deskut mund të jetë më e madhe (normale), por ai duhet 
të jetë i paisur me mjetin komunikues ndihmës (me zë ose drita) që 
tregojnë arritshmërinë për këta përsona. Komunikimi me personat 
me aftësi të kufizuara të dëgjimit, realizohet me paisjet ndihmëse për 
dëgjim si me përdorimin e gjuhës së shenjave shqipe nëpërmjet një 
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interpreti dhe/ose nëpërmjet një “interpreti oral” i cili është i trajnuar 
për leximin e buzëve. Komunikimi me personat me aftësi të kufizuara 
të shikimit realizohet me përdorimin e teknikave të përshtatura si: (i) 
në formatin e printuar me shkrim të zmadhuar (madhësia e shkrimit 
së paku “fonti 18”); (ii)  të printuar në kodin/ shkrimin Braill; (iii)  
nëpërmjet programit audio online apo të regjistrimit. Komunikimi 
me personat me aftësi të kufizuara të intelektit realizohet duke e 
prezantuar informacionin në gjuhë të thjeshtuar dhe i shoqëruar 
me figura. 

Paneli i informacionit: paneli i informacionit duhet të shkruhet 
edhe në kodin/shkrimin Brail dhe me drita, për personat që nuk 
shikojnë dhe personat që nuk dëgjojnë. Paneli i informacionit duhet 
të jetë i ndriçuar mirë dhe rekomandohet të mos jetë i veshur me 
xham, për të evituar reflektimin e dritës.  

Korridoret: duhet të orientojnë lëvizjen me lehtësi drejt 
mjediseve ku shërbejnë. Gjerësia minimale e korridoreve duhet të jetë 
100cm-120cm, dhe me zgjerime çdo  10.00cm në drejtim linear si 
edhe në pjesët fundore të tij, për të lejuar ndryshimin e drejtimit të 
lëvizjes nga ana e personit që lëviz me karrige me rrota. Në varësi 
të frekuentimit të tyre, korridoret duhet të parashikohen me gjerësi 
më të madhe. Në të gjitha rastet, korridoret duhet të jenë të lirë nga 
pengesat në sipërfaqen e dyshemesë dhe në lartësi deri në 200cm-
220cm mbi nivelin e dyshemesë. Dyshemeja e korridorit dhe hyrja 
në mjediset që ai lidh, duhet të jetë në një plan (pa prag), por në 
rastet kur kjo nuk është e mundur, pragu nuk duhet të kalojë 2.5cm 
(standartet në vende të tjerë rekomandojnë 1.5cm).

Shtresa veshëse e dyshemesë së hollit dhe korridoreve duhet të 
jetë jo rrëshitëse dhe e paisur me shirita orientues për lehtësimin e 
lëvizjes për personat që nuk shikojnë ose kanë kufizim të shikimit.  
Shiritat orientues me gjerësi 40cm, janë me material me reliev dhe 
shtrihen nga hyrja në ndërtesë, drejt të gjitha pikave kryesore të 
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lëvizjes, si sporteli/desku i pritjes,  paneli i informacionit, shkallët, 
ashensori, korridoret, tualeti i përshtatur etj, në varësi të funksionit 
që ka ndërtesa. Në rastet e ndërtimeve të reja ose rikonstruksionit të 
shtresës së dyshëmesë, shiritatat oientues inkorporohen në dysheme 
(në një rrafsh me dyshemenë). Vetëm në rastet kur kjo nuk është 
e mundur, shiritata orientues ngjiten mbi dysheme dhe trashësia e 
materialit nuk duhet të kalojë 1.2 cm. Në të gjitha rastet, ngjyra e 
shiritave orientuese duhet të krijojë kontrast me ngjyrën e shtresës së 
dyshemesë. Rekomandohet që gjatë konturit të takimit të dyshemesë 
me murin e hollit dhe të korridorit të vendoset një shirit me ngjyrë 
në kontrast me ngjyrën e dyshemesë dhe murit. 

Në muret konturuese të hollit dhe korridoreve duhet të vendosen 
korimano mbështetëse me diametër 4cm dhe me formë lehtësisht 
të kapshme nga pëllëmba e dorës. Korimano vendoset në lartësi 
85cm-95cm (preferohet 90cm) nga niveli i dyshemesë dhe gjyra 
e saj duhet të krijojë kontrast me ngjyrën e murit ku mbështetet. 

Hollet dhe korridoret duhet të jenë të ndriçuar mjaftueshëm (jo 
më pak se 100 Lux) dhe ndriçimi i tyre duhet të jetë uniform e të 
mos krijojë zona të errta dhe/ose me reflektime të dritës. Butonat e 
komandimit të ndriçuesve ose paisjeve të tjera duhet të kenë simbolet 
përkatëse me reliv dhe ngjyra e tyre duhet të krijojë kontrast me 
ngjyrën e bazës ku vendosen. Ato në çdo rast duhet të vendosen në 
fillim dhe në fund të korridorit dhe për korridore të gjatë, edhe në 
disa pozicione kyçe të tij.

Dyert

Dyert e hyrjes së çdo ndërtese duhet të jenë lehtësisht të 
manovrueshme dhe hapsirat e tyre duhet të lejojnë kalimin me lehtësi 
nga personat në karrige me rrota. 

 Dyert duhet të kenë gjerësi/hapësirë drite minimale prej 80cm. 
dhe vetëm në rstet e rikonstruksioneve dhe kur struktura nuk e 
lejon, hapësira e tyre mund të pranohet 75cm. 
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 Dyert duhet të kalohen mundësisht pa prag, ose në rast së kjo nuk 
është e mundur, pragu nuk duhet të kalojë 2.5cm. (ka standarte 
ndërkombëtare që nuk lejojnë prag më të lartë se 1.5cm). Para 
dhe pas derës duhet të krijohet sipërfaqe e lirë për manovrimin 
e karriges me rrota.

 Në mjediset me frekuentim të lartë dhe me rrisk, preferohet hapja 
e kanatave nga jashtë.

 Dyert duhet të manovrohen me lehtësi, preferohen dyert me 
hapje automatike. Doreza e derës duhet të vendoset në lartësi 
95cm-95cm dhe forma e saj të lehtësisht e manovrueshme nga 
përsonat me aftësi të kufizuara (preferohet në formë leve).

 Dyert me xham, duhet të jenë të mbrojtura nga goditja, ndaj 
xhami duhet të fillojë në lartësi 40cm nga niveli i dyshemesë. 
Mbi xham duhet të ketë shenja dalluese mbrojtëse.

 Dyert duhet të jenë lehtësisht të identifikueshme dhe kasa e 
derës duhet të krijojë kontrast me ngjyrën e murit ku ndodhet. 

 Shenja dalluese për identifikimin e funksionit të mjedisit ku 
shërben dera, duhet të jetë me reliev dhe të vendoset pranë 
derës në lartësi jo më të madhe se 110cm. Rekomandohet  që 
shenja dalluese të jetë në kontrat me ngjyrën e bazës (murit). 
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Parmakët dhe parvazet

Parvazi i dritares dhe parmaku i ballkonit, rekomandohet të jenë 
në lartësi 70cm-100cm për të lejuar vështrimin jashtë tyre dhe për të 
garantuar sigurinë e jetës së personave. Pjesa e sipërme e e parvazit 
dhe parmakut nuk duhet të jetë me kënde të mprehtë në mënyrë 
që personat të mos lëndohet kur afrohen pranë tyre.

Tualeti

Tualetet duhet të dallohen lehtësisht nga personat me aftësi të 
kufizuar, duke vendosur simbolet internacionale. Simbolet duhet 
të krijojnë kontrast visual me sipërfaqen bazë të derës ose murit 
ku vendosen. Shiritat udhëzues mbi dyshemenë e korridoreve, 
ndihmojnë identifikimin për personat me kufizim të shikimit. Tualeti 
i aksesueshëm duhet të ketë hapësirë të mjaftueshmë që të lejojë 
manovrim të lehtë të karriges me rrota, në një sipërfaqe të lirë nga 
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paisjet me diametër 150cm. Tualeti me dush duhet të ketë përmasa 
150cm x 200cm. dhe në rast se tualeti është i paisur me vaskë 
duhet të ketë përmasa 230cm x 280cm. Dyert duhet të jenë me 
gjerësi kanatë 75-80cm, me hapje nga jashtë dhe lehtësisht të 
manovrueshme nga PAK. 

Sipërfaqja e dyshemesë duhet të jetë e niveluar mirë dhe kundër 
rrishqitjes në të gjitha rastet, (e thatë dhe e lagur). 

Plani i sipërm i WC duhet të jetë në lartësi 45-50 cm nga niveli 
i dyshemesë. Pika fundore ballore e WC duhet të jetë 70 cm nga 
muri mbrapa, ku mbështetet. 

Lavomani duhet të jetë me përmasa 45-50 cm. 
Sipërfaqja e sipërme e lavomanit duhet të jetë në lartësi 78-80 

cm. nga niveli i dyshemesë. Në të njejtën lartësi do të jenë të fiksuara 
mbajtësja e sapunit dhe fshirëset dhe/ose tharëset. 

Lavomani dhe WC duhet të jenë të varura (pa mbështëtëse) dhe 
në afërsi të tyre vendosen mbështetëse të lëvizshme.  

Paisja e lëshimit të ujit në WC të vendoset në lartësinë prej 70 
cm mbi sipërfaqen e dyshemesë;

Dushi duhet të jetë i paisur me një karrige që ulet dhe ngrihet 
dhe me telefonin e dushit;

Pasqyrat e vendosura mbi lavoman duhet të varen në lartësi 
100 cm nga niveli i dyshemesë, si edhe të jenë pak të inklinuara 
përpara, që të mund të përdoret nga të gjithë personat (me lartësi 
të ndryshme). 

Tualeti duhet të jetë i ndriçuar mirë dhe uniform (200 Lux). 
Dyshemeja, muret, dyert, paisjet hidrosanitare, mbështetëset 

dhe aksesorët e tjerë duhet të krijojnë kontrast viziv që të mund të 
dallohen lehtësisht nga personat me kufizim në shikim.  

Në tualet duhet të instalohet një system alarmi me zë dhe me 
dritë që njofton në korridor për çdo incident të mundshëm. 

Temperatura në sipërfaqen e jashtme të paisjeve të ujit të ngrohtë 
nuk duhet të kalojë 43 gradë Celcius. 
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Ashensori

Ashensori është mjeti më i përshtatshëm për arritjen në katet 
e sipërme. Rekomandohet që konstruksioni i ashensorit të jetë i 
shkëputur nga strukturat ndërtimore të ndërtesës. Vendndodhja e 
ashensorit tregohet me shirita orientues në dyshemenë e korridorit 
ose hollit. Shiritat janë me gjerësi 40 cm dhe sipërfaqe me reliev 
dhe me ngjyrë me kontrast viziv me sipërfaqen e dyshemesë. 
Rekomandohet që përpara derës së ashensorit të ketë një hapësirë të 
lirë 150cm x 150cm. Përmasat e brendshme minimale të hapësirës 
së brendshme të kabinës së ashensorit duhet të jenë 110 cm gjerësi 
dhe 140 cm gjatësi (standarte të vendeve të tjera rekomandojnë 
përmasa më të mëdha). Përmasa më të vogla të hapësirës së 
brendshme të kabinës së ashensorit (130cm x 95cm) rekomandohen 
vetëm në rastet e rikonstruksionit të ndërtesave dhe kur konstruksioni 
nuk lejon përmasat optimale të tij. Dera e ashensorit duhet të ketë 
kontrast visual me sipërfaqet rrethuese dhe paretet e mureve.  
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 Butonat e thirrjes duhet gjithashtu të krijojnë kontrast vizual me 
sipërfaqen ku montohet dhe sipërfaqet rrethuese. 

 Butonat e thirrjes duhet të jenë me symbol me reliev dhe të 
vendosen në lartësi 90-120 cm nga niveli i dyshemesë. 

 Kanata e hapëshme e derës nuk duhet të jetë më e vogël se 85 
cm, (preferohet 90 cm) dhe lëvizja e saj me rrëshqitje.

 Në të tre anët e kabinës vendosen korimano mbajtëse të cilat 
ndodhen në lartësi 80cm deri në 85 cm nga dyshemeja. Korimano 
duhet të ketë formë dhe madhësi lehtësisht të kapshme me 
pëllëmbën e dorës.

 Toleranca maksimale e kabinës së ashensorit nga dyshemeja e 
ndërtesës nuk duhet të jetë më shumë se 20 mm.

 Butonat e kontrollit duhet të vendosen në një zonë lehtësisht të 
arritshme dhe të ndriçuar shumë mirë. Diametri i tyre duhet të 
jetë jo më i vogël se 20 mm. 

 Numrat për identifikimin e katit duhet të jenë me reliev dhe 
lehtësisht të prekshëm nga PAK. 

 Shkrime me reliev duhet të vendosen në të 2 anët e kornizës 
së derës, në lartësi jo më të madhe se 120 cm., në mënyrë që 
dallohen nga personat me kufizim të shikimit.   

 Sinjali i njoftimit të katit, duhet të jetë në lartësi të përfërt me 
180 cm. nga kouta e dyshemesë.  

 Intervali i hapjes së derës duhet të jetë jo më pak se 8 (tetë) 
sekonda. Ashensori duhet të ketë aktivizues për rihapje. 

 Njoftimi i arritjes në kat duhet të jetë me zile, me dritë dhe me 
zë njëkohësisht, për personat që kanë vështirësi në shikim dhe 
dëgjim. 

Për arritjen në një numër të kufizuar katesh të sipërme të 
ndërtesës, mund të përdoren edhe paisje alternative si platformë 
ngritëse vertikale ose platformë ngritëse e pjerrët e mbështetur në 
shkallë.  Ato duhet të jenë lehtësisht të arritshme dhe të dallueshme.  
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Platforma ngritëse vertikale përdoret si 
element për nevojat e arritshmërisë në nivele 
me lartësi të ndryshme më të mëdha se 120 
cm. në hapësirat e jashtme dhe të brendëshme, 
kur nuk ka zgjidhje me ashensorë të përshtatur 
ose elemente të tjerë të përshtatur. 

- sipërfaqja e platformës të paktën 110 x 
140 cm;

- Kur platforma është prej xhami, xhami fillon 
në lartësi 120cm;

- dera hyrëse me gjerësi jo më të vogël se 
90cm, me hapje nga jashtë ose rrëshqitëse;

Platforma e pjerrët ngritëse 
përdoret si element për arritje në 
nivele me lartësi më të mëdha se 
120cm në hapësirat e jashtme dhe të 
brendëshme kur nuk ka mundësi për 
vendosjen e ashensorit ose element 
tjetër. Platforma e pjerrët ngritëse vendoset në muret anësore të 
shkallëve përgjatë gjatësisë së tyre. 

Klasat

Aksesmueshëria në shkolla duhet të  realizohet sipas VKM Nr. 
319, datë 12.4.2017 “Për miratimin e standardeve të projektimit 
të shkollave” me referencë në VKM Nr. 1503 datë 19.11.2008 
“Për miratimin e rregullores për shfrytëzimin e hapësirave nga 
personat me aftësi të kufizuara”, duke përfshirë mjediset e jashtme, 
aksesin në ndërtesë (rampën), hollin, korridoret, shkallët, tualetin 
e aksesueshëm etj.                                                    

Mjediset e punës në klasa dhe biblioteka, duhet të kenë hapësirë 
komunikimi të lirë për lëvizjen e personave që përdorin karrige me 
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rrota, me sipërfaqe minimale rrethore me diametër 150cm, hapësirë 
komunikimi për lëvizje rreth mobilieve (orendive) me gjerësi të paktën 
120 cm; Suprina e tavolinës së punës për personat që përdorin 
karrige me rrota, duhet të jenë 85cm mbi nivelin e dyshemesë, me 
pjesën e poshtme të lirë, deri në lartësi 70cm nga niveli i dyshemesë. 
Në rast të kundërt tavolina e punës duhet të jetë me suprinë në 
formë konsoli me dalje 50cm. Kanatat e dyerve duhet të jenë me 
gjerësi 85-90cm, me doreza lehtësisht të kapshme nga pëllëmba e 
dorës dhe lehtësisht të manovrueshme në hapje/mbyllje. Sipërfaqja 
e dyshemesë duhet të jetë jo rrëshqitëse, me shirita orientuese 
(gjerësi 40cm, sipërfaqe relievore dhe tingull e ngjyrë në kontrast 
me pjesën tjetër të dyshemesë). 

Të gjithë elementët përbërës të mjedisit (dysheme, mure, dyer, 
dritare, tavolin e orendi të tjera) duhet të krijojnë kontrast viziv me 
bazën ku mbështeten ose janë në kontakt.  Ndriçimi duhet të jetë 
uniform e të evitohen reflektimet e dritës.
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Zyra

Mjediset e punës në zyra, duhet të jenë të dallueshme me shenja 
me germa të zmadhuara, mundësisht me reziv dhe në kontrast 
me bazën ku vendosen (dera ose muri) Mjediset e zyrave duhet të 
respektojnë kërkesat dhe standartet për elementët e aksesueshëm 
në ndërtesa. Zyrat duhet të kenë hapësirë komunikimi të lirë me 
sipërfaqe minimale rrethore me diametër 150cm, për lëvizjen e 
personave që përdorin karrige me rrota.

Vendkalimet mes mobiljeve duhet të jenë të lira nga pengesat dhe 
gerësia e tyre duhet të jetë së paku 120cm. Suprina e tavolinës së 
punës për personat që përdorin karrige me rrota, duhet të jenë 85cm 
mbi nivelin e dyshemesë, me pjesën e poshtme të lirë, deri në lartësi 
70cm nga niveli i dyshemesë. Në rast të kundërt tavolina e punës 
duhet të jetë me suprinë në formë konsoli me dalje 50cm. Kanatat 
e dyerve duhet të jenë me gjerësi 85-90cm, me doreza lehtësisht të 
kapshme nga pëllëmba e dorës dhe lehtësisht të manovrueshme në 
hapje/mbyllje. Sipërfaqja e dyshemesë duhet të jetë jo rrëshqitëse, 
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me shirita orientuese (gjerësi 40cm, sipërfaqe relievore dhe tingull 
e ngjyrë në kontrast me pjesën tjetër të dyshemesë). Të gjithë 
elementët përbërës të mjedisit (dysheme, mure, dyer, dritare, 
tavolin e orendi të tjera) duhet të krijojnë kontrast viziv me bazën ku 
mbështeten ose janë në kontakt.  Ndriçimi duhet të jetë uniform e 
të evitohen reflektimet e dritës.

Apartamenti

ADA standards/U.S. Department of Housing and Urban 
Development (HUD) për banesat shume familjare rekomandon një 
minimum prej 5% të numrit total të apartamenteve ose së paku 
një apartament, pavarësisht nga sipërfaqja e tij, duhet të jetë i 
aksesueshëm për përsonat që përdorin karrigen me rrota dhe 2% ose 
së paku një apartament, duhet të jetë i aksesueshëm për personat 
me aftësi të kufizuara sensore.  

Disa kërkesa bazë, përveç hapësirave që lejojnë lëvizjen pa 
pengesa të karriges me rrota janë:

 Hyrja në banesë, pa disnivel/prag 
 Dyer me hapësirë drite/gjerësi jo më pak se 80cm dhe hapësirë 

të lirë, para dhe pas saj, 90cm-120cm.
 Së paku një tualet i përshtatur (pa vaskë dhe bide) të jetë në 

katin kryesor të banesës. 
 Mjedisi i gatimit të mundësojë lëvizjen pa pengesa, përdorimin 

me lehtësi dhe pa rrezik të paisjeve dhe mobiljeve.
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 Paisjet elektrike të vendosen 60cm mbi nivelin e dyshemesë
 Butonat e ndezje/fikjes të jenë 90cm-110cm
 Dhoma e ndejtjes duhet të jetë komode për rezidentet dhe vizitorët.
 Ndriçimi artificial uniform dhe pa reflektimi (reflektimi evitohet 

duke ndryshuar pozicionin e ndriçuesit me burime të tjera drite). 
Ndriçuesi të vendoset në lartësi 90cm mbi nivelin e dyshemesë.

Kuzhinat, të garantojnë 
manovrimin dhe përdorimin 
me lehtësi të lavomanit dhe 
të paisjeve të gatimit, duke 
vendosur poshtë tyre hapësira 
të lira 50 cm në thellësi dhe 
në një lartësi të paktën 70 
cm nga dyshemeja. Për hapësirat e kufizuara preferohen dyert me 
rrëshqitje ose ato në formë libri. Sipërfaqia e përdorimit të hapsirës, 
për shfrytëzimin e elementëve të kuzhinës dhe kthimin me karrocë për 
PAK-në, të paktën të jetë me një sipërfaqie e rrethi me diametër 150 
cm. Hapësira për lëvizje rreth mobiljeve me gjërësi të paktën 120 cm. 
Dyshemeja të jetë jo rrëshqitëse në të gjitha rastet (e thatë ose e lagur).

Hotelet dhe restorantet

Hotelet: përveç shenjave dalluese, 
kërkesave dhe standarteve për 
aksesueshmërinë e hyrjes, mjediseve  
të përbashkëta, dhomave dhe tualeteve 
të aksesueshme, të përcaktuara në 
elementët e veçantë të përshtruar në 
këtë kapitull e të detajuar me hollësi në 
VKM Nr. 1503 datë 19.11.2008 “Për 
miratimin e Rregullores për shfrytëzimin 
e hapësirave nga personat me aftësi 
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të kufizuara”, duhet të ofrojë sisteme dhe teknika komunikimi dhe 
informimi për personat me aftësi të kufizuara të shikimit, të dëgjimit 
dhe të intelektit.  

Restorantet: përveç shenjave dalluese, kërkesave dhe 
standarteve për aksesueshmërinë e hyrjes, mjediseve  të përbashkëta, 
dhomave dhe tualeteve të aksesueshme, të përcaktuara në elementët 
e veçantë të përshtruar në këtë kapitull e të detajuar me hollësi në 
VKM Nr. 1503 datë 19.11.2008 “Për miratimin e Rregullores për 
shfrytëzimin e hapësirave nga personat me aftësi të kufizuara”, duhet 
të ofrojë sisteme dhe teknika komunikimi dhe informimi për personat 
me aftësi të kufizuara të shikimit, të dëgjimit dhe të intelektit.  
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 kalim të sigurtë ndërmjet tavolinave dhe pengesave të tjera 
vertikale me gjerësi të paktën 100 cm për minimum 20% të 
sipërfaqes së shfrytëzueshme të ambjentit për shfrytëzim dhe 
shërbim;

 banak dhe tavolina të realizuara në mënyrë të tillë që sipërfaqja 
e sipërme të jetë në lartësi 85 cm nga dyshemeja, me gjërësi 
minimale 70 cm, me thellësi minimale 50 cm, për minimumin 
e 20% të inventarit;

 muret, dyshemetë dhe dyert të jenë të realizuara me nuanca 
ngjyrash në kontrast ;

 lloji i materialit që përdoret për shtrimin e dyshemesë të jetë i 
tillë që nuk e vështirëson lëvizjen e karrocave të PAK-së;

 dyert dhe muret ndarëse të punuara me sipërfaqe xhami më të 
mëdha se 1.5 m2 , pa transversale, duhet të jenë të shënuar 
dukshëm në lartësi prej 90 deri 160 cm nga dyshemeja;

 shenja treguese figura 1.13 dhe 1.16 shtojca A dhe përshtatja 
sipas figurës 24 shtojca B.

Sallat dhe vendet për mbledhjet, 
spektaklet

Sallat dhe vendet për mbledhjet, spektaklet duhet të kenë të 
paktën një zonë lehtësisht të arritshme edhe nga personat me 
aftësi të kufizuara ose paaftësi levizëse, nëpërmjet një rruge të 
vazhdueshme në të njëjtin plan, me platforma të pjerrëta, nëpërmjet 
ashensorit ose mjeteve të tjera ngritëse. Nëse ambjenti ku kryhen 
aktivitetet u nënshtrohen normave në fuqi kundër zjarrit, zona e 
caktuar për personat në karrige me rrota duhet të jetë e parashikuar 
në një pozicion të tillë që në rast emergjence të mund të arrihet 
lehtësisht një rrugëdalje ose “një vend i sigurt i qendrueshëm”. 

Sallat për mbledhjet dhe spektaklet duhet të pajisen me vende 
të rezervuara për personat me aftësi të kufizuara, në një raport dy 
për çdo katërqind vende; duhet të pajisen me të njëjtën raport edhe      
hapësirat e lira të rezervuara për personat në karrige me rrota, në 
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sipërfaqe të sheshtë, me dimensione të tilla që lejon manovrimin 
dhe ndalimin e karriges me rrota; duhet të sigurohet arritshmëria e 
të paktën e një shërbimi higjienik, një vendi në tribunë, një në skenë 
dhe një dhome të vogël bashkë me shërbimin higjenik përkatës.

Hyrja në pishinë

Pishinat duhet të jenë të sigurta dhe të kenë shenja dalluese me 
simbolet përkatëse, për identifikimin e tyre, pjerrësi sipas standarteve 
(5-8%) për hyrje në pishinë, parmakë e bordura mbrojëse, shtresa 
jo rrëshqitëse, ndriçim uniform, elementë me gjyra në kontrast viziv 
dhe sinjalizim në korridor me zë dhe me drita, për rastet e rrezikut. 
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Park i aksesueshëm 
për fëmijët me aftësi të kufizuara

Parku i aksesueshëm duhet të jetë lehtësisht i dallueshëm dhe 
i arritshëm. Në hyrje të parkut dhe në afërsi të lojrave/elementëve 
të aksesueshëm, duhet të vendoset simboli ndërkombëtar i 
aksesueshmërisë. Në park duhet të ketë së paku 1 (një) nga secili 
tip loje/elementi përbërës të lojrave të parkut, të aksesueshëm për 
fëmijët me aftësi të kufizuara.

 Së paku një rrugë duhet të jetë e akesueshme me gjerësi 4.00 
m. për tek zona e lojrave. Pjerrësia maksimale e rrugës nuk 
duhet të kalojë 5%, në të kundërt duhet të trajtohet si rampë 
me parmakë.  

 Të gjitha vendkalimet dhe sipërfaqet brënda zonës së lojrave duhet 
të jenë të aksesueshme dhe të lira nga pengesatnë sipërfaqe 
dhe në lartësi 200-210cm. 

 Për zonat e lojrave me sipërfaqe më pak se 300 m2, korridoret e 
aksesueshme të kalimit mund të jenë edhe me gjerësi 120 cm. 
Korridoret e aksesueshme brenda zonës së lojrave me sipërfaqe 
më të vogël se 1000 m2 duhet të jenë relativisht të rrafshta dhe 
me hapësirë vertikale të lirë 200-210 cm.

 Për lojrat/elementët me vendkalime në lartësi nga niveli i sheshit, 
vendkalimet duhet të jenë me gjerësi jo më pak se 90cm (80 cm 
vetëm në rastet kur gjatësia e rrugëkalimit nuk kalon 600 cm). 
Vendkalimet duhet të paisen me parmakë me lartësi 50-70 cm. 

 Distanca nga karrigja me rrota deri tek elementi/loja duhet të 
jetë jo më pak se 60cm.

 Lojrat, veçanërisht ekstremet e tyre dhe sheni duhet të kenë 
contrast të fortë viziv.

 Sheshi ku vendosen lojrat/elementët e aksesueshëm, duhet të 
jetë i shtruar me material jo rrëshqitës dhe dhe elastic (tip tapeti 
veshës) për të evituar lëndimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara 
në rast incidenti të mundshëm.
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Aeroporti

Për personat që udhëtojnë, kryerja e veprimive dhe qendrimi në 
aeroport krijon një lloj stresi i cili shumëfishohet për personat me 
aftësi të kufizuara, ndaj në vitet e fundit ka një vëmendje të shtuar 
për të kthyer hapësirën e aeroportit në një vend komod dhe të 
këndshëm për të gjithë. 

Ndërhyrjet që kryhen për këtë qëllim, fillojnë me eliminimin e 
barrierave të cilat ndalojnë ose pengojnë personat me aftësi të 
kufizuara të marrin pjesë plotësisht në eksperiencat e reja që ofrojnë 
aeroportet. Personat me aftësi të kufizuara duhet të frekuentojnë pa 
pengesa të gjitha hapësirat e jashtme, sheshet, trotuaret, parkimet 
e aksesueshëm, hyrjet e daljet, hollet e koridoret (përfshi deskun 
e informacionit), terminalin, (pikat e kontrollit, mjediset tregëtare, 
restorantet, vendet e pritjes, transportierët e bagazheve, tualetet 
etj.), mjediset e shërbimit, kargo, informacionin e komunkimin, 
mjetet e transportit dhe transporierët për në avion, etj.  Në të gjithë 
elementët dhe hapesirat e aeroportit duhet të aplikohen kërkeast 
dhe standartet e aksesueshmërisë të përcaktuara në VKM. Nr. 
1503 datë 19.11.2008 “Për miratimin e rregullores për shfrytëzimin 
e hapësirave nga personat me aftësi të kufizuara”, si edhe të 
përshkrimeve në këtë seksion të Guidës.

Në vitet e fundit, projektimi dhe aksesueshmëria e hapësirës së 
terminalit dhe mjediseve të frekuentuara nga udhëtarët në aeroportet, 
mbështetet në principet e Projektimit Universal të cilat konsistojnë në:

Përdorim i barabartë: projekti është i përdorshëm dhe i 
përshtatshëm për personat me aftësi të ndryshme. Aksesi fillon me 
aftësinë për të lëvizur lirshëm dhe i pavaruar nga një vend në një 
tjetër. Në terminalin e aeroportit, kjo konsiston në zëvendësimin e 
dyerve të brendshme e të jashtme që manovrohen me tërheqje ose 
me shtyrjem me dyer automatike të hapëshme me rrëshqitje. 

Fleksibilitet në përdorim: projekti përfshin një gamë të gjerë 
preferencash dhe aftësisë individuale. Një shembull për këtë është 
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vendosja e ashensorëve me hapësirë të konsiderueshme në pikat 
strategjike brenda hapësirës së terminalit, duke patur në konsideratë 
akomodimin e karriges me rrota për të lëvizuar në zonat e ndryshme 
ku ofrohen shërbimet. Kjo i lehtëson punën edhe personelit të 
shërbimit të cilët mund të kryejnë transoportin e personave drejt 
avionit, me karroge me rrota. 

Përdorim i thjeshtë dhe intuitiv: përdorimi i projektit është 
lehtësisht i kuptueshëm, pavarësisht  nga eksperienca e përdoruesit, 
njohuritë, gjuha, aftësitë ose niveli i koncentrimit. Simbolet duhet tu 
përgjigje një seri pyetjesh të personave me eksperienca të ndryshme 
udhëtimi, gjuhësh dhe aftësive konjitive.  Ai duhet të ketë dizajn të  
thjeshtë, të qartë dhe pa konfuzione.  Germat e zmadhuara, kontrastet 
dhe përdorimi i simboleve universalë, janë shumë të rëndësishme. 
Gjithashtu është shumë i rëndësishëm ofrimi i ndihmësit audio pwr 
ata që e kanë të nevojshme. Vendosja e monitorëve në hapësira 
ku janë lehtësisht të lexueshme, pa reflektime të dritës nga dielli. 

Informacion i perceptueshëm: Kur projekti transmeton 
informacionin e nevojshëm në mënyrë efikase tek përdoruesi, 
pavarësisht nga konditat e mjedisit ose aftësive konjitive të 
përdoruesit. Duke përdorur simbolet e sakta, shiritat orientues 
pranë hyrjeve dhe/ose  në pikat e transportimit, si edhe ndriçim të 
përshtatshëm, informacioni mund të përcillet tek pasagjerët me 
aftësi ndryshe. Përshkrimi me audio është një mundësi e shkëlqyer 
që duhet të kihet në konsideratë për personat me shikim të ulët. 

Mundim fizik i ulët: Projekti mund të përdoret me efikasitet, me 
lehtësi dhe me minimumin e lodhjes. Aeropotret duhet të përdorin 
sistem transporti, si mjete lëvizëse elektrike, transportues personash 
të lehta/me bateri për të lëvizur pasagjerët në mënyë dinjitoze 
dhe komforte, pa shpenzuar shumë mund fizik.  Karrige me rrota 
autonome dhe mjete lëvizëse me bateri janë të rëndësishme për të 
përmbushur këtë kërkesë/standart. Lëvizja dhe depozitimi i këtyre 
paisjeve në hapësirën e terminalit duhet të kihet në vëmendje. 

Madhësia dhe hapësira që duhet arritur dhe përdorur: sigurimi 
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i madhësisë dhe hapësirës së përshtatshme për tu afruar, arritur, 
manovruar dhe përdorur pavarësisht nga madhësia trupore e 
përdoruesit, qëndrimit ose lëvizshmërisë. Kur projektohen koridoret, 
zonat e qëndrimit ose hyrjet e daljet, duhet të sigurohen hapësira me 
gjerësi të mjaftueshme për paisjet lëvizëse që të lëvizin pa prekur në 
sipërfaqet anësore. Duhet të kihet në vëmendje gjithashtu lartësia 
e vendosjes së shenjave/simboleve që ato të jenë të aksesueshme 
për të gjithë.  

Eliminimi i barrierave për personat me aftësi të kufizuara, shkon 
përtej përmbushjes së detyrimeve ligjore. Ajo kërkon vëmendje të 
veçantë në çdo hap të proçesit të projektimit si edhe të një sistemi 
monitorimi të vazhdueshëm. Aksesueshmëria përmirëson ekperiencat 
për të gjithë vizitorët, pavarësisht aftësive të tyre.
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RRUGËT E TROTUARET, 
VENDPARKIMET E AKSESUESHME

Rrugët dhe vendkalimet

Përmasimi i vendkalimeve varion në funksion të frekuentimit të tij 
dhe dhe mjeteve më të përdorshme për lëvizje. Përmasat minimale 
të vendkalimeve përdoren në rastet kur hapësira në dispozicion është 
e kufiziar dhe frekuentimi i saj është i ulët. 

Vendkalimet për këmbësorët duhet të kenë një gjerësi minimale 
prej 90 cm, për të lejuar ndryshimin e drejtimit të lëvizjes nga ana 
personave në karrige me rrota. Në çdo  1000 cm. gjatësi të rrugës, 
rruga duhet të zgjerohet për të lehtësuar kalimin në dy drejtime. 
Çdo ndërrim drejtimi për gjatë rrugës së drejtë duhet të bëhet në 
të njëjtin rrafsh.

Pjerrësia gjatësore e rrugës nuk duhet të kalojë 5%. Në se kjo 
nuk është e mundur, lejohen pjerrësi më të mëdha, por në asnjë 
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rast pjerrësia nuk duhet të mos kalojë 8%. Në se rruga ka pjerrësi 
mbi 5%, duhet që në çdo 1.500 cm. gjatësi, të këtë sheshpushime 
prej 150cm. 

 
Në udhëkryqet dhe vendkalimet për këmbësorët që ndërpresin 

rrugën, kalimi i disnivelit ndërmjet rrugës dhe trotuarit realizohet me 
plane të pjerrët, me pjerrësi deri në 8%. Kur ky disnivel është deri në 
3cm, nuk ka nevojë për plane të pjerrët për kalimin e tij. 
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Në të gjitha rastet shtresa veshëse e zonës së kalimit të disnivelit, 
realizohet me material jo rrëshqitës, rilevor dhe me ngjyrë në kontrast 
me ngjyrën e rrugës dhe trotuarit.

Rugëkalimi i këmbësorëve, duhet të  jetë 
i  lirë nga pengesat (bordura mbi 3cm., vazo 
me   lule, objekte dekorative) mbi sipërfaqen e 
kalimit dhe pengesat në lartësi (reklama, objekte 
të varur ose që dalin nga muri i  ndërtesave) në 
lartësi jo më të vogël se 200cm-210cm.

 

Semofarët duhet të paiset me sinjalizim zanor, për të ndihmuar 
personat që nuk shikojnë ose kanë shikim të dobësuar, për të ditur 
se kur këmbësori lejohet të kalojë një kryqëzim
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Semaforët duhet të plotësojnë standartet si më poshtë:
 Të jenë të standartizuar 
 Të ofrojnë informacion të dallueshëm me zë dhe me fjalë, 
 Të kenë sinjale/shenja dalluese që alternohen në mënyrë 

automatike, për të njoftuar këmbësorët me shikim të kufizuar 
në se mund të lëvizin. 

 Sinjalet/shenjat dalluese duhet të lëshojnë një tingull gjatë kohës 
së pritjes, për të ndihmuar personat që të kuptojnë pozicionimin 
e butonit. 

Vendparkimet e përshtatur për personat 
me aftësi të kufizuara

Vendparkimi i aksesueshëm, duhet të rezervohet falas për 
personat me aftësi të kufizuara. Standarti e kërkon që në parkimet 
masive të hapura ose të mbyllura, të parashikohet një vendparikimi 
i aksesueshëm në çdo 50 vende makinash dhe/ose 5% e vendeve, 
por në çdo rast të parashikohet së paku një vendparkimi. (Vende 
të ndryshme aplikojnë standarte të ndryshme, psh. standartet ADA 
rekomandojnë një vendparkimi për 29 vende makinash). 
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Në afërsi të çdo institucioni që ofron shërbime për publikun, 
duhet të parashikohen së paku një ose më shumë vendparkime të 
aksesueshme, në varësi të frekuentimit të institucionit dhe pavarësisht 
nga sa parashikon standarti. Vendparkimet e aksesueshme duhet 
të jenë sa më pranë hyrjes që ofron akses për personat me aftësi 
të kufizuara dhe mundësisht të ketë mbulesë. Vendparkimet e 
aksesueshme duhet të paisen me shenjat dalluese (vijëzimet) dhe 
sinjalistikën me simbolin ndërkombëtar. 

Vendparkimi i aksesueshëm duhet të jetë me gjerësi jo më të 
vogël se 320cm dhe gjatësi 500cm. Në se ka dy vendparkime pranë 
nje tjetrit, gjerësi e tij duhet të jetë 590 dhe gjatësia 500 cm. me 
distancë ndërmjet tyre 150 cm. Hapësira e nevojshme për dalje nga 
vendparkimi duhet të jetë 120cm – 140cm.
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Mjetet e përshtatura të transportit

Mjetet e aksesueshme të transportit në shërbim të publikut 
duhet të plotësojnë kërkesat për përshtatshmëri 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”. Ato duhet të jenë të paisura me 

platformë të hapëshme, së paku në njerën prej hyrjeve për lehtësi 
të ngjitjes/zbritej së karriges me rrota dhe të garantojnë sistem 
informimi për individët që nuk shikojnë ose me shikim të kufizuar, 
duke përfshirë sistem të shpjegimit me audio për orientim në linjat e 
transportit dhe ndërthurjen e tyre. Në linjat e largëta, rekomandohet 
përfshirja e një interpreti të gjuhës së shenjave për të ndihmuar 
personat që nuk degjojnë. 

Vendqëndrimet e mjeteve të transportit 
në shërbim të publikut

Vendqëndrimi i mjeteve të transportit publik duhet të jetë me 
gjerësi jo më të vogël se 200 cm dhe lartësia e trotuarit në këtë 
pjesë, të jetë në nivelin e shkallës hyrëse të mjetit. 

Shtresa e rrugës dhe trotuarit që drejton këmbësorin për tek 
vendqëndrimi i mjetit, duhet të paiset me shiriatat orientues 
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(sipërfaqe me reliev) për të lehtësuar lëvizjen e personave me aftësi të 
kufizuara të shikimit.  Tabelat informuese mbi drejtimet e lëvizjes dhe 
oraret për secilën linjë duhet të prezantohen me drita dhe shkrime të 
zmadhuara me ngjyra në contrast me bazën. Vendqëndrimet duhet 
të jenë të ndriçuara në mënyrë uniforme. 

Terminalet e mjeteve të transportit në shërbim të publikut duhet 
të jenë të aksesueshëm për personat që lëvizin me karrige me rrota 
dhe të paisur me kamera sigurie e opsione/teknika audiovizuale 
për të ndihmuar personat që nuk shikojnë dhe personat që nuk 
dëgjojnë. Shtresa e vendkalimeve dhe vendqëndrimeve duhet të jetë 
jo rrëshqitëse dhe e paisur me shirita orientues (me gjerësi 40cm dhe 
material me relev) me ngjyrë në kontrast me pjesën tjetër të shtresës 
për të drejtuar për tek vendqëndrimi i mjetit, personat me aftësi të 
kufizuara të shikimit.  Informacioni duhet të jetë i aksesueshëm 
për personat me aftësi të kufizuara të shikimit, të dëgjimit dhe të 
intelektit. Terminalet duhet të jenë të ndriçuara në mënyrë uniforme 
dhe pa pjesë të errëta.


