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ABSTRAKTI
T’ua mundësosh qasjen fizike të gjithë qytetarëve pa dallim moshe, gjinie, aftësie apo situate
sociale, e jetëson dhe i jep kuptim hapësirës publike. Por, në realitet, hapësira publike vazhdon të jetë
përjashtuese për shumë individë dhe grupe, për shkak të barrierave të ndryshme arkitektonike,
institucionale, kulturore dhe ekonomike. Hapësira publike idealisht përkufizohet si arenë e
demokracisë së një shteti. Prandaj, të eliminosh barrierat arkitektonike, pra të angazhohesh të
krijosh qasje për të gjithë në hapësirë publike ndikon drejtpërdrejt në prurjen e një shumëllojshmërie
më të madhe njerëzish, rritjen e shfrytëzimit të hapësirës publike dhe kontribuon në krijimin e një
terreni për ngritjen e demokracisë dhe tolerancës në qytet.
Problemet të qasjes, lëvizshmërisë dhe shfrytëzimit të hapësirave publike në Prishtinë dhe Prizren
nga personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit, bazuar në observimet e përgjithshme, analizat,
hulumtimet që kam bërë në vitet e fundit, e mbështesin nevojën për një studim të thelluar të kësaj
problematike në kontekstin e Kosovës. Përmasat e mungesës së qasjes fizike në mjedisin e ndërtuar
në këto dy qytete janë indikatorë të problemeve shumështresore si: mungesa e ndërgjegjësimit
qytetar; korniza ligjore e pakompletuar dhe kultura e moszbatimit të ligjit; dhe mosrespektimi i etikës
profesionale të dizajnuesve, planerëve dhe arkitektëve gjatë hartimit dhe zbatimit të projekteve.
Andaj, ky studim përpiqet të japë një kontribut shkencor, duke ofruar drejtime zhvillimore dhe
modele për eliminimin e barrierave arkitektonike në hapësirën publike, me qëllim të ngritjes së
standardit të gjithëpërfshirjes në hapësirat publike në kontekstin kompleks dhe të veçantë shoqëror,
politik, mjedisor dhe ekonomik të Kosovës. Metodologjia hulumtuese e përzgjedhur përfshin:
shqyrtimin e literaturës; leximin krahasimtar të legjislacionit të Kosovës kundrejt vendeve modele të
këtij studimi; analizën makro dhe mikro urbane; dhe një kombinim metodash analitike kuantitative
dhe kualitative.
Duke qenë se përkufizimi i hapësirës publike është mjaft i gjerë, ky studim fokusohet në hapësirat
publike të tipologjisë shesh qendror. Një nga qëllimet e hulumtimit është identifikimi i përmasave dhe
i dimensioneve të problemeve kryesore të hapësirave publike në Kosovë që e pamundësojnë
integrimin shoqëror të individëve a grupeve që përballen me problemet e lëvizshmërisë dhe
shfrytëzimit të mjedisit të ndërtuar. Qasja fizike në hapësirë publike shikohet nga perspektiva e një
diversiteti më të gjerë njerëzor, sesa thjesht nga perspektiva e aftësisë së kufizuar. Ndërsa, problemet
e qasjes në mjedisin e ndërtuar shqyrtohen nga perspektiva e legjislacionit dhe e praktikave
dizajnuese të nevojshme për eliminimin e barrierave arkitektonike, të vrojtuara karshi standardeve
ndërkombëtare projektuese dhe legjislacionit përcjellës të Bashkimit Evropian dhe të shteteve modele
të këtij studimi, Sllovenisë dhe Italisë.
Për ta jetësuar këtë qëllim dhe për të mundësuar një shoqëri gjithëpërfshirëse përmes eliminimit
të barrierave arkitektonike në hapësirat publike në Kosovë, i parashtroj dy skenare zgjidhjesh. I pari
propozon plotësimin e kornizës ligjore, për të eliminuar të ashtuquajturat barriera institucionale që i
mbajnë të gjalla barrierat arkitektonike. I dyti propozon një model të integruar për vlerësimin e
qasshmërisë dhe eliminimin e barrierave arkitektonike në hapësirë publike, si pjesë e politikave lokale
për krijimin e një mjedisi pa barriera si parakusht për një shoqëri gjithëpërfshirëse.

Fjalët kyçe: hapësira publike, barrierat arkitektonike, dizajni universal, gjithëpërfshirja, Prishtina,
Prizreni, legjislacioni, qasja, qasja në mjedisin e ndërtuar.
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ABSTRACT
Providing physical access to all citizens regardless of their age, gender, ability or social situation,
gives life and meaning to public space. But in reality, public space still lacks inclusiveness for many
individuals and groups, due to various architectural, institutional, cultural and economic barriers.
Public space is ideally defined as the arena of a country's democracy. Thus, eliminating architectural
barriers – that is engaging to provide access for everyone in public space directly contributes to the
flow of wider diversity of people, increased use of public space and ultimately leads to the creation of
a platform for building democracy and tolerance in the city.
Problems of accessibility, mobility and use of public space in Prishtina and Prizren by persons with
disabilities and the elderly, based on general observations, analysis, and research that I have carried
out in recent years, support the need for an in‐depth study of this problem in the context of Kosovo.
The extents of lack of physical access to the built environment in these two cities are indicators of
multiple problems, such as lack of citizen's awareness, incomplete legal framework, culture of lack of
rule of law, and negligence of professional ethics by designers, planners and architects when drafting
and implementing architectural projects.
Therefore, this study attempts to make a scientific contribution by providing developmental
directions and models for the elimination of architectural barriers in public space, with a view to raise
the standard of inclusiveness in public space in a complex and a particular social, political,
environmental and economic context of Kosovo. The selected research methodology includes
literature review, comparative reading of Kosovo legislation versus that of model countries of this
study, macro and micro urban analysis, and a combination of quantitative and qualitative analytical
methods.
Considering the definition of public space is rather broad, this study focuses on public spaces of
central squares typology. One of the aims of this study is to identify the extent and dimensions of key
problems of public spaces in Kosovo which hinder the social integration of individuals or groups who
face the problems of mobility and use of the built environment. Physical access to public space is
viewed from the perspective of a wider human diversity, rather than merely from the perspective of
disability. Also, the problems of access to the built environment are viewed from the perspective of
legislation and design practices necessary for the elimination of architectural barriers observed vis‐à‐
vis the international design standards and the respective legislation of the European Union and the
model states of this study, Slovenia and Italy.
In order to achieve this goal and to pave way for an inclusive society through the elimination of
architectural barriers in public space in Kosovo, I present two scenarios. The first one proposes the
completion of legal framework to eliminate the so‐called institutional barriers that keep the
architectural barriers alive. The second one proposes an integrated model to assess the accessibility,
and to eliminate architectural barriers in public space as part of local policies for the creation of a
barrier‐free environment as a prerequisite for an inclusive society.

Key words: public space, architectural barriers, universal design, inclusiveness, Prishtina, Prizren,
legislation, access to the built environment.
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Premisë e studimit
Stadtluft macht frei1 (...) është një formulim i një ligji gjerman mesjetar, sipas të cilit
bujkrobërit që jetonin për një vit e një ditë në një qytet e fitonin lirinë nga feudali2 dhe mund
të zgjidhnin lirshëm si të jetonin. Qyteti konsiderohej një domen deri diku i lirë, jashtë
sistemit feudal. Të lidheshe me qytetin donte të thoshte t’i ikje zgjedhës dhe të fitoje lirinë
individuale. Edhe pse shumë shpejt u shfuqizua nga Perandoria e Shenjtë Romake, ky
formulim vazhdon të ketë kuptim edhe sot. Qyteti ose mjedisi urban sot është vendi i synuar i
mundësive shoqërore, ekonomike dhe politike për shumë banorë-migrantë nga fshati apo
qytetet më të vogla. Në masë të madhe për t’i ikur varfërisë dhe, siç e thotë Ramoeda,
‘zgjedhës’ së një autoriteti paternalistik, tradicional dhe fisnor3 që vazhdon të dominojë në
fshatra.
Ekziston një tjetër lidhje fundamentale ndërmjet qytetit dhe lirisë. Para së gjithash, nga
shumë autorë ideja e qytetit ndërlidhet me lirinë e mendimit dhe demokracinë. Pluraliteti dhe
autonomia e mendimit, të cilat e kanë kusht qytetin, sipas Ramoedas bënë që në hapësirat
publike të qytetit të lindë ideja e filozofisë, por edhe e demokracisë (Ramoeda, 2003).
Qëllimi i qytetit, sipas Aristotelit,4 është pluralizmi dhe partneriteti i qytetarëve, që për qëllim
kanë të punojnë për një të mirë të përbashkët dhe në rastin e qytetit kjo e mirë e përbashkët
është virtyti dhe lumturia. 5 Organizimi qytetar, vetë qyteti sipas Aristotelit, por edhe
demokracia e periudhës së ngjizjes së idesë së demokracisë, janë në kundërthënie me
kuptimet bashkëkohore të këtij koncepti, meqë në antikitet shoqëria ndërtohej në pabarazi të
mëdha, në skllavërinë dhe përjashtimin e gruas nga domeni publik. Nëse provojmë t’i
rilexojmë këto koncepte të ripërkufizuara përmes kornizës së të drejtave të njeriut që sot
përbëjnë normat, parimet dhe standardet e sjelljes njerëzore, do të shohim se të mirat e
përbashkëta, apo të përbashkëtat pa të cilat qyteti nuk është qytet, virtyti (dinjiteti, autonomia,
pavarësia, liria e lëvizjes, e shprehjes, etj.) dhe lumturia (mirëqenia, vetë-aktualizimi,
prosperimi, komfori, siguria, etj.), janë të drejtat elementare që synojmë t’i gëzojë secili
qytetar pavarësisht gjinisë, racës, aftësisë, moshës, preferencës seksuale apo statusit financiar.
Qyteti që ngërthen një diversitet të tillë qytetarësh, mbi marrëdhëniet e ndërsjella të të
cilëve dhe respektin e të drejtave dhe lirive të njeriut, ngrihet pluraliteti dhe demokracia,
përbën një qytet për të gjithë - qytet gjithëpërfshirës. Hapësira publike e qytetit që sipas
Ramoedës është në gjenezën e mendimit të lirë (filozofisë) dhe demokracisë, pavarësisht se
në të kaluarën ishte domen i rezervuar për disa të privilegjuar,6 sot në kuadër të konceptit të
qytetit gjithëpërfshirës, synon të jetë e qasshme për të gjithë pa dallim. Në vendet e zhvilluara
sot, kjo garantohet përmes normave të shumta të konventave ndërkombëtare dhe ligjeve
kombëtare, si e drejtë e patjetërsueshme dhe e padiskutueshme. Diversiteti njerëzor, si dhe
pluraliteti i ndërtuar nga marrëdhëniet e vendosura mbi këtë diversitet, me ndërmjetësimin e
një hapësire publike demokratike është synim i një shoqërie gjithëpërfshirëse. Ndërsa
hapësirat publike që shërbejnë në jetësimin e idealeve të tilla, përbëjnë hapësirat publike për
të gjithë.
1

Ajri i qytetit e sjell lirinë (interpretim i lirë i autores nga gjuha gjermane)
Shpjegimi mbi shprehjen “Stadluft macht frei”, marrë nga zëri i të njëjtit emër në Wikipedia ‐ the Free Encyclopedia,
https://en.wikipedia.org/wiki/Stadtluft_macht_frei, (qasur më: 09.04.2018)
3
Ramoeda J., A philosophical Idea of the City, ligjeratë konference në Universitetin e Yale‐it, 2003,
http://www.publicspace.org/en/text‐library/eng/7‐una‐idea‐filosofica‐de‐ciutat (qasur, më 09.04.2018)
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Aristoteli, Politika, Plejad, 2003
5
Shpjegime mbi Politikën e Aristotelit në Internet Encyclopedia of Phylosophy, http://www.iep.utm.edu/aris‐
pol/#SH7a (qasur më 11.04.2018)
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Hapësira publike në antikitet nuk ishte hapësirë e lirshme dhe e qasshme për skllevër, gra dhe fëmijë, të cilët kryesisht
lidheshin me domenin privat – domenin e riprodhimit.
2

12

13

1 HYRJE – KONTEKSTI I STUDIMIT
Diskutimi i mëposhtëm përpiqet të paraqesë motivin për studimin e problematikës së qasjes në mjedis
të ndërtuar nga qytetarë të ndryshëm duke u bazuar në konceptet dhe përkufizimet themelore të qytetit
gjithëpërfshirës, qëndrueshmërisë dhe drejtësisë sociale. Konteksti i këtij studimi ndërtohet përmes një
përmbledhjeje të shkurtuar të zhvillimeve aktuale globale në fushën e qasjes fizike në mjedisin e ndërtuar, si
dhe duke i paraqitur kundërshtitë kryesore në marrëdhënien ndërmjet individëve e grupeve të caktuara me
barrierat e ndryshme arkitektonike. Në kontekstin kosovar, me qëllim të përkufizimit të problemit studimor,
tema e qasjes në mjedis të ndërtuar për grupet e aftësisë së kufizuar dhe të moshuar diskutohet përmes
observimeve të përgjithshme dhe paraqitjes së hulumtimeve dhe projekteve të viteve të fundit që kam bërë
në lidhje me hapësirat dhe ndërtesat publike në Prishtinë dhe në Prizren. Në këtë kontekst, shkurtimisht
ilustrohet edhe problematika e të ashtuquajturave barriera institucionale dhe kulturore që i mbajnë gjallë
dhe i riprodhojnë barrierat arkitektonike në mjedisin e ndërtuar në Kosovë.

1.1

Motivi i studimit

Qyteti është një hapësirë kolektive që karakterizohet me potencial dhe diversitet të gjerë
ekonomik, mjedisor, pasuror dhe kulturor.7 Qyteti, sipas Ambrose, s’është thjesht një mekanizëm
fizik - ai është i përfshirë thellësisht në proceset vitale të njerëzve që e banojnë, dhe është produkt i
natyrës, në veçanti i natyrës njerëzore.8 Andaj, edhe duhet t’i ofrojë gjithsekujt mundësi të barabarta
për t’i gëzuar resurset, të mirat dhe shërbimet e tij. Këtë që u tha më sipër, e gjejmë përbrenda
kornizës së të ashtuquajturës E Drejta për Qytet, e cila tashmë përfaqësohet edhe nga Karta
Ndërkombëtare e së Drejtës së Qytetit, që është miratuar në Forumin Social Botëror në vitin 2004.9
Mes tjerash, kjo kartë thekson se qytetet duhet të jenë mjedise që sigurojnë realizimin e plotë
ekonomik, të drejtat sociale, kulturore dhe mjedisore, si dhe të mundësojnë jetë të dinjitetshme dhe
mirëqenie kolektive për të gjithë, në kushte të barazisë së plotë dhe të drejtësisë. E drejta për qytet
është ide dhe slogan i propozuar nga filozofi marksist dhe sociologu francez Henri Lefebvre në
vitin 1968, në librin e tij me të njëjtin titull.10
Kur flasim për të drejtën për qytet, sipas Peter Marcuse, ajo nuk është thjesht një e drejtë për ta
konsumuar qytetin, por, duke vazhduar në frymën e H. Lefebvre, është e drejta për ta prodhuar dhe
gëzuar qytetin.11 Në këtë frymë, lëvizja E Drejta për Qytet u lansua fillimisht në SHBA12 dhe
menjëherë u zgjerua në shumë vende. Ndër të tjera, kjo lëvizje i vë në pah grupet e margjinalizuara
të cilat rrallëherë gjejnë përfaqësim politik dhe shpeshherë neglizhohen nga praktikat institucionale
dhe politikbërësit. Këto grupe janë ato të cilat zakonisht përballen me barrierat e shumta, përfshirë
edhe ato hapësinore dhe pengesa të tjera në jetën e përditshme, në pamundësi për të marrë pjesë në
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Karta Botërore e të Drejtave mbi Qytetin – (ang.) World Charter for the Right to the City, World Social Forum, Porto
Alegre 2004, marrë nga, www.urbanreinventors.net/3/wsf.pdf, (qasur në dhjetor 2014)
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World Charter for the Right to the City, World Social Forum, Porto Alegre 2004, from
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Lefebvre H., La Droit a la ville, Editions du Seuil et Anthropos, botimi i parë në vitin 1968.
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ekonomi dhe shoqëri.13 Kjo lëvizje thekson se secili ka të drejtë të kontrollojë dhe të jetë pjesë e
vendimmarrjes në planifikim dhe qeverisje të qytetit në të cilin jetojnë dhe punojnë; secili ka të
drejtë t’u japë formë dhe t’i dizajnojë hapësirat që i jeton. Këto të drejta i përfaqësojnë disa nga
objektivat kryesore të vizionit të një qyteti gjithëpërfshirës, në të cilin, duke i eliminuar barrierat
fizike, sociale, kulturore dhe politike për pjesëmarrje në shoqëri, qytetarët fuqizohen për të
kontribuuar aktivisht në zhvillimin e shoqërisë dhe qytetit dhe njëkohësisht për zhvillimin e vetes
krahas qytetit.
Në anën tjetër, trendet globale të zhvillimeve urbane, pos migrimit të madh nga zonat rurale drejt
qyteteve, që shkaktojnë dendësimin dhe ngushtimin e infrastrukturës në zona urbane, kanë për
pasojë edhe efektin e shpërhapjes urbane. Shpërhapja urbane ndodh kur banorë të qyteteve nga
zonat e dendura urbane zhvendosen në zona jashtë kufijve të qytetit duke krijuar lagje të mbyllura
në dëm të peizazhit natyror ose pjellor. Shpeshherë ky fenomen mund të jetë i planifikuar dhe i
mbështetur mirë në rrjetin infrastrukturor, siç është rasti i shpërhapjes urbane/ zonave periferike në
Evropën perendimore, apo zhvillim stihik dhe në kundërshti me ligjshmërinë planifikuese, ku
infrastruktura ndërtohet nga përpjekjet individuale të banorëve apo të kompanive private, si në
rastin e zhvillimeve suburbane të pasluftës së vitit ’99 në Kosovë.14 Këto zona karakterizohen me
dendësi të ultë banorësh, varen tërësisht nga makinat individuale dhe karakterizohen me zonat
publike rreptësisht të kontrolluara dhe monitoruara. Tipet e këtyre hapësirave publike të
monitoruara, karakterizohen si zona të segregimit dhe të përjashtimit të shumë individëve dhe
grupeve të padëshirueshme. Ato janë antipod i zhvillimeve urbane që synojnë t’i shërbejnë të
gjithëve.
Sot, në epokën e shqetësimeve që lidhen me ndotjen e mjedisit, burimet në zhdukje të energjisë,
numrin e madh të popullsisë urbane si dhe problemet ekonomike dhe sociale që burojnë nga to, por
edhe të ardhmen jo fort të ndritshme që tërë këto zhvillime po na e projektojnë, ideja mbizotëruese
në të cilën duket se të gjithë kërkojnë shpëtim është ajo që përmblidhet brenda nocionit të
qëndrueshmërisë.15 Paradigma e qëndrueshmërisë që lidhet me prodhimin e mjedisit të ndërtuar,
sipas Nushi et al., promovon përgjigje të qëndrueshme ndaj problemeve teknologjike, mjedisore,
socio-ekonomike dhe kulturore që lidhen me mjedisin e ndërtuar në përgjithësi. 16 Qyteti sipas
Aristotelit, (...) rrjedh prej nevojave themelore të njerëzve dhe vazhdon të ekzistojë për hir të
nevojës për jetë më të mirë. Ndërsa, qëndrueshmëria si paradigmë, sipas urbanistes Nan Ellin, është
në linjë me qasjen e bazuar në nevojat dhe problemet (e komunitetit), meqë ajo fillon me
identifikimin e tyre, si dhe propozon zgjidhje, vendos qëllime dhe përpiqet t’i implementojë ato.17
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Pra, qytetet duhet të prodhohen duke pasur parasysh parimin e barazisë dhe të drejtësisë për të
gjithë dhe kjo, siç e thotë Madanipour, nënkupton se duhet të jenë vende të qasshme, të krijuara dhe
të menaxhuara përmes proceseve gjithëpërfshirëse.18 Nocioni E Drejta për Qytetin u përfshi në
proceset e Konferencës së Kombeve të Bashkuar mbi Strehimin dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm
Urban – Habitat III, të mbajtur në Quito në vitin 2016. Pikë e rëndësishme diskutimi në këtë
konferencë ishte Objektivi #11 i Zhvillimit të Qëndrueshëm: “Qytetet dhe vendbanimet të bëhen
gjithëpërfshirëse, të sigurta dhe të qëndrueshme”.19
Qyteti gjithëpërfshirës, idealisht duhet të jetë ai në të cilin secili qytetar lëviz lirshëm. Por, jo të
gjithë i gëzojnë njësoj të mirat që i ofron qyteti. Jo të gjithë lëvizin lirshëm dhe i arrijnë me lehtësi
destinacionet e caktuara në qytet. Vështirësitë për të lëvizur në qytet dhe mungesa e qasjes në
hapësirë publike, në ndërtesa dhe në shërbime, janë problemet kryesore me të cilat përballen grupe
të ndryshme të qytetarëve. Në përditshmëri me këtë problem përballjen më të vështirë e kanë
personat me aftësi të kufizuara dhe ata në moshë të shtyrë. Në momente të caktuara, me këto
pengesa mund të përballen edhe gratë shtatzëna, fëmijët e vegjël, të sëmurët, udhëtarët, punëtorët,
etj. Qyteti që s’u shërben gjithë qytetarëve njësoj është qytet i pabarabartë.
Marrëdhënia komplekse e kategorive të popullsisë në nevojë, si personat me aftësi të kufizuara
dhe të moshuarit, me hapësirën publike në veçanti dhe me mjedisin e ndërtuar, në përgjithësi, është
fokus i këtij studimi. Qasja fizike si komponentë e rëndësishme e lëvizjes, arritshmërisë dhe
shfrytëzimit të hapësirës publike, mbi të cilën ndërtohet marrëdhënia e lartpërmendur, është
interesimi kryesor në këtë shqyrtim studimor.
Janë të shumta arsyet që e motivojnë këtë studim. Hapësira publike idealisht përkufizohet si
arenë e demokracisë së një shteti. Kjo demokraci, siç u tha më lart, ngërthen në vete konceptet e
barazisë, gjithëpërfshirjes, tolerancës, drejtësisë urbane, etj. Të krijosh mundësi për të gjithë për të
hyrë në një hapësirë publike, sipas Carr et al., është të përkufizosh një hapësire publike.20 Qasja
fizike e jetëson dhe i jep kuptim hapësirës publike.
Në realitet hapësira publike vazhdon të jetë përjashtuese për shumë individë dhe grupe, për
shkak të barrierave të ndryshme, si fizike, institucionale, por edhe kulturore dhe ekonomike. Me një
fjalë, këto barriera janë pengesë e realizimit të demokracisë në qytet. Prandaj, të angazhohesh që të
krijosh qasje për të gjithë në hapësirë publike ndikon drejtpërdrejt në prurjen e një
shumëllojshmërie më të madhe njerëzish, rritjen e shfrytëzimit të hapësirës publike, si dhe
kontribuon në krijimin e një terreni për ngritjen e demokracisë dhe tolerancës në qytet. Të shohësh
njerëz të ndryshëm në situata të ngjashme, brenda një peizazhi të njëjtë, të bën të ndërtosh
marrëdhënie të përkohshme me ta (Carr et al, 1993). Meqenëse është domen i ekspozimit dhe i
këmbimit të përvojave, hapësira publike na e bën të mundshme ta kuptojmë thelbin e të jetuarit në
një shoqëri njerëzore, e cila sipas Madanipour, na bënë ta përjetojmë praninë e njerëzve të tjerë dhe
t’i njohim këndvështrimet e tyre.21
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Hapësira publike është edhe hapësirë e shpërfaqjes së funksionimit dhe vlerave shtetërore. Për
shkak se në aspektin normativ ajo quhet publike vetëmse ofrohet dhe menaxhohet nga autoritetet
publike (Madanipour, 2003) dhe pronësia, funksionimi dhe menaxhimi i saj rregullohet nga
legjislacioni shtetëror, krijimi i një hapësire sociale të qytetëruar, që akomodon diversitetin dhe
nevojat e qytetarëve, paraqet edhe shpërfaqjen e vlerave më të larta demokratike shtetërore të një
vendi.
Sot agjenda e dizajnit urban i ka shqetësim kryesor nevojat e qytetarëve, duke u fokusuar
veçanërisht në lëvizjen/ mobilitetin në qytet dhe planifikimin e jetës së përditshme. Këtu përfshihen
edhe problemet që lidhen me aftësinë e kufizuar, qasjen fizike, gratë dhe planifikimin urban, krimin
dhe dizajnin urban, etj.22 Andaj, t’i bësh hapësirat publike të qasshme për të gjithë është të hedhësh
një hap tutje drejt krijimit të një shoqërie të qëndrueshme, kohezive, të vendosësh drejtësi për të
gjithë.

1.2
1.2.1

Parashtrimi i problemit studimor bazuar në kontekstin global
Problemet themelore hapësinore në mjedisin e ndërtuar për individë dhe grupe të ndryshme
qytetarësh

Sipas të dhënave të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe të Bankës Botërore, mbi
një miliard njerëz, ose 15% e popullsisë botërore sot kanë provuar ndonjë formë të aftësisë së
kufizuar. Disa përballen me këtë problematikë në përditshmëri dhe gjatë gjithë jetës, të tjerët e
përjetojnë përkohësisht. Sipas Bankës Botërore, një e pesta e vlerës së sipërpërpërmendur (prej
110.000.000-190.000.000 njerëz) kanë aftësi të kufizuar të një shkalle të theksuar. Pjesa tjetër e
popullsisë përballen me probleme të përkohshme për shkak të dëmtimeve fizike të përkohshme nga
aksidentet apo sëmundjet. Dëmtimet e lartpërmendura nuk janë faktorët kryesorë, të cilët e bëjnë
një pjesë të popullsisë të kenë probleme të lëvizin lirshëm në mjedis të ndërtuar. Periudha dhe
situata të caktuara në jetë mund ta bëjnë përballjen dhe lëvizjen në një mjedis të ndërtuar të
ndërlikuar. Siç u tha më lart, pengesa të ndryshme në mjedisin e ndërtuar dhe në shoqëri janë
faktorë të rëndësishëm të kufizimit të lëvizjes dhe shfrytëzimit të mjedisit të ndërtuar nga personat
me aftësi të kufizuara.
Duke e pasur parasysh se kategoria e personave me aftësi të kufizuara është kategoria më e
varfër në nivel global, të bësh një mjedis të ndërtuar të qasshëm për këta qytetarë, nënkupton të
krijosh mundësitë për pjesëmarrje në punësim, fuqizim ekonomik dhe rrjedhimisht ulje të shkallës
së varfërisë. Çrrënjosja e varfërisë në nivel global është objektivi i parë i synuar i Objektivave të
Zhvillimit të Qëndrueshëm deri në vitin 2030. Me këtë Agjenda e Re Urbane synon që, përmes një
qasjeje holistike, të mos “lë mënjanë asnjë njeri” dhe të arrijë një zhvillim të qëndrueshëm për të
gjithë.23
Gjithëpërfshirja e personave me aftësi të kufizuara në shoqëri, sipas Abdou-s, kontribuon në
masë të madhe edhe në zhvillimin e komuniteteve të qëndrueshme, meqë ky zhvillim respekton
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marrëdhënien ndërmjet ekonomisë, ekologjisë dhe barazisë, si dhe mundësinë për të marrë pjesë në
të gjitha aktivitetet dhe vendimmarrjet në shoqëri.24
Personat me aftësi të kufizuara në hapësirë publike përballen me problematika të natyrave të
ndryshme. Fillimisht, janë pengesat e natyrës fizike që pamundësojnë lëvizjen e personave me
aftësi të kufizuara përdorues të karrocave. Disnivelet, shkallët, pjerrtësitë e mëdha qoftë të
elementeve arkitektonike ose si pasojë e topografisë dinamike të qytetit janë vetëm disa pengesa që
i përjashtojnë personat që për të lëvizur përdorin karrocë ose ndonjë mjet tjetër të asistimit
ortopedik.
Spektri i aftësisë së kufizuar nuk limitohet vetëm te personat me dëmtime ortopedike dhe
motorike. Një pjesë e madhe e personave me aftësi të kufizuara janë me dëmtime shqisore, ku
hyjnë personat me dëmtime në shikim dhe në dëgjim. Për personat e verbër ose ata me shikim të
dobësuar/ dëmtuar, ndër barrierat kryesore në hapësirë publike që e pengojnë lëvizjen e tyre janë
mungesa e sinjalistikës për orientim. Sinjalistika, ndër të tjera, mund të jetë në formën e sipërfaqeve
taktore që udhëheqin lëvizjen e të verbërve që lëvizin me anë të shkopit të bardhë, apo shiritave me
ngjyra kontrastuese që shënojnë disnivelet, për personat me shikim të dobësuar.
Siguria në hapësirë publike është një brengë tjetër e personave me aftësi të kufizuara. Siguria
nga makinat dhe siguria nga dhuna dhe keqtrajtimi, janë disa nga ankesat e këtij komuniteti, që
përforcohen nga prania e elementeve fizike në mjedis të ndërtuar dhe që përjashtojnë këta qytetarë
nga sheshet e parqet publike.
Një pjesë e madhe e popullsisë janë fëmijë. Në botë janë rreth 1 miliard fëmijë që rriten në
qytete. Deri në vitin 2050 pritet që rreth 70% të popullsisë botërore të jetojë në qytete. Numri më i
madh i kësaj popullsie pritet të jetë nën 18 vjeç.25 Fëmijët shumë të vegjël, me shtat të shkurtër,
kanë probleme të lëvizin lirshëm nëpër mjedisin, i cili është i projektuar vetëm duke i pasur
parasysh përmasat mesatare të një njeriu në moshë madhore. Këta fëmijë lëvizin në mjedisin e
ndërtuar të shoqëruar nga prindërit. Edhe këta të fundit, duke e pasur për detyrë kujdesin e fëmijëve
të vegjël, në veçanti foshnjave, të cilat i lëvizin me karroca, nuk e kanë të lehtë përballjen me
mjedisin e ndërtuar. Të planifikosh hapësirën publike për fëmijë, duke pasur parasysh shtrirjen e
kufizuar të lëvizjes së tyre, hapin më të ngadalshëm, ritmin e panxituar të shfrytëzimit të mjedisit të
ndërtuar, përmasat e vogla dhe komunikimin këmbësorik, do të thotë të krijosh hapësira publike që
do t’i shërbejnë mjaft mirë edhe kategorive të tjera të popullsisë. Sidomos atyre që përballen me
problemet e qasjes fizike dhe lëvizshmërisë së kufizuar.
Shqetësimi kryesor i fëmijëve, por edhe i prindërve, në hapësirë publike është siguria. Rreziku
më i madh, që u kanoset fëmijëve në hapësirë publike është ai nga makinat. Bërja e një hapësire
publike miqësore për fëmijët përfshin edhe rritjen e sigurisë nga makinat. Në raportin e kompanisë
multinacionale Arup, të quajtur “Të dizajnosh qytetin për fëmijëri urbane”26 thuhet se një nga
indikatorët më të fuqishëm të një qyteti të suksesshëm për të gjithë qytetarët është koha që fëmijët e
24
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shpenzojnë duke luajtur në hapësirat e hapura publike. Sipas këtij raporti, është dëshmuar se
kërkesat për më pak ndotje të ajrit, më shumë hapësira të gjelbra dhe liri të lëvizjes, janë aspirata të
përbashkëta të fëmijëve, banorë të qyteteve por edhe të kryebashkiakëve, menaxherë të qyteteve.
Ky raport përfundon se përqasja që synon krijimin e një qyteti miqësor për fëmijët, është përqasja
që siguron prodhimin e një qyteti gjithëpërfshirës që funksionon mirë për të gjithë qytetarët.
Gratë dhe vajzat në marrëdhënien e tyre me mjedisin e ndërtuar, e në veçanti me hapësirën
publike, përballen me pengesa të natyrës kulturore dhe me paragjykime që historikisht janë
rrënjosur në indin e qytetit, si pasojë e supozimeve mbi rolin e gruas në shoqëri. Burrat dhe gratë e
përjetojnë qytetin ndryshe në raport me banimin, përdorimin e transportit, punësueshmërinë dhe
përgjegjësitë mbi strehimin dhe kujdesin shtëpiak.27 Për shkak të një ndarjeje gjinore pothuajse
universale të punës, gratë janë ato që marrin, në shumicën e rasteve, barrën e kujdesit dhe detyrave
riprodhuese në familje dhe në komunitet. Qytetet funksionojnë si hapësira themelore të prodhimit,
konsumit dhe riprodhimit të normave gjinore dhe identitare (Jarvis, Cloke dhe Kantor, 2009).
Njëkohësisht, qytetet janë vetë të formësuara nga personifikimet gjinore dhe realitetet sociale të
rutinave të përditshme – në shtëpi, në publik dhe gjatë lëvizjes.28 Në këto rutina të përditshme,
gruaja përballet me barriera të ndryshme (edhe ato fizike) në hapësirën urbane, në veçanti gjatë
shoqërimit të fëmijëve të vegjël në qytet dhe gjatë kryerjes së furnizimeve për familje. Në anën
tjetër, studimet tregojnë se shqetësimi kryesor i grave dhe vajzave në shfrytëzimin e hapësirës
publike në përgjithësi është siguria. Nga frika prej ngacmimeve seksuale dhe dhuna,29 gratë s’para i
frekuentojnë skutat e fshehura dhe të pandriçuara të hapësirave publike, parqet e papopulluara (edhe
nëse janë të shoqëruara nga fëmijë të vegjël), rrallëherë qëndrojnë të pashoqëruara në hapësirë
publike, në veçanti në mbrëmje.
Në anën tjetër trendi global demografik aktualisht tregon se popullsia në botë po plaket. Me
plakjen, te popullsia shfaqen disa probleme shëndetësore, të cilat ndikojnë në ngadalësimin dhe
pamundësimin e lëvizjes, dobësimin e shqisave, pra, edhe probleme me perceptim dhe me orientim,
si dhe zvogëlimin e aftësive intelektuale. Plakja e popullsisë si proces natyror, në veçanti në vendet
e zhvilluara, është rezultat i zvogëlimit të ndjeshëm të shkallës së natalitetit. Plakje e popullsisë
konsiderohet kur ka zbritje të dukshme të numrit të popullsisë nën 15 vjeç. Faktor tjetër i
rëndësishëm është edhe migrimi i popullsisë së moshës së re.30
Të përjetosh pleqërinë e thellë është edhe rezultat i një jete më cilësore. Njerëzit jetojnë më gjatë
falë avancimeve në shkencat mjekësore dhe në industrinë farmaceutike. Në anën tjetër, plakja e
popullsisë, sipas Kerbler, shfaq një sërë sfidash për shoqërinë në shumë drejtime (Kerbler, 2015).
Popullsia nuk përtrihet, me çka zvogëlohet fuqia punëtore. Në të njëjtën kohë, popullsia më e
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moshuar kërkon më shumë kujdes. Sipas raportit An Ageing World,31 kur në vitin 2012 popullsia në
botë arriti vlerën 7 miliardë, 562 milionë banorë (ose 8% e numrit të përgjithshëm të popullsisë
botërore) ishin të moshës mbi 65 vjeç. Në këtë raport tregohet se në vitin 2015 ky numër u rrit për
55 milionë. Varësisht nga shkalla e zhvillimit dhe nataliteti, shtetet kanë shkallë të ndryshme të
plakjes. Lider në jetëgjatësi mes shtetesh është Japonia, ku në vitin 2012, 30% - shin e popullsisë e
përbënin banorë në moshë mbi 60 vjeçare.32 Sipas një projeksioni të OBSH-së, deri në vitin 2050
një numër i konsiderueshëm i shteteve të zhvilluara do të arrijë shkallën 30% të popullsisë 65+
(WHO, 2015).
Shqetësimet e të moshuarve me mjedisin e ndërtuar përfshijnë, sikurse te grupet e
lartpërmendura, pengesat fizike/ arkitektonike që e vështirësojnë lëvizjen dhe shfrytëzimin e
mjedisit fizik. Shqetësim tjetër që pengon lëvizjen e lirshme dhe shfrytëzimin e pa brenga të
hapësirës publike është edhe siguria. Siguria nga makinat, nga keqtrajtimet dhe nga krimi. Andaj, të
moshuarit, sikurse gratë rrallëherë i shohim të frekuentojnë të vetmuar hapësira publike të
papopulluara dhe zona të zymta e të pandriçuara të qytetit.
Rritja dramatike e popullsisë së moshuar dhe numri i paneglizhueshëm i personave me aftësi të
kufizuara të një spektri të gjerë që përballen me problemet e lëvizshmërisë dhe shfrytëzimit të
mjedisit të ndërtuar, por edhe një shumësi kërkesash hapësinore për të akomoduar nevojat fizike
dhe natyrën dinamike të fëmijërisë dhe, përfundimisht, shqetësimet për sigurinë në hapësirë publike
të fëmijës dhe gruas, dëshmojnë se nuk ekziston një normë e vetme dhe një “masë normale” që
mund të merret si standard i përgjithshëm projektimi të mjedisit të ndërtuar për një popullsi të tërë.
1.2.2

Eliminimi i barrierave arkitektonike në hapësirë publike - parakusht i demokracisë dhe
barazisë për të gjithë

Sipas Lewis Mumford-it përgjatë pjesës më të madhe të historisë, hapësirat publike urbane janë
projektuar për personat e aftë fizikisht, meshkuj të rinj dhe të bardhë, të moshës së mesme, me një
theks të veçantë në zhvillimin e biznesit, industrisë dhe tregtisë (Mumford, 1956).33 Kur barrierat në
mjedis të ndërtuar fillojnë të njihen si agjenti kryesor kufizues i lëvizjes dhe shfrytëzimit për shumë
grupe me probleme të lëvizshmërisë, ndërron perspektiva nën të cilën trajtohet aftësia e kufizuar.
Atëherë, fillon të bie vëmendja te personat me aftësi të kufizuara dhe te të moshuarit, si dhe nisin
përpjekjet e para për përshtatjen e e mjedisit të ndërtuar, përmes eliminimit të barrierave fizike/
arkitektonike (Franck dhe Paxson, 1989). Ky moment njihet edhe si kalimi i shqyrtimit të aftësisë së
kufizuar nga modeli mjekësor në atë social, që ndodhi në vitet ’60 dhe ’70 të shekullit XX. Modeli
social e jep përkufizimin e termit aftësi e kufizuar. Sipas UPIAS,34 ajo përkufizohet si “pengim apo
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kufizim i aktivitetit i shkaktuar nga një organizim bashkëkohor, që i merr pak ose fare parasysh
njerëzit me dëmtime fizike dhe me këtë i përjashton nga zhvillimet kryesore shoqërore”.35
Përkufizimi i barrierës arkitektonike përbrenda kornizës ligjore italiane36 është si vijon:
 Pengesat fizike që kufizojnë dhe pengojnë lëvizshmërinë e qytetarëve (jo vetëm të personave me aftësi
të kufizuara), të gjithë atyre që i kanë kapacitetet motorike të zvogëluara apo të munguara.
 Pengesat që pengojnë shfrytëzimin e mjeteve dhe shërbimeve (ndërtesat publike, teatrot, shkollat, etj.)

 Mungesa e pajisjeve teknike që i pengojnë personat me aftësi të kufizuara shqisore të orientohen, të
njohin vendet dhe burimet e rrezikut, etj.

Kalimi nga modeli mjekësor i aftësisë së kufizuar në atë social vuri në pah faktin se problemi
nuk qëndronte tek individët por te barrierat (pengesat), paragjykimet dhe përjashtimi nga shoqëria,
që sipas Boys, janë faktorë vendimtarë në përcaktimin se kush është dhe s’është person me aftësi të
kufizuara në një shoqëri.37 Rol të rëndësishëm në këtë drejtim, sipas këtij modeli, kanë arkitektët,
planerët dhe dizajnerët urbanë (Greed, 2003). Me fjalë të tjera, janë arkitektët që përmes projektimit
dhe planifikimit të pakujdesshëm prodhojnë barriera arkitektonike në mjedisin e ndërtuar, si pasojë
e të cilave kufizohet dhe/ose pamundësohet lëvizja e shumë qytetarëve.
Grupet e margjinalizuara të qytetarëve, që në shumicën e rasteve janë komunitetete pa
përfaqësim, apo me përfaqësim simbolik politik, ekonomik, por edhe kulturor, në të shumtën e
rasteve janë ata, të cilët jeta e përditshme i lidh me hapësirën/vendin që e jetojnë dhe të cilët më së
shumti sfidohen nga barrierat e ndryshme në shoqëri, e ndiejnë mbi supe padrejtësinë, barrën dhe
gabimet e vendimeve projektuese të marra në lidhje me hapësirën urbane që e jetojnë.
Andaj, të eliminosh barrierat arkitektonike në një qytet që të mundësosh lëvizjen e të gjithë
qytetarëve pavarësisht aftësive dhe atributeve të tjera, do të thotë t’i japësh të drejtë secilit qytetar të
jetojë, ta shfrytëzojë qytetin, si dhe t’i gëzojë të mirat që ai i ofron. Të eliminosh barrierat
arkitektonike do të thotë t’ia vësh gurin themeltar demokracisë dhe të krijosh një qytet
gjithëpërfshirës.
Ndërrimi i perspektivës së vrojtimit dhe trajtimit të aftësisë së kufizuar nga modeli mjekësor në
atë social në vendet e zhvilluara, dëshmon se progresi i arritur në ngritjen e standardeve të barazisë
gjinore, racore, i aktualizoi edhe përpjekjet për të arritur të drejta të barabarta edhe për persona me
aftësi të kufizuara.
Të drejtat e barabarta, jeta e pavarur dhe me dinjitet janë të përshkruara si të drejta elementare
për secilin njeri përmes kartave ndërkombëtare dhe dokumenteve të tjera në nivel të Kombeve të
35
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Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian. Këto të drejta garantohen edhe nga Kushtetutat e shteteve
demokratike, përfshirë edhe Republikën e Kosovës. Shumica e shteteve disponojnë edhe me
legjislacionin antidiskriminim. Kur bëhet fjalë për komunitetin e personave me aftësi të kufizuara,
të drejtat e lartpërmendura përmblidhen dhe garantohen përmes Kartës të Kombeve të Bashkuara
për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KKBDPAK) e miratuar në vitin 2006.38 Ligjet,
rregulloret dhe standardet shtetërore sigurojnë dhe përcaktojnë rregulla që mjedisi i ndërtuar,
ndërtesat dhe hapësirat publike të jenë plotësisht të qasshme në funksion të sigurimit të pjesëmarrjes
së plotë në shoqëri, siç u përshkrua më lart.
Pra, qasja fizike në mjedisin e ndërtuar, në veçanti në hapësirë publike, krijon një kontribut vital
në rritjen e pjesëmarrjes sociale të të gjithë njerëzve, e në veçanti edhe të personave me aftësi të
kufizuara. Ndërlidhjen e qasjes hapësinore që përfaqëson kompleksitetin e marrëdhënieve socialopolitike ndërmjet individit dhe vendit, dhe individit dhe shoqërisë, me organizimin shoqëror të
pjesëmarrjes, e konfirmon edhe Tanya Titchosky. Bile, për shkak të fuqisë politike të nocionit të
pjesëmarrjes, autorja kërkon që “qasja të kërkohet me ngulm, të sigurohet ligjërisht, të matet
fizikisht, të mbrohet politikisht dhe të kuptohet si formë komplekse e perceptimit që organizon
marrëdhëniet ndërmjet njeriut dhe hapësirës.”39
Mjedisi i ndërtuar pa barriera ndikon në masë të madhe edhe në cilësinë e jetës së të gjithë
qytetarëve, dhe, siç e thotë Green, ngritjen e nivelit të autonomisë personale për të gjithë.40 Që të
dizajnohet mjedisi pa barriera për të gjithë duhet të kuptohet përvoja e aftësisë së kufizuar dhe e
sëmundjes si pjesë normale e jetës. Vetëm me këtë përqasje mund të formësohet mjedisi i ndërtuar
që siguron lëvizjen e lirë, jetë të pavarur dhe të dinjitetshme për të gjithë.
Jeta ideale në qytet, sipas Iris Marrion Young-ut (1990), duhet të përfaqësohet nga një mjedis, që
është i gatshëm të pranojë dallimet individuale dhe grupore të popullatës, si dhe të mbështesë
shumëllojshmërinë e aktiviteteve dhe të shfrytëzimit të hapësirës publike.41 Ajo më tutje thotë se,
promovimi i drejtësisë sociale në qytet, “paraqet vendosjen e mekanizmave institucionalë (...) për të
njohur pozitivisht dhe konfirmuar grupet e ndryshme sociale dhe (...) karakteristikat e tyre
dalluese”. Kjo politikë, në një situatë ideale, më parë vlerëson dallimin dhe diversitetin sesa
ngjashmërinë. Duke e rikujtuar këtu Aristotelin: “qyteti përbëhet nga njerëz të ndryshëm; njerëz të
ngjashëm nuk mund të jetësojnë një qytet”, mund të përfundoj se heterogjeniteti dhe diversiteti janë
tiparet themelore të jetës urbane dhe të qytetit që i shërben të gjithëve.

1.3

Parashtrimi i problemit studimor bazuar në kontekstin kosovar

Në Kosovë janë komunitete të shumta që për shkak të barrierave të ndryshme fizike, kulturore
dhe institucionale janë të përjashtuar nga pjesëmarrja në aktivitetet e përditshme në qytet. Kjo
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ndodh për shkak se qytetet janë planifikuar dhe ndërtuar pa marrë parasysh diversitetin e kërkesave
nga të gjithë qytetarët. Bazuar në një observim të thjeshtë, struktura e popullsisë që shihet përditë
rrugëve të qyteteve të Kosovës krahasuar me qytetet tjera evropiane, ka më pak diversitet njerëzor.
Në hapësira publike urbane shihen më pak persona me aftësi të kufizuara. Ky fakt nuk dëshmon
numër më të vogël të personave me aftësi të kufizuara në Kosovë krahasuar me shtetet evropiane.
Nuk ka statistika zyrtare shumë të sakta në këtë lëmi. Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit
2011, në Kosovë rreth 5.4% e popullsisë janë persona me aftësi të kufizuara. Organizatat që merren
me aftësinë e kufizuar në Kosovë, vlerësojnë që 10 - 15% e popullsisë së Kosovës kanë së paku një
lloj të aftësisë së kufizuar.42 Në anën tjetër, edhe pse momentalisht krenohemi me popullsinë më të
re në Evropë, trendi i plakjes së popullsisë është evident edhe te ne. Në regjistrimin e popullsisë së
vitit 2011, në popullsinë rezidente të Kosovës 116.785 banorë ishin 65+ vjeç (ose 9.3% e popullsisë
së regjistruar). Parashikimet demografike për vitin 2061, parashohin që popullsia 65+ do të përbëjë
prej 23.6-40.6% të popullsisë së përgjithshme të Kosovës.43Këto të dhëna tregojnë që Kosova nuk
ka numër të vogël të personave me aftësi të kufizuara dhe të moshuarish në përbërjen e popullsisë
së vet, për t’i neglizhuar kërkesat e tyre hapësinore.
Krahas barrierave arkitektonike/ fizike në mjedisin e ndërtuar, janë të ashtuquajturat barriera
institucionale, pra, mangësitë në legjislacionin kombëtar, që në masë të madhe kontribuojnë në
kufizimin e lëvizjes së pavarur dhe gjithëpërfshirjen shoqërore të komuniteteve të ndjeshme, duke i
shndërruar kështu qytetet e Kosovës përjashtuese për ta.
Sikundër në shumë vende të botës, edhe në Kosovë, personat me aftësi të kufizuara jetojnë në
varfëri të skajshme, dhe, edhe pse kuotat e punësimit i garantohen ligjërisht sipas Ligjit të Punës,44
institucionet publike dhe kompanitë private vazhdojnë të mos punësojnë pjesëtarë të këtij
komuniteti, me çka pengojnë fuqizimin ekonomik dhe hapjen e mundësive për jetë të pavarur për
ta. Në rastet e rralla, kur ekziston vullneti për zbatimin e ligjit i cili kërkon që një në 50 punëtorë të
jetë nga komuniteti me aftësi të kufizuara, mungojnë kuadro me formim profesional, por edhe me
një shkollim elementar të kryer.
Gjithëpërfshirja në arsim e fëmijëve me aftësi të kufizuara rregullohet nga Ligji për Arsimin
Parauniversitar.45 Parimi i gjithëpërfshirjes është parimi bazë i Kornizës së Kurrikulës së Kosovës
(KKK).46 Në Kosovë vlerësohet se nga numri i përgjithshëm i personave me aftësi të kufizuara,
gjysma janë fëmijë.47 Nga ky numër vlerësohet që vetëm 10-11% e fëmijëve me aftësi të kufizuara
janë të përfshirë në sistemin arsimor.48Arsyet janë të ndryshme. Ndërtesat shkollore, anipse në
njëzetvjetëshin e fundit kanë pësuar ndryshime përmes investimeve të shumta, në emër të
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përmirësimit të shkallës së qasshmërisë, vazhdojnë të kenë barriera fizike/ arkitektonike, që i bëjnë
shkollat jo miqësore për fëmijët me aftësi të kufizuara.
Për ta ilustruar shkallën e mungesës së arritshmërisë së infrastrukturës fizike të arsimit në qytetin
e Prishtinës, po i sjell këtu disa të dhëna nga auditimi i ndërtesave publike në nivel të qytetit të
Prishtinës që e kam bërë në vitin 2016.49Nga 26 shkolla fillore të audituara në Prishtinë, vetëm një
ka parking për persona me aftësi të kufizuara; 40% të shkollave kanë rampa qasëse jashtë
standardit; 48% të shkollave nuk kanë fare tualete të qasshme; vetëm 2 shkolla kanë lift, si dhe
100% e shkollave nuk e plotësojnë asnjë kusht teknik për të qenë të qasshme për të verbërit dhe
personat me shikim të dëmtuar.
Në vitin 2007, si aneks i Ligjit të Ndërtimit 50 u miratua Udhëzimi Administrativ 33/2007,51 që
synon t’i rregullojë aspektet teknike të qasjes së personave me aftësi të kufizuara në mjedisin e
ndërtuar. Parametrat teknikë në këtë udhëzim administrativ, përcaktojnë krahas kërkesave minimale
për ta bërë mjedisin e ndërtuar më miqësor për personat me aftësi të kufizuara, edhe procedurat
administrative dhe llojin e dokumentacionit teknik të projektit të nevojshëm për marrjen e lejes
ndërtimore. Ky dokument, po ashtu përfshin edhe një nen që përmend obligimin e modernizimit të
ndërtesave ekzistuese, përmes elementeve që lehtësojnë qasjen fizike, gjatë procesit të rindërtimit.
12 vjet pas miratimit të këtij udhëzimi administrativ, nuk vërehen përmirësime të dukshme të
qasshmërisë së mjedisit të ndërtuar.52 Komunat që e kanë për detyrë zbatimin e kësaj rregulloreje në
instancat e dhënies së lejes ndërtimore, inspeksionit ndërtimor dhe dhënies së lejes së shfrytëzimit
së ndërtesës, nuk i zbatojnë fare ose i zbatojnë sa për sy e faqe procedurat dhe kërkesat e
përshkruara në këtë dokument.
Edhe hapësira publike e hapur, një nga komponentat më kritike të mjedisit të ndërtuar në
Kosovë, përmban pengesa të shumta që pamundësojnë, kufizojnë dhe rrezikojnë lëvizjen e lirë të
shumë qytetarëve. Në vend që të shërbejnë si sipërfaqe dhe hapësira të bashkëndara nga të gjithë
qytetarët, me pengesat që i përmbajnë, këto hapësira publike, e në veçanti trotuaret, janë domene ku
shpërfaqet niveli i segregimit qytetar.
Përpjekjet e krijimit të një mjedisi të ndërtuar më të qasshëm prej fillimit të viteve 2000, janë
përqendruar kryesisht në krijimin e kushteve për të hyrë në ndërtesa publike të shfrytëzimit të gjerë.
Debati për qasjen, lëvizjen dhe shfrytëzimin e hapësirave publike të hapura nga personat me aftësi
të kufizuara nuk ka qenë shumë i pranishëm në Kosovë deri para 4-5 viteve. Hapësira publike në
udhëzimin administrativ 33/2007 trajtohet në suaza të mjedisit imediat përreth ndërtesave publike,
si dhe te sipërfaqet publike këmbësorike si pjesë e komunikacionit të përgjithshëm rrugor në qytet.
Sikundër te ndërtesat publike, edhe te hapësirat publike të hapura vërehen pak ndryshime për të
mirë, si rezultat i zbatimit të rregullores së lartpërmendur. Disa dëshmi përmirësuese në këtë drejtim
mund të shihen në qytetin e Prishtinës, dhe ato vetëm në rrugët kryesore në qendër të qytetit. Në
udhëkryqet e qendrës, semaforët kanë sinjalizime zanore, ndërsa te vendkalimet këmbësorike janë
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vendosur rampat. Rampat te vendkalimet këmbësorike mund të gjenden edhe në disa rrugë
qendrore të Prizrenit, por jo edhe elementet tjera qasëse. Rrugët jashtë qendrave të ngushta nuk
kanë as semaforë me sinjalizim zanor e as rampa. Përpjekjet e pakta përmirësuese në hapësirë
publike zakonisht realizohen shpejt e shpejt dhe pa kurrfarë kriteresh. Intervenimet shkel e shko
janë të pranishme anekënd. Inspektorët komunalë të ndërtimit dhe zyrtarët e shërbimeve publike,53
shpeshherë i kapërcejnë kërkesat teknike për sigurimin e qasjes fizike, kur i mbikëqyrin punët
publike dhe infrastrukturore në qytet.
Dy hulumtimet e fundvitit 2013 në Prishtinë dhe Prizren,54 si përpjekje të para për hartëzimin e
barrierave fizike/ arkitektonike në dy mostra të rrugëtimit të grupeve të ndryshme të personave me
aftësi të kufizuar nëpër hapësira publike, dëshmuan se barrierat kryesore në qytetet e Kosovës, që
pengojnë jetën e pavarur të personave me aftësi të kufizuara, mund të përmblidhen në tri grupe:
barrierat kulturore, fizike dhe institucionale.55
Barrierat kulturore përfshijnë ato që vështirë adresohen, për eliminimin e të cilave duhet një
kohë e gjatë. Sipas Pallaska O’Shaughnessy-t, këto barriera përfshijnë normat dhe pritjet që
individët kanë për persona me aftësi të kufizuara. Shembull i një barriere të tillë është mendësia
predominuese ndër qytetarë se nuk ka persona me aftësi të kufizuara që ngasin makina.56Në bazë të
rezultateve të hulumtimit të lartpërmendur, barriera e lartpërmendur shpërfaqet në mungesën e
përgjithshme të parkingjeve për persona me aftësi të kufizuara në shumicën e ndërtesave publike
dhe parkingjeve publike. Njëlloj, mund të konsiderohet edhe kultura e zaptimit të parkingjeve të
shenjëzuara për PAK nga qytetarë të tjerë. Paragjykimi i qytetarëve se personat me aftësi të
kufizuara nuk dalin shumë në qytet, pasqyrohet edhe me neglizhencën e inspeksionit komunal, të
cilët, sipas hulumtimit, nuk e kanë adresuar mospajisjen e të vetmit tualet publik të projektuar për
persona me aftësi të kufizuara në qytetin e Prishtinës, i cili gjendet tek nënkalimi i bulevardit “Bill
Klinton”.
Barrierat kulturore çrrënjosen më vështirë se ato fiziket. Në fakt, mendësia paragjykuese dhe
përqasja diskriminuese e qytetarëve ndaj tjetrit që është ndryshe (në këtë rast personave me aftësi të
kufizuara) janë ato që i mbajnë gjallë të gjitha barrierat arkitektonike/ fizike në mjedisin e ndërtuar
dhe në shoqëri. Fatkeqësisht, kjo përqasje diskriminuese vazhdon të jetë fuqiplotë ndër qytetarë,
përkundër ligjeve antidiskriminim. Për më shumë, nga ky grup i qytetarëve nuk përjashtohen as
arkitektët dhe profesionistët e tjerë që merren me mjedisin e ndërtuar, administratorët dhe zyrtarët
komunalë. Të parët nuk i përfillin normat e projektimit për këtë kategori të popullsisë kur
projektojnë ndërtesat dhe hapësirën publike, të fundit nuk e zbatojnë ligjin.
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Intervenimet e pakta përmirësuese në mjedis të ndërtuar me qëllim të eliminimit të barrierave
fizike/ arkitektonike, shpeshherë, u ngjasojnë adaptimeve të këqija që e përforcojnë problemin e
mungesës së gjithëpërfshirjes në hapësirë publike. Këto adaptime, shpeshherë janë pasojë e zbatimit
sipërfaqësor të kërkesave nga legjislacioni, pa studim të kontekstit, të ngjyrosura me paragjykime
nga arkitekti, zbatuesi i punëve dhe zyrtari komunal. Në aspektin teknologjik, këto adaptime, duken
si një arkitekturë e improvizuar keq, duke kontribuar kështu në “shëmtimin” e mjedisit të ndërtuar.
Hulumtimi i lartpërmendur, mes tjerash, kishte për qëllim të vërë në pah këto dështime që
margjinalizojnë personat me aftësi të kufizuara në kontekstin arkitektonik dhe të dizajnit urban. Jos
Boys vëren se dështimet e integrimit të aftësisë së kufizuar në dizajnin arkitektonik dhe urban
vazhdojnë të ekzistojnë edhe sot, falë bindjeve të arkitektëve të ngecura në botëkuptimet moderniste
të arkitekturës mbi “shëmtinë” e intervenimeve që përmirësojnë qasjen në mjedisin e ndërtuar, si
dhe mungesën e sintonisë me idetë dhe praktikën bashkëkohore të dizajnit. Një përqasje e tillë ndaj
aftësisë së kufizuar ndër arkitektët bashkëkohorë, siç e thotë Jos Boys, i bën ata që të justifikojnë
moszbatimin e rregullave për sigurimin e qasjes për personat me aftësi të kufizuara dhe
përjashtimin e tyre nga mjedisi i ndërtuar.57
Kur flasim për barrierat institucionale, ato lidhen edhe me praktikat dhe politikat komunale dhe
shtetërore që diskriminojnë personat me aftësi të kufizuara (Pallaska – O’Shaughnessy D., 2014).
Në rastin e hulumtimit të bërë në Prishtinë dhe Prizren në fund të vitit 2013, të gjitha barrierat
fizike/ arkitektonike të hasura në hapësirë publike janë pasojë e disa faktorëve legjislativë dhe
politikë: moszbatimit të ligjit, legjislacionit të pakompletuar për mjedis të ndërtuar të qasshëm,
mungesës së planifikimit për mjedis të qasshëm dhe mospërfshirjës së nevojave të komunitetit të
personave me aftësi të kufizuar në planet zhvillimore komunale.
Problemet dhe pengesat në hapësirë publike janë pasojë edhe e menaxhimit të keq të qytetit.
Shembull i tillë i pengesave në hapësirat publike në Prishtinë dhe Prizren është numri i madh i
makinave të parkuara nëpër trotuare, malli i dyqaneve i ekspozuar në trotuare dhe mobiliari i
kafeneve që ngushtojnë hapësirën lëvizëse. Keqmenaxhimi komunal shpërfaqet edhe me
mosriparimin e dëmeve dhe mosmirëmbajtjen e sipërfaqes publike në përgjithësi.
Përfundimisht, hulumtimi të cilin autorja e këtij studimi e ka kryer në vitin 2013, në Prishtinë
dhe Prizren, 58 nxjerr në pah një gamë të gjerë pengesash. Këto janë barrierat që më së lehti
identifikohen, meqë pengojnë lëvizjen dhe shfrytëzimin e një ndërtese apo hapësire publike të
hapur. Në rastet konkrete, barrierat e identifikuara klasifikohen në dy grupe, ato fizike/
arkitektonike dhe barrierat informative/ komunikatave. Hulumtimi është kryer me ndihmën e
personave me aftësi të kufizuara fizike, përdoruesve të karrocave, të verbërve, personave me aftësi
të kufizuara intelektuale, etj.
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Në tabelën 1 është e paraqitur një përmbledhje e barrierave fizike/arkitektonike dhe informative/
komunikatave më të shpeshta, në hulumtimin e kryer në hapësirat publike të hapura qendrore në
Prishtinë dhe Prizren në vitin 2013.
BARRIERAT ARKITEKTONIKE TË EVIDENTUARA NË
HAPËSIRAT PUBLIKE NË PRISHTINË DHE PRIZREN NË
VITIN 2013
Autobusët publikë urbanë nuk janë të qasshëm për
përdorues karrocash (persona me aftësi të kufizuara që
përdorin karroca mekanike dhe elektrike, si dhe prindër që
i lëvizin foshnjat me karroca).
Skajet e trotuareve të papërshtatshme dhe të
pakapërcyeshme për përdorues të karrocave mekanike
dhe atyre elektrike.
Shenjat e trafikut, shtyllat elektrike janë të vendosura në
mes të trotuareve të ngushta dhe pengojnë lëvizjen e lirë.
Sipërfaqet e ngushta dhe jo të rrafshëta të trotuareve
(sipërfaqe jo të rrafshëta, të pjerrëta dhe të dëmtuara) ‐
pengesë për lëvizje dhe shfrytëzim normal nga përdorues
karrocash nga të gjitha llojet, patericash, shëtitoresh.
Rampat te disa trotuare në kalimet këmbësorike janë
shumë të pjerrëta.
Rrëzë rampave te kalimet këmbësorike paraqiten grilat
metalike të sistemit të largimit të ujërave atmosferikë.
Pengesë për përdorues karrocash.
Lokalet shërbyese janë me barriera fizike (të paqasshme
për përdorues karrocash) dhe pa tualete për PAK dhe për
prindër me foshnja.
Rampat e vendosura te disnivelet përgjatë sipërfaqeve
këmbësorike me pjerrtësi të madhe/ shumë të gjata/ pa
gardhe/ me sipërfaqe të dëmtuar/ material rrëshqitës.
Mungojnë tualetet publike për PAK në hapësira publike.

PRISHTINË

PRIZREN

Shpesh

Shpesh

Shpesh

Shpesh

Mesatarisht
Mesatarisht

Mesatare
Shpesh

Rrallë
Mesatarisht

Rrallë
Mesatare

Shpesh

Shpesh

Shpesh*

Nuk ka
fare

Rampat në objektet publike janë me rënie jashtë
standardeve.
Ndërtesat e trashëgimisë kulturore dhe arkitektonike janë
të krejtësisht të paqasshme për persona me aftësi të
kufizuara fizike dhe shqisore.
Mungojnë shiritat dhe rrafshet taktile për lëvizjen e të
verbërve.
Mungojnë profilimet adekuate skaj rrugëve dhe
përkufizimi i qartë i rrugës për lëvizjen e të verbërve.
Mungojnë shenjëzimet me ngjyra kontrastuese në formë
shiritore në shkelëset e shkallëve në hapësira publike.
Mungojnë planet e orientuese për të verbër.

Shpesh

Shpesh

E pa
observuar

Shpesh

Nuk ka fare
Shpesh

Nuk ka
fare
Shpesh

Shpesh

Shpesh

Nuk ka fare

Nuk ka
fare
Nuk ka
fare
Shpesh

Mungojnë parkingjet të shenjëzuara për PAK në parkingjet
publike.
Mungojnë shenjëzimet/ sinjalistika për PAK.

Shpesh

Nuk ka fare
Shpesh

VËREJTJE

Në Prishtinë
shtegu i studiuar,
ka trotuare të
gjera.

Shpesh
Prishtina ka vetëm
1 tualet publik për
PAK, që është i pa
pajisur.

Tab. 1 Barrierat arkitektonike të evidentuara në hapësirat publike qendrore në Prishtinë dhe Prizren në hulumtimet e vitit 2013
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Po e përmend këtu një tjetër rast studimi të cilin e kam kryer në vitin 2016 në Prizren në kuadër
të një projekti të OJQ-së EC Ma Ndryshe.59 Qëllimi i këtij studimi ishte propozimi për eliminimin e
barrierave arkitektonike në kuadër të Parkut të Qytetit të Prizrenit, dhe propozimi i lojës për fëmijët
me aftësi të kufizuara (Basha, R., 2018). Metodologjia e punës përfshiu inventarizimin e barrierave
arkitektonike gjatë vizitave in situ me individë të ndryshëm me aftësi të kufizuara (përdorues
karrocash, persona të verbër) dhe punëtori vizionuese për një park pa barriera me persona me
aftësi të kufizuara, përfaqësues të komunitetit të pensionistëve të Prizrenit dhe disa të rinj. Boshti
metodologjik në këtë rast studimi ishte vizionimi me pjesëmarrje i një parku pa barriera.
Pjesëmarrja e komunitetit u realizua prej shkallës së identifikimit të barrierave arkitektonike,
ndërtimi i vizionit deri te propozimet konkrete për funksione e aktivitete të reja që do ta gjallëronin
parkun.
Këtë projekt po e shqyrtoj këtu duke u ndalur vetëm te problemet/ barrierat në hapësira publike
të tipit park i qytetit, që zakonisht gjendet pranë qendrës së qytetit, sikur Parku i Qytetit të Prizrenit.
Nga inventarizimi i problemeve të parkut të investiguara nga vizita in situ me pjesëtarë të ndryshëm
të komunitetit të personave me aftësi të kufizuara, problemet më të shpeshta që pengojnë
lëvizshmërinë dhe shfrytëzimin e tij nga këta individë janë:
Problemet e arritjes në park nga pjesë të tjera të qytetit. Në kuadër të këtij grupi problemesh,
ndër të tjera spikasin: autobusët publikë të paqasshëm; trotuaret e pakalueshme për shkak të
dëmtimeve, zaptimeve nga makina dhe mallra; mungesa e sipërfaqeve taktore dhe sinjalistikës
tjetër udhëzuese; si dhe mungesa e parkingjeve të qasshme në lokacion.
Problemet me barrierat arkitektonike dhe pengesat e tjera në park. Barriera fizike, si: pragje,
bordura të pakalueshme, disnivele, shkallë dhe pjerrtësi të mëdha të pakalueshme nga përdorues
karrocash. Pengesa të tjera, si: mungesa e sipërfaqeve taktore për të verbër, mungesa e tualeteve
publike të qasshme, mungesa e pajisjeve të lodrave dhe të sportit të shfrytëzueshme nga persona me
aftësi të kufizuara. Krahas kësaj, nga të moshuarit në punëtori u identifikuan edhe problemet e
menaxhimit të parkut, si: ndriçimi i dëmtuar, mirëmbajtja e munguar e gjelbërimit, shkalla e
dëmtimit të parkut dhe prania e personave të rrezikshëm, që e rrit ndjenjën e pasigurisë në park, për
të cilin shkak, parku shpeshherë shmanget nga ta.
Rezultatet e hulumtimit të vitit 2013 vazhdojnë të jenë aktuale edhe sot, 6 vjet pas. Të dhënat e
studimit të vitit 2016 janë po aq aktuale edhe sot. Prishtina dhe Prizreni, si dhe Kosova në
përgjithësi, nuk kanë avancuar drejt krijimit të një mjedisi të ndërtuar më gjithëpërfshirës.
Pavarësisht se gjatë kësaj kohe janë miratuar dokumente strategjike dhe plane veprimi që
rekomandojnë gjithëpërfshirjen shoqërore të personave me aftësi të kufizuara, rritjen e kuotës së
pjesëmarrjes gjinore, rritjen e pjesëmarrjes dhe mirëqenies së të moshuarve, etj., personat me aftësi
të kufizuara, të moshuarit, individët e margjinalizuar, individët në nevojë, vazhdojmë të jenë të
paktë në hapësirat publike. Nuk i qasim fare si qytetarë të barabartë në domenin publik e as si
shoqëri.

59

Ky projekt studimor që në vete integroi identifikimin e barrierave arkitektonike në parkun e qytetit të Prizrenit,
punëtorinë vizionuese me komunitetin e PAK dhe të moshuar nga Prizreni dhe propozimin për eliminimin e barrierave,
u krye nga autorja për OJQ EC Ma Ndryshe dhe OPDMK në vitin 2016, në kuadër të projektit “Prizreni, qytet pa
barriera” e mbështetur nga programi E4E i USAID‐it, dhe i mbikëqyrur nga OJQ ATRC.
https://www.ecmandryshe.org/?page=2,17,439#.XOhPUtIzZhE, (qasur më, 24.05.2019)
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Përveç, pranisë së pengesave në mjedisin e ndërtuar, personave me aftësi të kufizuara nuk u
japim as arsye për të dalë nga ngujimi shtëpiak. Pa shkollim të qasshëm, pa mundësi punësimi dhe
në varfëri të skajshme, këta individë në margjinat e shoqërisë tonë, nuk e përballojnë dot as kohën e
lirë, shoqërimin, pjesëmarrjen dhe shijimin e kulturës, sportit, dhe gjithçka tjetër që e bën jetën
cilësore në një qytet.

1.4

Përfundim

Bazuar në diskutimin e mësipërm që e shtron problematikën e studimit përmes një
përmbledhjeje të shkurtuar të zhvillimeve aktuale në kontekstin global dhe kosovar në fushën e
qasjes fizike në mjedisin e ndërtuar, mund të përfundoj se:
1. Shqetësimi kryesor i agjendës urbane sot janë nevojat e qytetarëve, me fokus të veçantë në lëvizjen/
mobilitetin në qytet dhe planifikimin e jetës së përditshme. Në këtë drejtim, ekziston një përpjekje globale që
qytetet dhe hapësirat publike në veçanti të bëhen të arritshme dhe t’i shërbejnë gjithë qytetarëve pa dallim
gjinie, moshe, aftësie, race, besimi, statusi ekonomik a orientimi seksual. Këto përpjekje janë në linjë me
zhvillimet e dhjetëvjetëshave të fundit që lidhen me paradigmën e qëndrueshmërisë. Brenda kontekstit të
kësaj paradigme, të krijosh hapësira publike gjithëpërfshirëse, është t’i hedhësh themelet e një shoqërie
demokratike, të qëndrueshme, kohezive dhe të drejtë.
2. Rritja dramatike e popullsisë së moshuar dhe numri i paneglizhueshëm i personave me aftësi të kufizuara
të një spektri të gjerë që përballen me problemet e lëvizshmërisë dhe shfrytëzimit të mjedisit të ndërtuar, por
edhe një shumësi kërkesash hapësinore për të akomoduar nevojat fizike dhe natyrën dinamike të fëmijërisë,
prindërve kujdestarë të fëmijëve dhe përfundimisht, shqetësimet për sigurinë në hapësirë publike të fëmijës,
gruas, të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara, dëshmojnë se nuk ekziston një normë e vetme
dhe një “masë normale” që mund të merret si standard i përgjithshëm projektimi i mjedisit të ndërtuar dhe
hapësirës publike, në veçanti për një popullsi të tërë.
3. Barrierat arkitektonike, në forma të ndryshme, kufizojnë lëvizjen dhe shfrytëzimin e mjedisit të ndërtuar
për një numër të madh të qytetarëve. Ato pengojnë ndërtimin e marrëdhënieve socio‐politike ndërmjet
individëve dhe grupeve me vendin dhe shoqërinë në përgjithësi. Prandaj, procesi i eliminimit të barrierave
arkitektonike, me qëllim të krijimit të qasjes së barabartë në të gjitha fushat e jetës për të gjithë qytetarët,
kërkohet të sigurohet përmes fushatave avokueve dhe presionit qytetar; përmes zbatimit të normave
teknike dhe standardeve ndërtimore dhe projektuese, dhe të mekanizmave ligjorë të tjerë; si dhe të
rregullohet përmes politikave ndërkombëtare dhe kombëtare.
4. I gjithë diskutimi i mësipërm i problemeve të qasjes, lëvizshmërisë dhe shfrytëzimit të hapësirave publike
në Prishtinë dhe Prizren nga personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit, bazuar në observimet e
përgjithshme, në hulumtimet dhe projektet që kam bërë në vitet e fundit në këtë fushë, tregon se ka nevojë
për studim të thelluar të kësaj problematike në kontekstin e Kosovës. Përmasat e mungesës së qasjes fizike
në mjedis të ndërtuar në dy qytetet më të mëdha kosovare janë indikatorë të problemeve shumështresore.
Disa nga këto probleme janë: mungesa e ndërgjegjësimit qytetar dhe perceptimet kulturore për të drejtat e
personave me aftësi të kufizuara; korniza ligjore e pakompletuar dhe kulturën e moszbatimit të ligjit; dhe
mosrespektimi i etikës profesionale të dizajnuesve, planerëve dhe arkitektëve gjatë hartimit dhe zbatimit të
projekteve.
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2 ANALIZA NË KONTEKSTIN TEORIK DHE TË PËRVOJAVE
NDËRKOMBËTARE PROJEKTUESE
Ky kapitull përmbledh konceptet themelore teorike që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me qasjen në
mjedisin e ndërtuar dhe përvojat dhe praktikat projektuese kryesore për prodhimin e një mjedisi të ndërtuar
për të gjithë. Fillimisht, kapitulli paraqet përmbledhjen e burimeve shkencore të konsultuara për të ndërtuar
kuadrin teorik të këtij studimi. Kjo përmbledhje e literaturës (libra dhe artikuj revistash shkencore) ndahet në
temat e mëdha, që elaborohen veçan. Kapitulli nis me përkufizimet e koncepteve kryesore për hapësirën
publike si e mirë e përbashkët e qasshme për të gjithë qytetarët, duke i diskutuar autorët e përzgjedhur nga
profilet si: sociologjia, gjeografia urbane, antropologjia dhe studimet urbane.
Në lidhje me kushtet hapësinore për t’i akomoduar nevojat dhe aspektet e qytetarëve të moshave,
gjinive dhe aftësive të ndryshme, autorët e përzgjedhur janë nga fusha e sociologjisë, studimeve gjinore,
feminizmit, urbanizmit, studimeve të aftësisë së kufizuar, legjislacionit, etj. Perspektivat e ndryshme
dëshmojnë se secili grup ka kërkesa të caktuara hapësinore, shqetësime dhe pengesa të ndryshme qoftë
fizike apo të natyrës subjektive, pengesa nga pasiguria a mungesa e komforit në mjedisin e ndërtuar, për
shkak të të cilave nuk arrijnë të integrohen në shoqëri, ose t’i realizojnë në plotëni detyrat e përditshme.
Përfundimisht, kapitulli shqyrton edhe përqasjet dhe përvojat e ndryshme projektuese që kanë për qëllim
prodhimin e mjedisit të ndërtuar të qasshëm për të gjithë. Nëse shihen nga pikëpamja kronologjike,
përqasjet projektuese, që kanë për qëllim prodhimin e mjedisit të ndërtuar pa barriera, fillojnë nga qasjet e
specializuara deri te përqasjet holistike. Në këtë studim janë trajtuar hollësisht përvojat projektuese
gjithëpërfshirëse, dizajni univerzal, dizajni për të gjithë dhe dizajni gjithëpërfshirës, meqë këto përqasje
projektuese janë pjesë e trendeve bashkëkohore të dizajnit në linjë me paradigmën e qëndrueshmërisë. Në
burime të ndryshme, përqasjet e përmendura më lart klasifikohen si sinonime të të njëjtës praktikë
projektuese, asaj që qëllim të fundit ka prodhimin e mjedisit të ndërtuar pa barriera. Por, ekzistojnë autorë,
që te këto tri përqasje projektuese gjejnë dallime. Andaj, me qëllim të dhënies së një pasqyre më
gjithëpërfshirëse, shqyrtimi i literaturës, paraqet edhe dallimet ndërmjet këtyre përvojave projektuese. Këtu
merren parasysh studimet sipas autores holandeze Heylighen dhe grupit të autorëve skandinavë Persson et
al., për t’i vënë në pah karakteristikat e secilës nga këto përvoja dhe praktika projektuese.

2.1

Përmbledhja e literaturës së shqyrtuar

Në funksion të ndërtimit të kornizës teorike të këtij studimi dhe përkufizimit të koncepteve
themelore që lidhen me projektimin e një mjedisi të ndërtuar pa barriera, që i shërben njësoj gjithë
popullsisë, gjatë procesit hulumtues janë shqyrtuar një numër autorësh dhe burimesh shkencore.
Duke qenë se tema e këtij studimi është mjaft e gjerë dhe prek disa lëmenj dhe fushëveprime
shkencore, përqasja e përzgjedhur për shqyrtimin e literaturës përpiqet që konceptet dhe nocionet e
diskutuara t’i prezantojë nga perspektiva të ndryshme. Andaj, problematikat/ temat që lidhen me
arritshmërinë/ qasjen në mjedisin e ndërtuar, përkatësisht hapësirën publike shqyrtohen nga
perspektiva e sociologjisë, teorisë arkitekturale, planifikimit urb-arkitektonik, etj., dhe përvojave
projektuese. Pjesë e rëndësishme e kësaj teze është edhe paraqitja e politikave dhe legjislacioneve
kombëtare dhe ndërkombëtare që lidhen me prodhimin e mjedisit të ndërtuar pa barriera, e cila
shqyrtohet në kapitull të veçantë.
Koncepti i qytetit gjithëpërfshirës që zhvillohet rreth idesë së drejtësisë dhe barazisë sociale
është koncepti kornizë, që shërben si bazament mbi të cilën mbështeten idetë dhe konceptet e tjera
të ngushta që lidhen me prodhimin e mjedisit të ndërtuar pa barriera. Koncepti i qytetit
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gjithëpërfshirës mbështetet tek ideja e së drejtës për qytet. Në anën tjetër, boshti i krijimit të një
qyteti gjithëpërfshirës është planifikimi pjesëmarrës, meqë në themel të idesë së krijimit të
mjediseve të drejta qëndron involvimi i gjithë komuniteteve në vendimmarrje për prodhimin e
mjediseve që do t’i jetojnë. Nga kjo e fundit nënkuptojmë se me qytetin gjithëpërfshirës lidhen edhe
idetë e demokracisë dhe të qëndrueshmërisë. Është e rëndësishme të përmendet këtu kontributi i
autorëve Goltsman dhe Iacofano, të cilët i ngrejnë shqetësimet bashkëkohore të planerëve dhe
projektuesve bashkëkohorë, në lidhje me cilësinë e jetës, qasjen e pabarabartë në arsim dhe
punësim, barrierat fizike të pakalueshme në mjedis të ndërtuar, ndotjen e mjedisit, mungesën e
parqeve në qytetet bashkëkohore, si dhe përpiqen t’i identifikojnë strategjitë që përballë këtyre
sfidave mund të çojnë deri te zgjidhjet më të qëndrueshme urbane.
Autorët dhe burimet shkencore që shqyrtohen në këtë studim në temat e mësipërme janë të
paraqitur në tabelën vijuese:
AUTORI/ËT

LIBRI/ ARTIKULLI60

Ambrose P.
Brenner N., Marcuse P.,
Mayer M. (eds.),
Ellin, N.

Urban Process Urban Power, (1994)
Cities for People not for Profit: Critical Urban Theory and the
Right to the City, (2012)
Good Urbanism – Six Steps to Creating Prosperous Places,
(2013)
The Inclusive City: Design Solutions for Buildings,
Neighborhoods and Urban Spaces (2007)
DESIGN CASE: The Inclusive City: Designing Cities That Meet
Human Needs, (2014)
The Right to the City, (2008)
La droit a la ville, (1968)
Land Use Law and Disability: Planning and Zoning for Accessible
Communities (2015)
Inclusive City Life, Persons with Disability and Politics of
Difference (2008)
Making People‐Friendly Towns: Improving the Public
Environment in Towns and Cities, (1992)

Goltsman S.,
Iacofano, D.
Goltsman S.,
Iacofano, D.
Harvey D.
Lefebvre H.
Malloy, P. R.
Prince M. J.
Tibbalds F.

Tab. 2 Përmbledhje e autorëve dhe burimeve shkencore të shqyrtuara për temat e qytetit gjithëpërfshirës

Shqyrtimi teorik mbi hapësirën e hapur publike në këtë studim ndërlidhet me përkufizimet
themelore, trajtimet në dimensione të ndryshme (social, fizik, menaxherial, etj.), si dhe me
ndërlidhjen e koncepteve të hapësirës publike me nocionin e arritshmërisë/ qasjes dhe
shfrytëzueshmërisë së saj nga të gjithë. Në këtë drejtim është e rëndësishme këtu të përmenden
autorët Carr, Francis, Rivlin dhe Stone, që atribut kryesor përkufizues të hapësirës publike e
konsiderojnë qasjen. Të njëjtën e konfirmon edhe autori Madanipour.
Deri para disa vitesh nuk ka ekzistuar një studim i thelluar për gjenezën dhe tipologjitë e
hapësirave publike në Kosovë. Së fundmi, kontributi i arkitektit Ilir Gjinolli në këtë fushë, përmes
studimit të tij të thelluar mbi transformimet e hapësirës publike në Kosovë ndër shekuj u bë burim i
rëndësishëm për njohjen e proceseve të krijimit dhe funksionimit të hapësirave publike në Kosovë
në periudha historike të ndryshme.
60

Hollësitë mbi këto libra dhe artikuj janë prezantuar te referencat në fusnota, si dhe te bibliografia e këtij punimi.
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AUTORI/ËT
Altman I., Zube E. H. (Eds.)
Arendt H.
Brenner N., Marcuse P.,
Mayer M. (eds.),
Carmona M.,
Magalhães C., Hammond L.
Carmona M., Heath T.,
Oc T., Tiesdell S.
Carr S., Francis M.,
Rivlin G. L., Stone A. M.
Madanipour A.
Madanipour A.
Madanipour A.
Gehl J.
Gehl J.
Gjinolli I.
Hajer M.,
Reindorp A.
Kerbler B.,
Hutchinson R. (eds).
Tibbalds F.
Sassi E.,
Molteni E.
Sennett R.
Sennett R.
Speck J.

LIBRI/ ARTIKULLI
Public Places and Spaces, (1989)
Human Condition (origjinali 1958, 1998)
Cities for People not for Profit: Critical Urban Theory and the
Right to the City, (2012)
Public Space, The Management Dimension, (2008)
Public Places, Urban Spaces, The Dimensions of Urban Design,
(2003)
Public Space, (1992)
Public and Private Spaces of the City (2003)
Designing the City of Reason (2007)
Urban Design, Space and Society (2014)
Life Between Buildings (1971)
Cities for People, (2010)
Public Space in Kosovo: Transformations Through History ‐ tezë
doktorate (2016)
In Search of New Public Domain: Analysis and Strategy, (2001)
Population aging in Slovenia: A spatial perspective, (2015)
Encyclopedia of Urban Design (2010)
Making People‐Friendly Towns: Improving the Public
Environment in Towns and Cities, (1992)
Design of the Public Spaces in the City of the Elderly (2009)
Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization
(1994)
The Fall of the Public Man, (1993)
Walkable City: How Downtown Can Save America, One Step at
a Time (2012)

Tab. 3 Përmbledhje e autorëve dhe e burimeve shkecore të shqyrtuara për temën e hapësirës publike

Problematika e qasjes fizike në mjedis të ndërtuar dhe çështjet që ndërlidhen me shfrytëzimin e
mjedisit të ndërtuar nga individë dhe grupe të ndryshëm të qytetarëve, bazuar në nevojat e tyre
hapësinore për shfrytëzim të papenguar dhe të sigurt të mjedisit të ndërtuar, në këtë studim, ndër të
tjera ndërlidhen me konceptet e fuqishme politike të pjesëmarrjes dhe identitetit (Titchkosky). Këtu
mund t’i përmend autorët Jos Boys dhe Clara Greed që ndër të tjera i vënë në spikamë arkitektët si
përgjegjës të prodhimit të mjedisit të ndërtuar të paqasshëm. Këtë fakt, këto autore e tregojnë si
hezitim të arkitektëve për të negociuar elementet qasëse në dizajnet e ndërtesave dhe hapësirave
publike për shkak të qëndrimeve të caktuara kulturore ndaj aftësisë së kufizuar apo ideologjive të
caktuara estetike. Kështu, këto qëndrime prodhojnë ose hapësira/ ndërtesa pa elemente qasëse, ose
hapësira/ ndërtesa ku elementet qasëse nuk ekspozohen në fasadat ballore.
Njëkohësisht, trajtimi i nevojave hapësinore për të moshuar, fëmijë të vegjël e gra, që u paraqit
në kapitullin paraprak, në këtë kapitull vjen i trajtuar më hollësisht. Mëtutje, shqyrtimi teorik
zgjerohet dhe përfshin tendencat bashkëkohore të projektimit për mjedis pa barriera, duke filluar
nga përqasjet e hershme të specializuara deri te ato holistiket, që përpiqen të krijojnë mjedis që i
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përgjigjet kërkesave të një spektri shumë të gjerë të popullsisë. Autorë
problematikë janë të paraqitur në tabelën 4.

që

merren

me

këtë

AUTORI/ ËT

LIBRI/ ARTIKULLI

Abdou S. M. I.

Inclusion of Physically Disabled Children through
Environmental Rehabilitation of Urban Spaces Case Study:
AL Azhar Park, Cairo, Egypt, (2011)
Cities Alive – Designing for Urban Childhoods, (2017)
Doing Disability Differently: An Alternative Handbook on
Architecture, Dis/ability and Designing for Everyday Life
(2014)
Disability, Space, Architecture: A Reader, Routledge, (2017)
Ontology of Accessibility in the Context of Wayfinding for
People with Disabilities, (temë doktorate, 2017)
Ageing Cities: Redesigning the Urban Space (2013)

ARUP
Boys J.

Boys J. (eds)
Brenner J.
Carvalho A., Valsassina Heitor T., Reis Cabrita
A.,
Clarckson J., Coleman R.,
Keates C., Lebon C. (Eds.)
Dischinger M.,Filho, M. J.
Doratli N.,
Pasaogullari N.
Elsley, S.
Franck K.A,. Paxson L.
Greed C.
Hart R.
Hayden D.
Imrie R.
Imrie R., Kumar M.
Jarvis H., Cloke J., Kantor P.
Chong, K. H., Fischer M. J.
Malloy, P. R.
Parkin J., Smithies N.
Sassi E.,
Molteni E.
Steffan I. T.
Titchkosky, T.

Inclusive Design: Design for the Whole Population (2003)
Can Tactile Tiles Create Accessible Urban Spaces?, (2012)
Measuring Accessibility and Utilization in Public Spaces in
Famagusta, (2004)
Children’s Experience of Public Space, Children & Society,
(2004)
Women and Urban Public Space: Research, Design and
Policy Issues (1989)
Non‐sexist City, (2010)
Children’s Experience of Place, (1979)
What would a Non‐Sexist City Look Like? Speculation on
Housing, Urban Design, and Human Work, (1980)
Disability and the City: International Perspectives, (1996)
Shared Space and Sight Loss. Policies and Practices in English
Local Authorities (2010)
Cities and Gender, Routledge Critical Introductions to
Urbanism and the City, (2009)
Dense and Ageing, Social Sustainability of Public Places
amidst High‐density Development, (2017)
Land Use Law and Disability: Planning and Zonning for
Accessible Communities (2014)
Accounting for the Needs of Blind and Visually Impaired
People in Public Realm Design (2012)
Design of the Public Spaces in the City of the Elderly
Urban Planning and Accessibility of Urban Spaces
The Question of Access: Disability, Space, Meaning, (2011)

Tab. 4 Autorët dhe burimet shkencore të shqyrtuara për temat që lidhen me qasjen në mjedis të ndërtuar

Përqasjet e ndryshme të formësimit të mjedisit të ndërtuar pa barriera dhe përqasjet projektuese
gjithëpërfshirëse në këtë studim diskutohen fillimisht përmes paraqitjes kronologjike të modeleve të
aftësisë së kufizuar, të cilat ndikuan në qëndrimet e ndryshme projektuese për të akomoduar nevojat
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e personave me dëmtime motorike e shqisore. Mund të përmend autorin Jackson që jep një
përmbledhje kronologjike të modeleve të aftësisë së kufizuar dhe si ato ndikuan në përqasjet
projektuese për përjashtimin dhe akomodimin e aftësisë së kufizuar. Në anën tjetër një vështrim
kritik ndaj përvojave dizajnuese aktuale që shfrytëzohen për prodhimin e mjedisit të ndërtuar pa
barriera i jep autorja Ann Heylighen. Autorët e shqyrtuar, janë të paraqitura në tabelën 5.
AUTORI/ËT

LIBËR/ ARTIKULL

Bickenbach J. E., Chaterjii S.,
Badley E. M., dhe Ustun T. B.
Boys J.

Models of Disablement, Universalism and the International
Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. (1999)
Doing Disability Differently: An Alternative Handbook on
Architecture, Dis/ability and Designing for Everyday Life (2014)
The Principles of Inclusive Design (2006)
Inclusion by Design, (2008)
Principles of Universal Design
Design for Inclusivity: A Practical Guide to Accessible, Innovative
and User‐Centred Design (2007)
Inclusive Design: Design for the Whole Population, Springer
Verlag, London, Ltd.
Inclusive Public Design: Public Toilets, (2003)
Universal Design, A Manual of Practical Guidance for Architects,
(2000)
Universal Design and the Problem of “Post‐Disability” Ideology.
(2016)
Universal Design – Solution for Barrier‐free living, (2008)
Sustainable and Inclusive Design: A Matter of Knowledge?
(2008)
Ten Questions Concerning Inclusive Design in the Built
Environemnt, (2017)
Inclusive Built Heritage as a Matter of Concern: a Field
Experiment (2012)
Inclusive Design: Designing and Developing Accessible
Environments (2001)
Demystifying Disability: A Review of the International
Classification of Functioning and Health (2004)
Accessible Housing: Quality, Disability and Design: Disability,
Design and the Home Environment (2005)
Designing Inclusive Environments: Rehabilitating the Body and
the Relevance of Universal Design (2014)
Models of Disability and Human Rights: Informing the
Improvement of Built Environment Accessibility for People with
Disability at Neighborhood Scale? (2018)
Accessibility, Usability and Universal Design ‐ Positioning and
Definition of Concepts Describing Person‐Environment
Relationships (2003)
(Dis)Ability And The Experience Of Accessibility In The Urban
Environment (2016)
Developing Perception Based Criteria of Inclusive (Architectural)
Design, (2014)

CABE (Design Council)
CABE (Design Council)
Center for Universal Design, NCSU
Clarkson J., Coleman R.,
Dong H., Cassim J.
Clarckson J., Coleman R.,
Keates C., Lebon C. (Eds.)
Greed C.
Goldsmith S.
Hamraie A.
Herwig O.
Heylighen A.
Helighen A. et al.
Heylighen A.
Imrie R.,
Hall P.
Imrie R.
Imrie R.
Imrie R., Lucks R.
Jackson M. A.

Iwarsson S., Ståhl A.

Lid I. M., Solvang, P. K.
Lukman A.
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Nirje B.
P. Langdon, et al. (Eds.),
Steffan T. I.
Steinfeld E., Danford G. S. (eds.)
Schulz T. et al.

The Normalization Principle and Its Human Management
Implications*, SRV‐VRS: The International Social Role (1994)
Designing Inclusive Systems, (2012)
Barriere Architettonice e Design for All
Enabling Environmtents Measuring the Impact of Environment
on Disability and Rehabilitation, (1999)
A Case Study for Universal Design in the Internet of Things
(2014)

Tab. 5 Autorët dhe burimet shkencore të shqyrtuara në temën e përvojave projektuese për mjedis pa barriera

Në aspektin metodologjik, ndër të tjera ky studim i shqyrton disa autorë dhe burime shkencore
që përqendrohen tek instrumentet e vlerësimit të shkallës së qasjes në mjedisin e ndërtuar (hapësirë
dhe ndërtesa publike). Këtu shqyrtohet përvoja sllovene, duke e paraqitur një instrument vlerësimi
të qasjes në ndërtesa publike të zhvilluar nga Instituti Urbanistik i Republikës së Sllovenisë, si dhe
metodologjia e vlerësimit të qasjes përmes metodave gjeomatike nga autorja Vanja Vodeb.
Metodologjinë e vlerësimit/ matjes së qasjes absolute dhe relative që janë pjesë e studimit të gjerë
të autorës Vodeb, të cilën e ka ndërtuar duke u bazuar në autorët Marston dhe Church, e zbatoj në
kuadër të skenarit 2, ku propozohen zgjidhjet për t’i eliminuar kundërshtitë ndërmjet shfrytëzuesve
dhe barrierave arkitektonike në hapësirë publike. Këto aspekte metodologjike do të elaborohen në
kapitujt 2, 5 dhe 6. Në tabelën 6 po i jap burimet e literaturës dhe autorët e shqyrtuar:
AUTORI/ËT

LIBËR/ ARTIKULL

Vodeb V.
Kerbler B.

Dostopnost Urbanega Okolja, (2006)
A Toolkit for Detecting and Eliminating the Barriers that People
with Disabilities Face in the Built Environment: the Case of
Slovenia (2012)
Priročnik o dostopnosti objektov v javni rabi, (2015)

Sendi R., Bizjak I., Goršić N., Kerbler B.,
Mujkić S., Tominc B.,
Church R., Marston J.
Marston J., Church R.
Handy S. L., Niemeier D.A.,
Doratli N.,
Pasaogullari N.

Measuring Accessibility for People with a Disability (2003)
A relative access measure to identify barriers to efficient transit
use by persons with visual impairments (2005)
Measuring Accessibility: An Exploration of Issues
Measuring Accessibility and Utilization in Public Spaces in
Famagusta, (2004)

Tab. 6 Autorët dhe burimet shkencore të shqyrtuara rreth metodologjive për vlerësimin e qasjes për PAK në mjedis të ndërtuar.

2.2
2.2.1

Sinteza e literaturës mbi konceptet kryesore dhe përvojat projektuese për
mjedis të ndërtuar pa barriera
Konceptet mbi qytetin gjithëpërfshirës

Koncepti i qytetit gjithëpërfshirës lindi si pasojë e kërkesës gjithnjë në rritje për drejtësi sociale,
duke parë se çfarë impakti ka në njerëz dhe shoqëri mënyra se si i ndërtojmë qytetet. Sipas Clarkson
et al., dështimi kryesor i projektimit të mjedisit të ndërtuar në shekullin XX ishte te supozimi mbi
njeriun e rëndomtë - “normal”, për të cilin ndërtoheshin ndërtesat e hapësirat e hapura publike.
Sipas kutit të këtij modeli – njeri “normal”, projektohej e gjithë infrastruktura utilitare dhe ajo e
kohës së lirë. Të tjerët, në veçanti të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara, që shiheshin si
raste të veçanta dhe që bënin pjesë në margjinat e shoqërisë, merreshin parasysh vetëm në kuadrin e
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sigurimit të “nevojave të veçanta”.61Për t’i eliminuar pabarazitë që praktikat e projektimit sollën në
qytete, koncepti i qytetit gjithëpërfshirës, propozon krijimin e mjediseve të ndërtuara që do t’iu
shërbejnë të gjithëve, në mënyrë të barabartë dhe të drejtë. Së këndejmi, përkufizimi mjedise të
drejta, nënkupton mjedise që nuk e përjashtojnë askënd. Ato në thelb janë mjedise demokratike,
meqë ua mundësojnë gjithë qytetarëve të jenë hisedarë të të gjitha përmbajtjeve që i ofrojnë.62
Goltsman dhe Iacofano e pranojnë faktin se ndër sfidat më të mëdha me të cilat përballen qytetet
sot janë qasja e vështirësuar në mjedisin e ndërtuar dhe gjithëpërfshirja sociale. Siç u tha më herët,
barrierat e pakapërcyeshme arkitektonike, komunikuese, kulturore dhe institucionale i mbajnë gjallë
ndasitë sociale dhe izolojnë komunitete të tëra në lagje të pazhvilluara. Andaj, Goltsman dhe
Iacofano propozojnë përqasjen e rivitalizimit të qyteteve përmes përmirësimit fizik të balancuar,
duke synuar barazinë sociale, zhvillimin ekonomik dhe mbrojtjen e mjedisit.63 Siç shihet, synimet
që i vihen përpara një qyteti gjithëpërfshirës janë në korrelacion me synimet e zhvillimit të
qëndrueshëm urban. Andaj, modeli i një qyteti të qasshëm për të gjithë, që u jep mundësi të
barabarta dhe u shërben drejtësisht të gjithëve, është model i një qyteti të qëndrueshëm.
Procesi i të bërit të qyteteve gjithëpërfshirëse, sipas autorëve Goltsman dhe Iacofano, realizohet
përmes planifikimit gjithëpërfshirës, i cili e njeh të drejtën e vendimmarrjes mbi formën e mjedisit
të ndërtuar nga të gjithë qytetarët pa dallim moshe, aftësie, gjinie apo statusi social dhe ekonomik.
Ky proces i mundëson qytetarit të zhvillohet vetë krahas zhvillimit të përgjithshëm të qyteteve
(Goltsman dhe Iacofano, 2014).
2.2.1.1 Hapësira publike për të gjithë

Ky studim shqyrton arritshmërinë apo qasjen për të gjithë në hapësirën e hapur publike. Cilësori
publike që qëndron në themel të përkufizimit të saj, siç e thotë Madanipour, nënkupton se ajo
hapësirë menaxhohet nga autoritetet publike, ndërsa pronësia dhe funksionimi i saj rregullohet
përmes aparatit legjislativ.64 Konceptualizimet e qasjes dhe të hapësirës publike, sipas Carr et al.
janë të lidhura ngushtë, meqë atributi kryesor i hapësirës publike është qasja/ arritshmëria.65 Se sa
ngushtë janë të lidhura këto dy aspekte e dëshmon përsëri Ali Madanipour, sipas të cilit sa më e
madhe të jetë shkalla e qasjes, aq më publike është hapësira.66 Këtë atribut të hapësirës publike e
përkufizon edhe Francis Tibbalds. Ai thekson se hapësirë publike quhen gjithë ato pjesë të indit
urban ku publiku ka qasje fizike dhe pamore.67
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Hapësira publike urbane përkufizohet nga Parkinson-i, si përfaqësim fizik i sferës publike.68
Atributet fizike të një hapësire publike luajnë rol të rëndësishëm në mënyrën se si sfera publike
akomodon marrëdhëniet shoqërore dhe lehtëson shkëmbimin ndërmjet diversiteteve. Richard
Sennett, duke iu referuar Habermass-it, sferën publike e përkufizon si një hapësirë ku takohen të
huajt.69Ky koncept thotë se sfera publike është cilido medium, rast a ngjarje që e nxit komunikimin
e hapur ndërmjet të huajve.70 Në anën tjetër, Hajer dhe Reindorp duke u mbështetur në mendimin e
Kantit se gjykimet krijohen prej kontakteve dhe shkëmbimeve mes të huajve, thonë se kushti për të
ekzistuar një shkëmbim i tillë është përballja fizike e individit në hapësirë fizike me manifestimet
kulturore dhe idetë e të tjerëve.71 Për rrjedhojë, sfera publike shërben si domeni ku konstruktohet
gjykimi dhe zhvillohet inteligjenca kulturore dhe sociale. Përmes shpeshtësisë së këtyre përballjeve
fizike në mes të të huajve në hapësirën publike, sipas autorëve, ndihmohet zhbërja e “kulturës” së
stigmatizimit dhe stereotipizimit. Për ta vazhduar argumentin e mësipërm në kontekstin e këtij
studimi, mund të përmbledh se hapësira fizike, si përfaqësim i një sfere publike emancipuese në
aspektin kulturor dhe social, duhet të jetë lehtë e qasshme për të gjithë, pa dallim gjinie, moshe,
aftësie, etnie, statusi social, etj. Kjo për shkak se kështu, mundësohet që përveçse largimit të
barrierave fizike që pengojnë lëvizjen e lirë të personave me aftësi të kufizuara dhe të tjerëve, të
eliminohen barrierat kulturore, që bazohen në paragjykime e sterotipizime dhe që pengojnë
proceset gjithëpërfshirëse në shoqëri.
Përkufizimi i ngushtë i hapësirës publike, sipas Carmona et al., ngërthen rrugët, sheshet,
sipërfaqet e tjera të hapura, parqet, si dhe hapësirat tjera publike/ private ku qytetarët e ndryshëm
kanë qasje të pakufizuar (ose iu mundësohet qasja e lirë në periudha të caktuara gjatë ditës).72Për të
siguruar shfrytëzimin e hapësirës së hapur publike nga qytetarë të ndryshëm, duhet paraparë
përmbajtje dhe aktivitete ftuese dhe të shumëllojshme.73 Nga ajo që u tha më lartë, mund të
përmblidhet se fjalët çelës të përkufizimeve të hapësirës publike urbane janë:









gjithëpërfshirja,
qasja e pakufizuar për qytetarë,
pronësia që menaxhohet nga autoritetet publike, ose
pronësia private që lejon qasje publikut,
funksioni që rregullohet përmes aparatit legjislativ,
prodhimi i hapësirës mbi parimin e barazisë,
shfrytëzimi gjithëditor,
shumëllojshmëri shfrytëzuesish dhe aktivitetesh, etj.
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Për ta përmbledhur edhe më shumë dhe për ta ndërlidhur me kontekstin e këtij studimi, mund të
konkludoj si vijon. Hapësira publike, që i shërben njësoj gjithë qytetarëve, pra, edhe personave me
aftësi të kufizuara dhe të moshuarve, duhet të jetë jo vetëm e qasshme fizikisht, por edhe përqasëse
përmes funksioneve ftuese dhe vendeve tërheqëse, që garantojnë bashkëpraninë e qytetarëve të
ndryshëm në kohë dhe hapësirë dhe vitalitet të jetës publike. Vendimet për formësimin fizik dhe
funksionet e kësaj hapësire duhet të merren përmes një procesi gjithëpërfshirës planifikues, pa
përjashtuar kërkesat e kategorive më të margjinalizuara të shoqërisë. Një proces i tillë, që
rregullohet përmes një kornize mirë të strukturuar ligjore, mund të sigurojë prodhimin e hapësirës
publike pa barriera fizike/ arkitektonike dhe komunikatave.
2.2.2

Konceptet e autonomisë, jetës së pavarur dhe jetës cilësore

Autonomia dhe pavarësia në jetë janë atribute të lirisë së njeriut. Janë të drejta themelore të
pamohueshme. Sipas një raporti të OBSH-së, 74 me autonomi nënkuptojmë aftësinë tonë të
perceptuar për të kontrolluar dhe marrë vendime personale në baza ditore, pa qenë të ndikuar nga
askush. E njëjta organizatë, pavarësinë në jetë e përkufizon si aftësinë për të kryer funksione të
përditshmërisë në komunitet, pa ose me pak ndihmë nga të tjerët.
Një nga faktorët e rëndësishëm që kontribuojnë në pavarësinë dhe autonominë e një individi
është mobiliteti (lëvizshmëria). Mobiliteti, si nocion i gjerë, sipas Strohmeier-it përfshin lëvizjen
fizike, mentale dhe sociale.75 Në kontekstin e këtij studimi, lëvizshmëria shqyrtohet edhe si element
i rëndësishëm që ndikon në rritjen e pjesëmarrjes së individëve në jetën sociale, pavarësinë dhe
jetën aktive të tyre.
Të jetosh i pavarur është një gjë shumë e rëndësishme për personat me aftësi të kufizuara dhe të
moshuarit. Për ta arritur këtë, duhet të eliminohen të gjitha barrierat kufizuese në mjedis. Simon
Ungar i numëron faktorët kyç për një jetesë të pavarur për persona me aftësi të kufizuara dhe të
moshuar: shtëpi të projektuara për të qenë të qasshme, transport publik i qasshëm dhe hapësira
publike të qasshme.76
2.2.3

Kushtet themelore hapësinore për shfrytëzimin e pavarur të hapësirës publike nga grupe të
ndryshme të popullsisë

2.2.3.1 Aftësia e kufizuar dhe hapësira publike

Historikisht aftësia e kufizuar është konsideruar si tragjedi personale dhe një lloj mallkimi që e
ka goditur individin dhe familjen e tij. Në të shumtën e rasteve, individët me problemet e tilla kanë
vuajtur izolimin dhe përjashtimin nga shoqëria. Përveç diskriminimit të gjerë të cilit i janë
nënshtruar, gati se në të gjitha sistemet shoqërore, jo rrallë, mbi ta është ushtruar torturë dhe forma
të ndryshme të dhunës. Diskriminimi i sipërpërmendur bëri që personat me aftësi të kufizuara të
izolohen në margjinat e shoqërisë, në të shumtën e rasteve në mjerim të skajshëm. Andaj, sot shumë
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shtete evropiane angazhohen që përmes masave ligjore ta mbrojnë këtë kategori të qytetarëve nga
dhuna dhe tortura.
Ata që lindnin në varfëri, varësisht nga shkalla e dëmtimeve, jo rrallë detyroheshin të kërkonin
lëmoshë me apo pa vullnetin e tyre. Të tjerët, izoloheshin në institucione kujdesi dhe azile.
Institucionet e kujdesit dhe azilet lindin si pasojë e modelit mjekësor, që mbizotëronte deri nga mesi
i shekullit XX. Ky model fokusohej te individi dhe aftësia e kufizuar specifike për të.
Pas luftës së dytë botërore, për shkak të dëmtimeve të mëdha trupore që pësuan një numër i
madh i njerëzve nga aktivitetet luftarake, filloi të ndryshojë përqasja ndaj personave me aftësi të
kufizuara. Në këtë periudhë u bënë përpjekjet e para për krijimin e një mjedisi shoqëror më
integrues. Mirëpo, një angazhim më serioz, i cili do të ndryshonte drejtimin e zhvillimeve në
trajtimin e personave me aftësi të kufizuara në shoqëri, do të bëhet në vitet ’70 të shekullit të kaluar.
Falë angazhimit të shumë aktivistëve për të drejtat e njeriut, aftësia e kufizuar filloi të shikohej
përmes modelit social. Përmes këtij modeli, aftësia e kufizuar konceptohet si konstrukt shoqëror, që
përkufizohet nga barrierat e përditshmërisë që shfaqen në jetë. Po ashtu, propaguesit e këtij modeli,
kërkojnë që shoqëria të përmirësojë jetën e njerëzve me aftësi të kufizuara, përmes eliminimit të
barrierave dhe përmirësimit të qasjes në mjedisin e ndërtuar.
Robin Paul Malloy thekson se diskursi i aftësisë së kufizuar është i paqartë kur përshkruan
gjendje a marrëdhënie të caktuara. 77 Dëmtimet që pengojnë lëvizjen mund të ndërlidhen me
mungesën e funksionimit të një gjymtyre apo dëmtimet shqisore. Individët mund të lindin me
dëmtime, apo mund të preken nga to më vonë. Dëmtimet mund të jenë të përkohshme, kronike, të
ndryshueshme, afat-shkurtëra.
Së voni, disa teoricienë të kësaj fushe po përpiqen të propozojnë një përqasje të integruar, ku
përvoja personale e aftësisë së kufizuar trajtohet bashkë me theksin politik të modelit social, përmes
fushatave, me anë të cilave kërkohet përmirësimi i përgjithshëm infrastrukturor dhe i shërbimeve.
Duke e parë që asnjëri nga modelet nuk e bën një përkufizim të qartë dhe gjithpërfshirës të aftësisë
së kufizuar, OBSH, në fillim të viteve 2000, e hartoi kornizën matëse të aftësisë së kufizuar dhe
shëndetit, duke sintetizuar, ndër të tjera, modelet mjekësore dhe sociale të aftësisë së kufizuar në
kornizën e Klasifikimit Ndërkombëtar të Funksioneve (ICF). Kjo kornizë ofron një përqasje
relative dhe perspektivë të gjerë të klasifikimit të funksioneve, aftësisë së kufizuar dhe shëndetit.
Duke qenë se aftësia e kufizuar dhe problemet funksionale te njeriu janë të lidhura me kontekstin,
në këtë kornizë është integruar edhe një listë e faktorëve mjedisorë.78
2.2.3.1.1

Modelet e aftësisë së kufizuar kundrejt përqasjeve për formësimin e mjedisit pa barriera

Më poshtë do të elaborohen shkurtimisht modelet e ndryshme të aftësisë së kufizuar, sipas
klasifikimit të bërë nga autorja Mary Ann Jackson.79
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MODELI

PËRKUFIZIMET THEMELORE
Modeli bazohet në imazhin e mëshirës, të bamirësisë, varësisë, turpit,
dhembshurisë. Izolimi dhe segregimi i personave me aftësi të kufizuara me qëllim
të mbrojtjes dhe kujdesit ndaj tyre, por edhe mbrojtjes së rendit shoqëror dhe
ekonomik nga ata (Bradock and Parish 2001).
Aftësia e kufizuar konsiderohet sëmundje dhe gjendje e përhershme e një numri
të vogël të njerëzve që kanë nevojë për trajtim mjekësor. Është model normativ,
meqë klasifikimi i dëmtimeve dhe devijimeve bëhet kundrejt një norme të
caktuar.
Aftësia e kufizuar nuk konsiderohet patologji e brendshme e individit, por
trajtohet si problematikë që rrjedh prej faktorëve të jashtëm, mjedisit shoqëror
dhe fizik. Aftësia e kufizuar nuk është gjendje e qenësishme e individit, por
situatë e krijuar për të.
Bazohet në multidimensionalitetin e fenomenit të aftësisë së kufizuar, dhe është
ndërthurje të faktorëve biologjikë, personalë, psikologjikë dhe socialë (Imrie,
2004). Përdoret si bazë konceptuale mbi të cilin ndërtohet Klasifikimi
Ndërkombëtar i Funksioneve (ICF).

Kërkon deinstitucionalizimin e personave me aftësi të kufizuara. Diversiteti i
gjendjes njerëzore, të trajtohet si pjesë normale e përditshmërisë në të gjitha
aspektet,80 përfshirë edhe atë të arritshmërisë së mjedisit të ndërtuar (Nirje,
1969, 1994).

KONTRIBUTI NË MJEDISIN E NDËRTUAR
Ndërtimi i komplekseve të azileve dhe institucioneve për izolimin dhe
strehimin e personave me aftësi të kufizuara mentale dhe fizike.
Komplekset ndërtohen larg qendrave urbane. Ndërtohen edhe shkollat
e specializuara për persona me aftësi të kufizuara shqisore larg qendrës
së qyteteve.
Arkitektët ofrojnë zgjidhje të personalizuara për probleme të caktuara
mjekësore të personave me aftësi të kufizuara. Ndërtohen institucionet
për strehimin dhe izolimin e këtyre personave larg qendrave urbane.
Ky model vlerëson që nuk ka nevojë që mjedisi i ndërtuar të përshtatet
për tí akomoduar nevojat e personave me aftësi të kufizuara.
Arkitektët janë ndër agjentët kryesorë të kufizimit të lëvizjes së
personave me aftësi të kufizuara ‐ të krijimit të barrierave arkitektonike
në mjedisin e ndërtuar (Greed, 2003). Kontributi i modelit social është
frymëzimi i fushatave për eliminimin e barrierave arkitektonike dhe
komunikative në mjedis në shoqëri.
Është nga më të përshtatshmit për analizën e barrierave fizike dhe
komunikative, si dhe të qasjes në mjedis të ndërtuar (Lid dhe Solvang,
2015).
ICF‐ja që bazohet në këtë model është instrument që duke matur
shkallën e shëndetit tek individi dhe popullsia, jep zgjidhje që
shfrytëzohen në procesin e projektimit/ dizajnimit gjithëpërfshirës.
Në aspektin e politikave për mjedisin e ndërtuar, ky model, anipse i
prodhuar krejtësisht nga profesionistë të fushave sociale, është një nga
arsyet pse vendet nordike konsiderohen vendet me zgjidhjet më të mira
të arritshmërisë së mjedisit të ndërtuar.
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MODELI
I
DIVERSITETEVE

Ky model “e pranon ekzistencën e një game më të gjerë të normales” në Ky model kërkon që të bëhet një zhvendosje nga praktika e
kontinuumin e aftësisë dhe të paaftësisë te njerëzimi81 (Bickenbach et al., 1999). deritanishme e arkitektëve që vazhdojnë të përdorin kallëpe normative
për të prodhuar mjedisin e ndërtuar, te vlerat e reja të diversitetit
shoqëror, politik dhe kulturor që përfaqësohen nga aftësia e kufizuar82
(Hamraie, 2016).

MODELI I TË
DREJTAVE
TË NJERIUT

Diskursi i këtij modeli në fillet e tij, shërbeu për t’i kornizuar dokumentet për të Modeli i bazuar në të drejtat e njeriut arriti që me sukses ta
drejtat e personave me aftësi të kufizuara të përvetësuara nga Kombet e problematizonte mjedisin e ndërtuar të paqasshëm dhe të ndikonte në
Bashkuara, si KKBPAK në vitin 2006.
ndërtimin e legjislacioneve kombëtare për eliminimin e barrierave
arkitektonike në mjedisin e ndërtuar duke u bazuar në të drejtat
universale të gjithë qytetarëve. (Jackson, 2018)
PËRKUFIZIMET THEMELORE
KONTRIBUTI NË MJEDISIN E NDËRTUAR

MODELI

Tab. 7 Modelet e aftësisë së kufizuar dhe kontributi i tyre në mjedisin e ndërtuar, sipas M. A. Jackson (2018)
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2.2.3.2 Të moshuarit dhe hapësira publike

Të moshuarit sot në shtetet e zhvilluara, meqë në dhjetëvjetëshat e fundit është ngritur dukshëm
cilësia e jetës, mund t’i shohim në numër të konsiderueshëm duke bërë jetë mjaft aktive. Për shkak
të kësaj, tashmë është bërë gati se e pamundur që mosha kronologjike të parashikojë me saktësi
zbehjen e aktivitetit tek të moshuarit. Shkalla e dëmtimeve dhe kufizimeve në lëvizshmëri dhe
shqisa tani mund të jetë më e vogël në moshë të shtyrë krahasuar me vite më parë, falë kujdesit të
shtuar për shëndetin. Për këtë arsye, sot ka një insistim gjithnjë e më këmbëngulës që të moshuarve
t’u ofrohet mundësia për jetë të pavarur.
Sipas Huppert, ekziston një marrëdhënie e drejtpërdrejtë ndërmjet dizajnit/ projektimit të mirë të
mjedisit të ndërtuar dhe ruajtjes së vitalitetit fizik dhe mental te personat e moshuar.83 Të moshuarit
duhet të inkurajohen përmes dizajnit dhe funksioneve ftuese, të lëvizin nëpër hapësirë publike dhe
ta shfrytëzojnë atë. Te të moshuarit, aktiviteti fizik i ulët ndikon në rënien e funksioneve fizike dhe
mentale, përderisa fuqia muskulore, fleksibiliteti fizik, ekuilibri dhe qëndrueshmëria kardiorespiratore, sipas Huppert mund të sigurojnë autonominë dhe jetën e pavarur. Sipas hulumtimeve,
është dëshmuar se, sa më shumë që një i moshuar të ketë aktivitet fizik, aq më shumë do të fitojë
shkathtësi fizike dhe do ta ruajë kthjelltësinë mendore. Gjithnjë sipas Huppert, mjedisi i ndërtuar
për të moshuar, ndryshe nga ai për persona me aftësi të kufizuara të një shkalle më kritike, duhet të
jetë deridiku edhe sfidues në suaza të shkathtësive dhe mundësive fizike të tyre. Nëse të moshuarit
përballen me një mjedis që e përjashton krejtësisht edhe përpjekjen minimale fizike, atëherë ata
mund të kenë rënie të kapaciteteve fizike.
Në studimin UrbanAgeing, autorët Sassi dhe Molteni e krijojnë atë që e quajnë “karta e
hapësirave publike miqësore për të moshuar.” Ata e shqyrtojnë hapësirën publike të tillë në tri
dimensione dhe shkallë intervenimi: menaxhim, sfond dhe cilësi hapësinore.84 Shqyrtuar nga këto
tri perspektiva, ata përfundojnë se hapësirat publike duhet të jenë pa barriera arkitektonike dhe
komunikative. Në linjë me parimet e dizajnit të qëndrueshëm urban, në studimin e tyre, ata
sugjerojnë krijimin e një zinxhiri të hapësirave publike që lidhen me transport publik dhe shtigje
këmbësorike, me qëllim të promovimit të aktivitetit fizik dhe ecjes rekreative. Dhe përfundimisht,
për të siguruar shkallë të lartë shfrytëzimi, hapësirat publike duhet të kenë llojllojshmëri
funksionesh.
2.2.3.3 Gratë dhe hapësira publike

Numri më i madh i qeverisësve dhe administratorëve lokalë, arkitektëve, dizajnerëve dhe
planifikuesve të mjedisit të ndërtuar vazhdojnë të jenë burra. Andaj, qytetet dhe hapësirat publike në
to, vazhdojnë të përjetësojnë diskriminimin gjinor në mjedisin e ndërtuar.
Marrëdhënia e gruas me mjedisin e ndërtuar dhe në veçanti me hapësirën publike është
komplekse. Kur bëhet fjalë për hapësirën publike, shqetësimet kryesore të gruas ndërlidhen me
çështjen e sigurisë personale. Siguria, në shumicën e rasteve, është çështje e perceptimit, sesa
83

Huppert F., në Clarkson J, Coleman R., Keates S., Lebbon, C., (Eds.), Inclusive Design: Design for the Whole Population,
Springer Verlag Ltd., London, 2003, fq. 30‐49
84
Sassi E., dhe Molteni E., Design of the Public Spaces in the City of the Elderly, Punim i prezantuar në konferencën
ndërkombëtare City Futures in a Globalising World, Madrid, 4‐6 qershor 2009,
http://www.nfp54.ch/files/nxt_projects_86/21_07_2011_09_31_24‐
NFP54ALTERNDEGESELLSCHAFTDesignofpublicspaceinthecityoftheelderly.pdf, (qasur më, 06.11.2018)
42

rezultat i rasteve të shpeshta të dhunës ndaj gruas në hapësirë publike. Frika dhe pasiguria e
perceptuar e grave në hapësirë publike duket se është ndjenjë e bartur nga dhuna familjare që ndodh
në mjediset private.
Në anën tjetër, për shkak të detyrave të kujdesit që gruaja vazhdon t’i ketë, hapësira publike me
barriera fizike, e pengon në masë të madhe sa herë që është e shoqëruar me fëmijë të moshës së
vogël, ose kur është në muajt e fundit të shtatëzanisë.
Urbanistet feministe, përballë problemeve dhe vështirësive me të cilat gratë përballen në qytete
dhe hapësira publike që nuk janë të prera sipas kutit të tyre, propozojnë vizionin e një qyteti jogjinor (Dolores Hayden),85të cilin e pagëzojnë “qytet i përditshmërisë”. Sipas Greed, për krijimin e
një qyteti jo-gjinor duhet të rishikohen politikat e planifikimit nga perspektiva gjinore. Planifikimi
nga perspektiva gjinore synon që kontributi i gruas në qytet të mos vrojtohet vetëm në suazat e
ngushta të kujdesit ndaj fëmijës dhe krijimit të një mjedisi të sigurt. Perspektiva gjinore është e
rëndësishme edhe në ndërtimin e politikave të planifikimit të transportit, punësimit, sportit, kulturës,
që në shumë shtete vazhdojnë të jenë domene të trajtuara ekskluzivisht për dhe nga burrat.86
Gjithmonë, sipas autores Greed, qyteti jo-gjinor do të jetë në hap me nocionin e zhvillimit të
qëndrueshëm urban. Në fokus të këtij modeli të qytetit janë:


mjediset e ndërtuara të qasshme,



përfaqësimi i të drejtave të barabarta për të gjithë në planifikim hapësinor,



hapësira urbane publike më e përqëndruar me përmbajtje mikste, dhe



transporti dhe mobiliteti i qëndrueshëm, në funksion të promovimit të një jete të
shëndetshme për të gjithë.87

2.2.3.4 Fëmijët dhe të rinjtë dhe hapësira publike

Mjedisi i ndërtuar projektohet nga të rriturit dhe gati asnjëherë fëmijët nuk kanë zë në atë se si
prodhohet ajo. Sipas Ennew, fëmijët “e banojnë mjedisin e konstruktuar nga të rriturit”. 88 Një
projektim me një mentalitet të tillë “i përzë” fëmijët nga mjedisi i ndërtuar dhe në veçanti nga
hapësira publike. Sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijëve,89fëmijët konsiderohen bashkëqytetarë,
prandaj është e nevojshme që shoqëria të bëjë më shumë jo vetëm për t’ua siguruar atyre mbijetesën
dhe zhvillimin e shëndetshëm, por edhe duke u dhënë mundësi për pjesëmarrje dhe vendimmarrje
për mjedisin që e jetojnë dhe për shoqërinë.90
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Kur bëhet fjalë për hapësirën publike, siguria është shqetësimi kryesor i fëmijëve dhe i prindërve
të tyre. Prandaj edhe prindërit nuk e pranojnë lehtësisht idenë që fëmijët të kalojnë një kohë të lirë
dhe të shpenguar në hapësirë publike, pa praninë dhe vëzhgimin e tyre. Fëmijët një pjesë të njohjes
së botës e bëjnë përmes eksplorimeve të pavarura, bredhjeve dhe lojës në mjedise të ndryshme
urbane dhe natyrore.
Trafiku i rënduar në rrugë është një nga shqetësimet kryesore për sigurinë e fëmijëve në
hapësirat publike sot. Në anën tjetër, me rritjen e popullsisë në zonat urbane, si dhe me migrimin e
pandërprerë nga fshati në qytet, është rritur edhe shkalla e krimit, krahas problemeve të tjera. Edhe
për këtë, prindërit ngurrojnë që fëmijët t’i lënë të pavëzhguar në hapësirë publike.
Nevojat hapësinore të fëmijëve nuk mund të futen brenda një kornize, sepse ata zhvillohen
shpejt dhe kërkesat e tyre dhe mënyrat e shfrytëzimit të hapësirës publike ndryshojnë dhe
transformohen po aq shpejt. Është e rëndësishme që fëmijët të jenë në kontakt me gjenerata të
ndryshme në hapësirë publike. Hapësira publike që ka funksione mikste, ku ka përqendrim kritik
dhe ndërveprim të brezave të ndryshëm, ndikon edhe në rritjen e ndjenjës së besimit të ndërsjellë,
tolerancës dhe në përforcimin e ndjenjës së komunitetit.
Sipas raportit Cities Alive – Designing for Urban Childhoods,91 janë dy koncepte themelore në
ndërtimin e një përqasjeje për një qytet më miqësor për fëmijët. Liritë e përditshme dhe
Infrastruktura e fëmijëve. Koncepti i parë bazohet në nivele të larta të lirisë dhe pavarësisë së lojës
dhe mobilitetit për fëmijë. Koncepti i dytë – përfshin projektimin e rrjetit të rrugëve dhe hapësirave
publike, parqeve të gjelbra dhe atyre për lojë.
2.2.4

Përkufizimet kryesore të qasjes në mjedisin e ndërtuar

Ekzistojnë disa përkufizime mbi qasjen. Si nocion është mjaft i gjerë, por edhe fleksibil.
Përkufizimi i qasjes varet nga fusha e interesit në të cilin trajtohet. Nocioni qasje ngërthen në vete
mundësinë e lëvizjes, arritjes, hyrjes dhe shfrytëzimit të një hapësire/ objekti, mundësinë e
komunikimit dhe marrjes së informatave, mundësinë e lëvizjes/ mobilitetit. Më poshtë po i sjell disa
nga përkufizimet kryesore për këtë nocion, që lidhen me perspektivën e trajtimit të konceptit të
qasjes në këtë studim.
Sipas Marston dhe Church, qasja është një nga tiparet më të rëndësishme të gjeografisë së
hapësirës, si në shkallë të vogël (ndërtesat) ashtu edhe në shkallë regjionesh.92Për Dischinger dhe
Filho, qasja/ arritshmëria hapësinore është parakusht për gjithëpërfshirjen shoqërore dhe për
ndërtimin e ndjenjës së qytetarisë tek individi. Sipas tyre, qytetaria apo ndjenja e përkatësisë që e
lidh individin me një vend e dëshmon ndikimin e mjedisit material në ndërtimin e marrëdhënieve
dhe ndërveprimit shoqëror në mes të njerëzve. Në ndërlidhje me këtë, autorët thonë se po s’pati
shpërndarje të barabartë hapësinore të aktiviteteve, funksioneve dhe shërbimeve, nuk ka as
qytetari.93

91

ARUP, Cities Alive – Designing for Urban Childhoods, 2017, fq. 15‐17
Marston J., Church R. L., Measuring Accessibility for People with Disability, Geographical Analysis, Vol. 35, nr. 1, 2002,
fq. 83‐96
93
Dischinger M., Filho, M. J., Can Tactile Tiles Create Accessible Urban Spaces?, Space and Culture, vol. 15, nr. 3, 2012,
DOI: 10.1177/1206331212445958, fq. 210‐223
92

44

Në kontekstin e mjedisit fizik dhe në ndërlidhje me personat me aftësi të kufizuar, nocioni i
qasjes kornizohet në domenin e krijimit të mundësive të barabarta të pjesëmarrjes në shoqëri për
këtë komunitet.
Në raportin Si të projektohet dhe promovohet një mjedis i qasshëm për të gjithë?, Handicap
International, 94 mjedisin fizik të qasshëm e përkufizojnë si mjedisin që lejon lëvizje të lirë dhe
shfrytëzim të sigurt për të gjithë, pa dallim moshe, aftësie, gjinie, etj. Sipas tyre koncepti i qasjes
ndërlidhet me tri fusha, si në tabelën 8.
QASJA NË MJEDISIN NATYROR
DHE TË NDËRTUAR

Ndërtesat e banimit të banuara nga personat me aftësi të kufizuara.
Ndërtesat publike që i shërbejnë një publiku të gjerë
Shërbimet publike, si: tregjet, fushat e sportit.
Ndërtesat/ objektet publike të sanitacionit: krojet dhe burimet e tjera
publike të ujit të pijshëm; tualetet publike.
Hapësirat publike të hapura.

QASJA NË TRANSPORT

Transporti publik i qasshëm.

QASJA NË INFORMATA DHE
MJETE TË KOMUNIKIMIT

Sinjalistika që tregon mundësinë e qasjes, shfrytëzimit të ndërtesave publike,
etj.
Qasje në teknologjinë informative.
Dokumentet në Braille.
Gjuha e shenjave për personat e shurdhër.

Tab. 8 Fushat me të cilat ndërlidhet koncepti i qasjes, sipas Handicap International, 2009

Vescovo e lidh nocionin e qasjes me komforin urban. Sipas tij, përpjekjet për përmirësimin e
qasjes në mjedisin e ndërtuar, korrespondojnë me rritjen e “komforit urban”, i cili mbërrihet duke i
zvogëluar burimet e rrezikut, situatat sfiduese dhe të parehatshme, për gjithë qytetarët pa dallim.95
Qasja/ arritshmëria ngërthen në vete edhe respektin për të drejtën qytetare për ta gëzuar dhe
bashkëndarë një mjedis fizik njësoj nga të gjithë,96 pa u kufizuar vetëm te largimi i barrierave. Të
pasurit qasje në një mjedis fizik, në shoqëri, konsiderohet vlerë e lartë kulturore e një shoqërie (Lid
dhe Solvang, 2015).
Ekziston një marrëdhënie e pashkëputshme ndërmjet kapaciteteve njerëzore dhe kërkesave
mjedisore, siç u pa edhe te diskutimi i mësipërm i modeleve dhe përkufizimeve të aftësisë së
kufizuar. Prandaj, përmirësimi i qasjes në mjedis të ndërtuar mund të arrihet, sipas Lid dhe Solvang,
përmes kombinimit të dy faktorëve vijues: Përmirësimit të aftësive individuale të personave përmes
edukimit, rehabilitimit dhe asistencës dhe përmes ndryshimeve në mjedisin që shfrytëzohet nga
personat me aftësi të kufizuara (Lid dhe Solvang, 2015).
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Duke e mundësuar qasjen fizike për të gjithë në hapësirë të hapur publike, sipas Doratli dhe
Pasaogullari, garantohet shfrytëzueshmëri e lartë dhe efektive e saj, si dhe ndihmohet zgjerimi i
ndërveprimit shoqëror ndërmjet qytetarëve.97Të njëjtën e konfirmon edhe Steffan.98
Mungesa e qasjes në mjedis të ndërtuar, sipas Dischinger dhe Filho, është treguesi kryesor i
përjashtimit shoqëror, siç është papunësia, mungesa e arsimit dhe e shërbimeve publike (Dischinger
dhe Filho, 2012).
2.2.5

Koncepti i akomodimit të arsyeshëm

Akomodimi i arsyeshëm është koncept që lidhet me përshtatjet dhe ofrimin e kushteve për ta
bërë një sistem të caktuar më miqësor për individë a grupe të caktuara. Sistemet që kërkojnë
përshtatje për ta akomoduar diversitetin e personave mund të jenë prej religjioneve e deri te
mjediset fizike. Në kontekstin e këtij studimi, akomodimi i arsyeshëm lidhet me krijimin e kushteve
teknike në mjedisin e ndërtuar për të mundësuar lëvizjen dhe kryerjen e detyrave të përditshmërisë
për grupe të caktuara të aftësisë së kufizuar. Mjedis i ndërtuar mund të jetë ndërtesa e një kompanie,
e cila për të mundësuar punësimin e personave që përdorin karroca duhet t’i bëjë hyrjet e qasshme
përmes rampave, tualetet e qasshme dhe ndonjë pjesë tjetër të ndërtesës, pa shkaktuar ngarkesa dhe
komplikime të mëdha në kosto dhe veprime të tjera. Për çështjen e punësimit të personave me aftësi
të kufizuara, akomodimi i arsyeshëm është i rregulluar me ligj, sikundër që është edhe në Kosovë.
Akomodimi i arsyeshëm është i përkufizuar edhe në nenin 2 të Konventës së Kombeve të
Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara. Refuzimi i ofrimit të akomodimit të
arsyeshëm, sipas KKBDPAK-së klasifikohet si diskriminim.99
2.2.6

Vlerësimi/ matja e qasjes në mjedisin e ndërtuar

Për t’i vënë në pah kundërshtitë dhe problemet kryesore që individë dhe grupe të caktuara
qytetarësh (në veçanti persona me aftësi të kufizuara) mund t’i hasin gjatë lëvizjes dhe shfrytëzimit
të mjedisit të ndërtuar, është e rëndësishme të bëhet një formë e matjes a vlerësimit të nivelit të
qasshmërisë.
Qasja është koncept kompleks dhe dinamik. Persson at al. dyshojnë se mund të ketë një model të
vetëm që mund t’i krahasojë dhe vlerësojë aspektet shumë shtresore dhe dinamike të qasjes.100Sipas
këtyre autorëve është e rëndësishme që matja e qasjes të mos ketë ngjyrim të fortë identitar dhe të
karakteristikave njerëzore. Ata propozojnë që modelet e matjes më parë të përqendrohen në vënien
në pah të hendeqeve funksionale ndërmjet asaj se çfarë dëshiron një individ të arrijë dhe se çfarë një
individ në realitet mund të arrijë. Pra, modelet e matjes duhet të përfshijnë më shumë përshkrime
fizike, specifika teknike, analiza qëllimesh, dëshirash, etj. (Persson et al, 2014).
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Autorët Marston dhe Church (2002) në artikullin e tyre “Measuring Accessibility for People
with Disability”,101 i shqyrtojnë disa metoda vlerësimesh të qasjes në mjedis të ndërtuar nga autorë
të ndryshëm, gjithnjë me fokus te lëvizshmëria e personave me aftësi të kufizuara fizike dhe
shqisore. Artikulli përpiqet të dëshmojë, (sipas autorëve të shqyrtuar) se një matje efikase e qasjes,
që ka synim eliminimin e barrierave nga mjedisi i ndërtuar për të mundësuar shfrytëzim më cilësor
të tij nga individë a grupe të ndryshme të aftësisë së kufizuar, duhet të ngërthejë disa metoda matëse
dhe nuk duhet ta kufizojë vlerësimin e qasjes vetëm me matjet standarde kombëtare (rregullore, ligj,
normativë, etj.). Duke i shqyrtuar këta autorë, dhe të tjerë, një konstatim të ngjashëm e jep edhe
studiuesja sllovene Vodeb.102Bazuar në studimet e këtyre autorëve, po i prezantoj dy metoda të
matjes së qasjes, që kanë rol efikas në eliminimin e barrierave arkitektonike nga mjedisi i ndërtuar
si nga pikëpamja e përmbushjes së standardeve të qasjes, ashtu edhe nga pikëpamja përvojësore e
shfrytëzuesve të mjedisit të ndërtuar. Pikëpamja përvojësore nxjerr në pah pengesa që nuk janë të
përshkruara në standarde dhe që mund të kenë ndikim krucial në pengimin e shfrytëzimit të një
hapësire publike a ndërtese.
Konceptet e “qasjes absolute” dhe “qasjes relative”, të cilat janë zhvilluar dhe diskutuar nga
autorë të shumtë, në këtë studim unë i shqyrtoj sipas perspektivës së autorëve Marston dhe Church
(2002) dhe Vanja Vodeb (2006).
2.2.6.1.1

Metoda e matjes “qasja absolute”

Sipas Marston dhe Church (2002), si dhe Vodeb (2006) me metodën e matjes “qasje absolute”
nënkuptojmë krahasimin e shkallës së qasshmërisë në mjedisin e ndërtuar kundrejt dispozitave/
rregullave standarde. Këto rregulla standarde janë pjesë të legjislacionit kombëtar. Një rregull e tillë
standarde në kuadër të legjislacionit kosovar është Udhëzimi Administrativ 33/2007 – Kushtet
Teknike për Objektet Ndërtimore për Qasjen e Personave me Aftësi të Kufizuara.
Mjedisi i ndërtuar i qasshëm i realizuar vetëm sipas standardeve kombëtare të qasjes, që
zakonisht ofrojnë zgjidhje për qasje minimale, në shumicën e rasteve, nuk ofron shfrytëzimin
cilësor të mjedisit të ndërtuar nga persona me aftësi të kufizuara. Sipas Vodeb, e cila në studimin e
saj po ashtu i diskuton studimet e Marston-it dhe Church-it (Vodeb, 2006), një ndërtesë mund të
konsiderohet se i plotëson standardet kombëtare të qasjes, po qe se ka një rampë sipas përshkrimeve
teknike. Por ajo rampë mund të jetë në hyrjen dytësore dhe rrugëtimi i veçuar për persona me aftësi
të kufizuara, p.sh. i përdoruesve të karrocave, mund t’i bëjë këta të fundit të ndihen të diskriminuar.
Andaj, edhe pse standardet/ normat kombëtare për qasje janë një nga kontribuesit kryesorë të
përmirësimit të shkallës së qasjes në mjedisin e ndërtuar, nuk janë të mjaftueshme për të lejuar lirinë
e përzgjedhjeve të destinacioneve, shfrytëzimin e pavarur dhe pa diskriminim të mjedisit të ndërtuar
për persona me aftësi të kufizuara.
2.2.6.1.2

Matja “qasja relative”

Sipas Marston dhe Church (2002), një hapësirë e vetme shfrytëzohet ndryshe nga individë që
kanë dëmtime të ndryshme. Disa caqe të caktuara brenda një hapësire apo rrjeti mund ta
shfrytëzojnë përmes trajektoreve me gjatësi të ndryshme, të tjerët, për shkak të mjeteve ndihmëse
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që i përdorin, apo nivelit të përpjekjes mund të marrin kohë të ndryshme për të kaluar një rrugëtim
të njëjtë. Andaj, këta autorë, duke iu referuar studiuesit Golledge,103 vlerësojnë se duhet zbatuar të
ashtuquajturën metodën matëse “qasja relative” për të shpjeguar kohët e ndryshme, ose ndryshimet
e trajektoreve dhe paternave të shfrytëzimit të hapësirës nga shfrytëzues/ persona me aftësi të
kufizuara me dëmtime të ndryshme. Sipas Vodeb (2006), metoda e vlerësimit “qasja relative” është
mënyrë më e mirë e vlerësimit të efikasitetit të eliminimit të barrierave në mjedis të ndërtuar për
persona me aftësi të kufizuara.
Kjo lloj matjeje ka disa mënyra të realizimit. Autorët Marston dhe Church në studimin e tyre i
shpjegojnë dy mënyra të kësaj matjeje. Mënyrën e parë e ilustrojnë përmes eksperimentit përmes të
cilit e krahasojnë kohën që një shfrytëzuesit të karrocës i duhet për të shkuar nga një zyre deri te
kiosku i kafenesë me kohën e një individi këmbësor (pa dëmtime ortopedike dhe shqisore) në
rrugëtimin e njëjtë. Raporti i të parës ndaj të dytës e jep një indikator, që tregon sa është më e gjatë
rruga e personit me aftësi të kufizuara krahasuar me atë të individit këmbësor. Ngjashëm ata e
matin gjatësinë e trajektores së lëvizjes brenda një ndërtese, nga një zyre drejt një kafeterie, në një
eksperiment tjetër. Si më lartë, trajektoret që krahasohen janë të përdoruesit të karrocës kundrejt
trajektores së një këmbësori. Sipas Marston dhe Church, qasja relative është e zbatueshme për
grupe apo shumësi aktivitetesh. Marston këtë metodologji, në studime të tjera e ka zbatuar edhe për
matjen e rrugëtimit të personave të verbër.
Vodeb, nisur nga këta autorë, vlerësimin “qasja relative” e quan metodë efikase për të dëshmuar
ndasitë dhe dallimet në rrugëtime dhe kohë të lëvizjes mes individësh të ndryshëm duke u bazuar në
dëmtimet, mjetet ndihmëse që i përdorin, asistentët, apo nivelin e përpjekjes për të arritur caqet e
caktuara. Vodeb, në studimin e saj, e zbaton matjen “qasja relative” si një nga metodat e matjes së
distancës në mes të dy caqeve të lëvizjes brenda rrjetit gjeografik104 në qytetet – raste studimore që i
trajton. Kështu, ajo nxjerr të ashtuquajturin indeks të qasjes, që ngjashëm me eksperimentin e
Marston dhe Church, paraqet raportin ndërmjet rrugës së kaluar të një personi përdorues karroce
ndaj rrugës së një personi këmbësor. Në eksperimentin e Vodeb, po qe se të dy individët në një
hapësirë përshkojnë trajektore me gjatësi të njëjtë, atëherë vlerësohet se indeksi i qasjes i = 1. Kjo
nënkupton që ekzistojnë kushte të njëjta për lëvizje të lirë dhe të papenguar në atë distancë të matur
për dy grupet e vlerësuara. Nëse gjatë matjes së trajektores indeksi i > 1, atëherë rrugëtimi i
përdoruesit të karrocës zgjatet për shkak të barrierave të ndeshura gjatë rrugës. Krahasuar me
metodat tjera të matjes së shkallës së qasjes, metoda “qasja relative” e zbatuar në eksperimentin e
Vodeb, duket më lehtë e zbatueshme në praktikë.
2.2.7

Përvojat e projektimit të mjedisit të ndërtuar pa barriera

Ekzistojnë disa përqasje për projektimin e mjedisit që synimin kryesor e kanë t’u japin përgjigje
kërkesave hapësinore për një popullatë të gjerë. Të garantosh qasjen në mjedisin e ndërtuar, sipas
Steffan, nuk është vetëm t’u mundësosh personave në nevojë kapërcimin e një kuote vertikale. Të
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garantosh qasje në një ndërtesë, hapësirë të hapur publike, park, etj., nënkupton të përpiqesh ta
lidhësh arkitekturën me lëvizjen.105
Në vitet ’50-të të shekullit XX, në SHBA lind lëvizja Projektimi pa barriera. Kjo lëvizje lind
për shkak të rasteve të shumta të aftësisë së kufizuar të shkaktuar nga poliomieliti, si dhe më vonë
në vitet ’60-të, për shkak të aftësisë së kufizuar tek invalidët e luftës nga Lufta në Vietnam.106Sot,
përqasjet kryesore të projektuarit për një mjedis të ndërtuar gjithëpërfshirës janë: Dizajni Universal,
Dizajni për të gjithë dhe Dizajni Gjithëpërfshirës. Të tri këto kanë për qëllim largimin e barrierave
fizike dhe shoqërore për të siguruar gjithëpërfshirje. Ekzistojnë edhe disa përqasje të specializuara
të dizajnimit, që u japin përgjigje kërkesave specifike, a ndonjë problemi specifik që mund ta ketë
një grup në nevojë. Por, përmes vëmendjes së dhënë njërit grup në nevojë, p.sh. personave me aftësi
të kufizuara fizike, dizajni i specializuar e rrit shkallën e stigmatizimit të atij grupi qytetarësh, si një
grup që ka nevojë të trajtimit ndryshe prej të tjerëve.
Më poshtë, po i shtroj disa nga përqasjet e projektimit për mjedisin e ndërtuar për të gjithë, nga
projektimi pa barriera deri te projektimi gjithëpërfshirës, që përvojën e aftësisë së kufizuar dhe
sëmundjes e trajtojnë brenda një kontinuumi më të zgjeruar të nocionit të “normales”. Në shumicën
e rasteve konceptet e mëposhtme i gjejmë si sinonime të njëra-tjetrës,107 por ka autorë që bëjnë
dallime ndërmjet tyre. Ndarja e mëposhtme bazohet në autoren Ann Heylighen, e cila konsideron se
secili nga këto emërtime kanë disa dallime në përkufizim.
2.2.7.1 Projektimi pa barriera108

Qëllimi i projektimit pa barriera ishte që të merret me përmirësimin e aspekteve fizike të
mjedisit të projektuar, siç është shtimi i rampave, ashensorëve dhe elementeve të tjera qasëse në
ndërtesa. 109 Përqëndrimi vetëm në largimin e barrierave fizike, nuk e bën domosdoshmërisht
mjedisin të qasshëm. Sipas Gail Finkel, janë arritshmëria funksionale dhe implikacionet
psikologjike ato që e informojnë shkallën e qasjes së një mjedisi të ndërtuar. Sipas saj, arritshmëria
funksionale nënkupton atë nëse personi me aftësi të kufizuar ka mundësi të gjejë hyrjen dhe të
orientohet në përgjithësi në një mjedis të ndërtuar, përtej kapërcimit të barrierave fizike. Po ashtu,
shkalla e perceptimit të arritshmërisë në një mjedis është mjaft e rëndësishme për një person me
aftësi të kufizuara, si në rastin e personave me aftësi të kufizuara kognitive. Këta të fundit, për
shkak të ankthit të perceptuar se një mjedis mund të jetë tepër i ndërlikuar për të lëvizur në të,
refuzojnë ta shfrytëzojnë një ndërtesë a hapësirë publike të caktuar. Projektimi pa barriera, pra
eliminimi i barrierave fizike dhe arkitektonike, vazhdon të shihet vetëm si përmirësim i specializuar
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i mjedisit të ndërtuar, vetëm për persona me aftësi të kufizuara fizike permanente. Por, jo edhe
zgjidhje e problemeve të arritshmërisë për një popullatë më të gjerë.
2.2.7.2 Përqasjet holistike të dizajnit për të gjithë

Ndryshe nga përqasjet të cilat kishin fokusin te zgjidhja e një problemi të një grupi të aftësisë së
kufizuar, duke eliminuar barrierat fizike në mjedis të ndërtuar, dizajni universal, dizajni (projektimi)
për të gjithë dhe dizajni (projektimi) gjithëpërfshirës kanë për qëllim eliminimin e të gjitha
barrierave në shoqëri për të siguruar gjithëpërfshirrjen e të gjithë qytetarëve pa dallim gjinie, moshe,
race, aftësie apo statusi social. Implementimi i parimeve të projektimit gjithëpërfshirës dhe dizajnit
universal gjatë procesit të krijimit të një ndërtese kanë për qëllim përfshirjen e të gjitha kërkesave
funksionale të qytetarëve pa diskriminuar askend.
Sipas Heylighen, këto përqasje, në veçanti projektimi (dizajni) gjithëpërfshirës, në realitet nuk e
mohojnë se në praktikë është e pamundur që mjedisi t’i plotësojë nevojat e të gjithëve (Heylighen,
2017). Pra, objektivat e projektimit gjithëpërfshirës nuk mund të realizohen në tërësinë e tyre, por,
parimi i punës në procesin e projektimit të mjedisit të ndërtuar është që të mos përjashtohet a priori
asnjë kërkesë e asnjë kategorie të qytetarëve.
2.2.7.2.1

Dizajni universal

Dizajnin universal së pari e përkufizoi Ronald Mace nga Universiteti Shtetëror i Karolinës
Veriore, në vitet e ’70-ta të shekullit XX. Ndryshe nga përqasja që specializohet për dizajnin për
nevoja të veçanta, ajo synon të japë zgjidhje që lehtësojnë gjithëpërfshirjen shoqërore përmes
krijimit të mundësive të barabarta për të gjithë. Pra, kjo përqasje dizajnuese synon të dizajnojë
mjedisin e ndërtuar dhe produkte që të jenë njëkohësisht estetikisht të kënaqshme, të akomodojnë
universalisht, si dhe t’iu shërbejnë numrit më të madh të shfrytëzuesve.110 Dizajni universal, sipas
Qendrës për Dizajn Universal111 shpjegohet përmes parimeve si vijon:
1. Shfrytëzimi i barabartë për të gjithë
2. Shfrytëzimi fleksibil
3. Shfrytëzimi intuitiv dhe i thjeshtë
4. Informatat lehtësisht të perceptueshme
5. Toleranca ndaj gabimeve
6. Përpjekjet e ulëta fizike gjatë shfrytëzimit
7. Përshtatja e përmasave dhe hapësirës për qasje dhe shfrytëzim
Te koncepti i dizajnit universal janë dy aspekte mjaft të rëndësishme. Procesi i dizajnimit dhe
aspekti normativ i vendosur nga dizajni rezultues. Procesi i dizajnimit duhet të jetë holistik në të
gjitha fazat e veta, pra nga planifikimi ndër-disiplinar, fazat përcjellëse, zbatimi si dhe faza e
vlerësimit të projektit.112Procesi i projektimit sipas përqasjes dizajnuese të dizajnit universal është
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nga poshtë - lart. Arkitekti e nis rrugëtimin e tij dizajnues nga premisa se të gjithë shfrytëzuesit e
ndërtesës, objektit a hapësirës që do të ndërtohet, janë njerëz “normalë”, pavarësisht aftësive të tyre,
gjinisë, moshës apo ndonjë situate tjetër. 113 Arkitekti i zgjeron parametrat e akomodimit, për t’iu
përshtatur një popullate sa më të gjerë, duke e zvogëluar në të njëjtën kohë nevojën për pajisjet dhe
intervenimet speciale në mjedis, për të plotësuar nevojat e personave me aftësi të kufizuara. Parimet
e dizajnit universal janë të zbatueshme si në ndërtimet e reja, ashtu edhe te intervenimet
përmirësuese në mjedisin urban.
Për shkak se Dizajni Universal mbron të drejtat e pakicave që janë shfrytëzuesit më kritik të
produkteve dhe të mjedisit dhe të grupeve speciale, ai është i inkuadruar në Konventën e Kombeve
të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, me formulimin si vijon:
(Dizajni Universal) “përfshin dizajnin e produkteve, mjediseve, programeve dhe shërbimeve që të jenë të
shfrytëzueshme nga të gjithë, sa më shumë që është e mundshme, pa nevojë të adaptimit (zbatimit) të
dizajnit të specializuar.”
2.2.7.2.2

Dizajni për të gjithë

“Dizajni për të gjithë, ka për qëllim t’iu krijojë gjithë qytetarëve mundësi të barabarta që të marrin pjesë në
të gjitha aspektet e shoqërisë.”
Deklarata e EIDD, Stokholm 2004

Në Deklaratën e Dizajnit për të gjithë (DfA) nga Instituti Evropian për Dizajn dhe Aftësi të
Kufizuar 114 në konferencën konstituese që u mbajt në Stokholm, fjalët kyçe janë diversiteti
njerëzor, gjithëpërfshirja shoqërore dhe barazia. Më tutje në këtë deklaratë thuhet se dizajni për të
gjithë si përqasje holistike përbën një sfidë kreative dhe etike për planerët, dizajnerët, ndërmarrësit,
administratorët dhe politikanët. Rezultat i këtij dizajni duhet të jetë një mjedis i ndërtuar, produkt,
shërbim a informatë, i cili është i përshtatshëm për t’u shfrytëzuar nga të gjithë, pra, duhet të jetë i
qasshëm dhe t’i përgjigjet diversitetit njerëzor gjithnjë në rritje.115
Dizajni për të gjithë është përqasje dhe paradigmë e re, që përfshin edhe vendimmarrjen dhe
planifikimin. Pikënisja e vendimmarrjes dhe e procesit dizajnues, siç e thotë Finn Petren, nuk është
më modeli i “një personi mesatar”, por diversiteti njerëzor. 116 Procesi i vendimmarrjes apo
dizajnimit sipas parimeve të Dizajnit për të gjithë, kërkon identifikimin dhe përfshirjen, qysh në
fillim të procesit, të akterëve kryesorë – shfrytëzuesve të mjedisit, produktit apo shërbimit të
dizajnuar. Dizajni për të gjithë është lehtë i zbatueshëm në kushte të ndryshme socio-ekonomike.117
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2.2.7.3 Projektimi (dizajni) gjithëpërfshirës118

Shpeshherë, termi projektimi gjithëpërfshirës përdoret si term ombrellë për të gjitha përqasjet
holistike projektuese, meqë, në fund të ditës, të gjitha e kanë si qëllim të fundit gjithëpërfshirjen.
Sipas autorëve Persson et al. (2014), përkufizimi i dizajnit gjithëpërfshirës është shumë i
ngjashëm me dizajnin universal dhe dizajnin për të gjithë, por ndryshe nga këto të tjerat, kërkon
përfshirjen e konceptit “arsyeshëm” në përkufizim. Kjo mund të ilustrohet edhe përmes njërit prej
përkufizimeve zyrtare:
“Dizajni gjithëpërfshirës është dizajni i produkteve dhe shërbimeve të përgjithshme, që të jenë të
qasshme dhe të përdorshme nga sa më shumë njerëz që arsyeshmërisht është e mundshme, në nivel
global, në një shumësi situatash, dhe në masën më të madhe të mundshme, pa nevojën e adaptimit
apo dizajnimit të specializuar.119
Përfshirja e fjalisë: arsyershmërisht e mundshme, sipas Persson et al. dëshmon se
“gjithëpërfshirja e personave me aftësi të kufizuara mund të mos merret parasysh, nëse
konsiderohet e vështirë për t’u arritur, ose me kosto të lartë, përderisa te KKBDPAK këto të drejta
(për qasje) janë absolute dhe të pakushtëzuara.”
Qëllimi i dizajnit gjithëpërfshirës është që, më parë se të ofrojë kritere fikse të dizajnit, të krijojë
mjedise funksionale dhe të këndshme që mund të shfrytëzohen nga të gjithë pavarësisht moshës,
gjinisë ose aftësisë (...).120
Koncepti themelor dhe parimet e projektimit gjithëpërfshirës për mjedisin e ndërtuar krijohen
mbi marrëdhënien e qëndrueshme ndërmjet njeriut dhe mjedisit të ndërtuar, duke synuar sigurimin
e funksionalitetit afatgjatë për një diversitet shfrytëzuesish. 121 Me fjalë të tjera, projektimi
gjithëpërfshirës ofron fleksibilitet në shfrytëzimin e mjedisit të ndërtuar.122Andaj, cilido produkt i
dizajnuar përmes parimeve të projektimit gjithëpërfshirës, duhet medoemos të jetë i adaptueshëm,
fleksibil, transgjeneracional dhe mbi të gjitha i qasshëm.
Ndërlidhjen e projektimit gjithëpërfshirës me parimet e zhvillimit të mjediseve të qëndrueshme,
e konfirmon edhe Ann Heylighen, e cila thotë se po të ndiqen parimet e projektimit gjithëpërfshirës
në ndërtimin e hapësirave publike dhe ndërtesave, nevojat për adaptimet e mëvonshme të
nevojshme për të akomoduar ndryshimin zvogëlohen. Me këtë zvogëlohen edhe shpenzimet për
veprimtari ndërtuese adaptuese, pra zvogëlohen kostot mjedisore dhe ekonomike (Heylighen,
2017).
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Për këto arsye, por edhe për shkak se përmes filozofisë së kësaj përqasjeje projektuese arkitektët
ndërgjegjësohen për përgjegjësinë e tyre të drejtpërdrejtë për dëmet që mund t’i sjellë planifikimi
dhe projektimi i mjedisit në përjashtimin e disa shfrytëzuesve nga mjedisi dhe shoqëria, Weissman
konsideron, se projektimi gjithëpërfshirës ndikon në ngritjen e etikës profesionale të arkitektit.123

2.3

Përfundim

Bazuar në shqyrtimin teorik të mësipërm të koncepteve dhe përkufizimeve brenda temave të
qytetit dhe hapësirës publike gjithëpërfshirëse, nevojave dhe kundërshtive hapësinore në hapësirë
publike të kategorive të ndryshme demografike, si dhe praktikave dhe përvojave projektuese për
prodhimin e mjedisit të ndërtuar pa barriera, nxjerr përfundimet si vijon:
1. Qyteti gjithëpërfshirës është model i një qyteti të qëndrueshëm, që ndërtohet mbi parimin e
drejtësisë sociale. Si i tillë ai duhet të jetë i qasshëm për të gjithë dhe t’u ofrojë mundësi të
barabarta për zhvillim gjithë qytetarëve të vet pa dallim.
2. Hapësira publike, në thelb të përkufizimit të vet e ka cilësorin publike, që nënkupton se duhet
të mundësojë qasje të pakufizuar për të gjithë. Ajo duhet të prodhohet mbi parimin e
barazisë, të ofrojë përmbajtje mikste që lejojnë shfrytëzimin gjithëditor nga gjthë qytetarët
pa dallim gjinie, moshe, aftësie apo situate sociale.
3. Modelet e ndryshme të aftësisë së kufizuar kanë prodhuar qëndrime të ndryshme projektuese
për akomodimin e nevojave për personat me aftësi të kufizuara në mjedisin e ndërtuar.
Modelet bashkëkohore, kërkojnë integrimin e personave me aftësi të kufizuara dhe të
moshuarve në shoqëri, përmes eliminimit të barrierave arkitektonike në mjedisin e ndërtuar.
Një nga metodat më praktike që sigurojnë efikasitet për eliminimin e barrierave në mjedis të
ndërtuar është integrimi i dy modeleve të aftësisë së kufizuar, atij biopsikosocial dhe atij të të
drejtave të njeriut. Korniza e Klasifikimit Ndërkombëtar të Funksioneve (ICF) e dalë nga
modeli biopsikosocial, është kornizë standarde që mat shëndetin dhe aftësinë e kufizuar të
ndërlidhur me faktorët mjedisorë. Ndërsa obligimi i ndërtimit të legjislacioneve kombëtare
për krijimin e mjedisit të ndërtuar pa barriera është rezultat i përqasjeve të nxitura nga
modeli i të drejtave të njeriut.
4. Akomodimi i arsyeshëm, është koncept i rëndësishëm që duhet të përfshihet në rregulloret
dhe legjislacionin për mbrojtjen nga diskriminimi dhe mjedis të ndërtuar pa barriera. Ky
koncept lidhet me krijimin e kushteve teknike në mjedisin e ndërtuar për t’ua mundësuar
lëvizjen dhe kryerjen e detyrave të përditshmërisë grupeve të caktuara të aftësisë së kufizuar,
pa shkaktuar ngarkesa dhe komplikime të mëdha në kosto dhe veprime të tjera.
5. Jeta e pavarur dhe autonomia, që lidhen ngushtë me cilësinë e jetës, janë atribute shumë të
rëndësishme për personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit. Për t’iu mundësuar një
jetë të pavarur dhe autonomi këtyre komuniteteve, duhet të zhbëhen barrierat institucionale
(të ndërtohet një kornizë ligjore antidiskriminuese), të largohen barrierat kulturore (të rritet
ndërgjegjësimi i qytetarëve, për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara), si dhe duhet të
eliminohen të gjitha barrierat arkitektonike që pengojnë lëvizjen dhe shfrytëzimin e mjedisit
të ndërtuar.
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6. Për t’i vënë në pah kundërshtitë dhe problemet kryesore të qasjes së personave me aftësi të
kufizuara në një mjedis të ndërtuar, ekzistojnë disa modele vlerësimesh/ matjesh, që
konstatojnë shkallën e qasshmërisë bazuar në disa variabla (të thjeshta a komplekse). Matjet
standarde të qasjes, që e krahasojnë nivelin e qasshmërisë kundrejt një rregulloreje apo
standardi kombëtar. Këto janë më praktike dhe bazohen në norma teknike. Mirëpo, meqë
standardet e qasjes, zakonisht janë rregulla që ofrojnë qasje minimale, nuk janë indikatorë të
mirë të cilësisë së qasjes dhe të hapësirës gjithëpërfshirëse. Për ta vënë dimensionin cilësor të
arritshmërisë së hapësirës publike, është e domosdoshme të zbatohet një nga metodat e
matjes (qasja relative) që lidhet me aspektin e pëvojës së individëve a grupeve të ndryshme
(p.sh. personave me aftësi të kufizuara) me barrierat, që nuk janë lehtë të identifikueshme
me anë të krahasimit me rregullat standarde.
7. Parimet e projektimit të hapësirave publike miqësore për të moshuar, gra, fëmijë janë në linjë
me parimet e dizajnit të qëndrueshëm urban. Hapësira publike për të akomoduar kërkesat
hapësinore të popullsisë së lartpërmendur duhet të:
a. Ofrojë siguri nga makinat, dhuna, ngacmimet dhe krimi.
b. Mos përmbajë barriera arkitektonike që pengojnë lëvizjen e lirë dhe të pavarur, si
dhe shfrytëzimin e papenguar të përmbajtjeve në hapësirë publike.
c. Por edhe, të ketë një dozë kompleksiteti për të ndihmuar zhvillimin e shkathtësive
motorike dhe fizike te fëmijët, si dhe për të mos lejuar degjenerimin e kapaciteteve
motorike te të moshuarit.
d. Të ketë funksione mikste,
e. Të jetë e krijuar përmes proceseve pjesëmarrëse dhe gjithëpërfshirëse.
8. Koncepti i qasjes, shikuar nga perspektiva e këtij studimi, ngërthen në vete mundësinë e
lëvizjes, arritjes, hyrjes dhe shfrytëzimit të një hapësire/ objekti, mundësinë e orientimit,
komunikimit dhe marrjes së informatave, etj.
9. Hapësira e hapur publike e qasshme fizikisht, ndër të tjera garanton shfrytëzueshmëri të lartë,
ndihmon zgjerimin e ndërveprimit shoqëror ndërmjet qytetarëve dhe krijon mundësi të
barabarta të pjesëmarrjes në shoqëri për të gjithë, etj.
10. Përvojat projektuese holistike, si Dizajni Universal, Dizajni për të gjithë dhe Dizajni
Gjithëpërfshirës, kanë për qëllim eliminimin e të gjitha barrierave në mjedis të ndërtuar për
të siguruar gjithëpërfshirjen e të gjithë qytetarëve pa dallim gjinie, moshe, race, aftësie apo
statusi social. Të gjitha këto përvoja projektuese synojnë që përmes involvimit të komunitetit
në proces të planifikimit/ projektimit, të prodhojnë mjedis (produkt) të ndërtuar që t’i
akomodojnë një diversitet të gjerë shfrytëzuesish.
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3 ANALIZA E GJENDJES EKZISTUESE NË HAPËSIRAT
PUBLIKE QENDRORE NË PRISHTINË DHE PRIZREN
Diskutimi i mëposhtëm përmbledh analizat e përgjithshme të rasteve studimore në Prishtinë dhe Prizren,
bosht të këtij studimi mbi hapësirat publike për të gjithë. Siç u pa në kapitullin paraprak, përkufizimi i gjerë i
hapësirës publike, si përfaqësim fizik i domenit publik, përfshin shumë forma dhe tipologji të mjedisit të
ndërtuar. Për shkak të materies së gjerë, varieteteve të shfrytëzueshmërisë dhe shumëllojshmërisë së jetës
urbane në to, ky studim përqendrohet vetëm në shqyrtimin e tipologjisë shesh, hapësirë e hapur publike
pedonale në qendër të qytetit. Andaj, si raste studimore bosht, përmes analizës të të cilave ky studim synon
të japë një pasqyrë të shfrytëzueshmërisë dhe qasjes në hapësira publike të tipit sheshe në qendra qyteti, më
në hollësi të trajtuara, më poshtë paraqiten Bulevardi Nëna Tereze, Sheshi Adem Jashari dhe Sheshi
NEWBORN në Prishtinë, ndërsa në Prizren, Sheshi i Shadërvanit dhe Sheshi i Lidhjes së Prizrenit.
Pasqyra e gjendjes ekzistuese ndërtohet nga makro dhe mikro analizat urbane të fokusuara në
shfrytëzimin e hapësirave publike nga qytetarët e të gjitha profileve demografike. Ndër të tjera, këtu
përfshihet shpalosja e profilit urban, strukturës urbane, formave karakteristike të mobilitetit urban dhe
vizioneve dhe objektivave zhvillimore të qyteteve të nxjerra nga dokumentet kryesore planifikuese,
gjithmonë, me fokus në temën kryesore të këtij studimi, hapësirat publike të qasshme për të gjithë.
Në kontekstin e qytetit ‐ qendër historike (Prizreni) dhe qytetit ‐ qendër administrative, qeveritare dhe
universitare (Prishtina), përmes leximit historik të zhvillimit të hapësirave publike – raste studimore të këtij
studimi, synohet të jepet një pasqyrë forcave shtytëse të zhvillimit të tyre dhe kushteve dhe funksioneve që i
mbajtën të gjallëruara.
Analizat e mësipërme shoqërohen me të dhënat e përmbledhura nga një anketim i popullsisë së moshës
14‐64 vjeç për qytetet e Prishtinës dhe Prizrenit, përmes të cilave synohet të ndërtohet një pasqyrë e
problemeve kryesore që lidhen me shfrytëzimin e hapësirave publike, dhe problemet e qasjes në mjedisin
urban. Për shkak se nga literatura e shqyrtuar dhe shpalosja e kontekstit të këtij studimi më lart, konstatohet
se problemet me qasjen fizike në mjedis të ndërtuar janë më kritike për persona me aftësi të kufizuara fizike
dhe shqisore dhe për të moshuar, krahas anketimit të gjerë, janë kryer edhe anketimet e veçanta dhe të
fokusuara me popullsinë 65+ vjeç dhe me personat me aftësi të kufizuara fizike dhe shqisore. Hollësitë e
metodologjisë së anketimit dhe ndërtimit të mostrës jepen në kapitullin 5.
Anketimet që i shoqërojnë analizat e hollësishme të hapësirave publike, plotësohen edhe me të dhënat e
matjeve të fluksit të qytetarëve në orare të ndryshme të ditës. Në këtë kapitull, do të jepen vetëm të dhënat
e përgjithshme nga këto matje, të nevojshme për të krijuar një ide për shkallën e qasjes në këto hapësira dhe
për të vënë në pah cilët qytetarë janë më pak të pranishëm në hapësirat e studiuara. Këto të dhëna na japin
një pasqyrë të përgjithshme se jo të gjitha hapësirat publike janë ftuese dhe lehtë të arritshme për të gjithë
qytetarë. Disa hollësi të këtyre matjeve do të diskutohen edhe në kapitullin 7, ku elaborohen skenaret e
zgjidhjeve, ndërsa, skedat e matjeve me mesataret e fluksit qytetar të matura në 4 orare të ndryshme të
ditës jepen në shtojcat në fund të këtij studimi.

3.1

Portreti urban i rasteve studimore Prishtinë dhe Prizren

Shumë nga qytetet e Kosovës tiparet aktuale të fizionomisë bashkëkohore urbane i kanë të
përftuara në masë të madhe gjatë periudhës së zhvillimit të planifikuar socialist. Pjesa e vjetër e
qyteteve, bërthamat historike, vazhdojnë të kenë ca tipare të qyteteve osmane, sidomos në rrjetin
rrugor të qendrave historike, edhe pse, në masë të madhe kjo është cënuar dhe tkurrur nga
zhvillimet kaotike të pasluftës së fundit në Kosovë.
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Në aspektin e morfologjisë urbane, qendrat e Prishtinës dhe Prizrenit janë të ndryshme, si
rrjedhim i transformimeve përgjatë zhvillimit historik, funksioneve të ndryshme që iu dhanë formë,
si dhe roleve administrative dhe politike që këto qytete kishin në periudha kritike historike. Të dy
qytetet janë qendra të vjetra dhe të rëndësishme të Ballkanit gjatë historisë. Të dy qytetet kishin
periudha lulëzimi dhe dekadence, ndërtimi, zgjerimi, shkëlqimi, djegieje, shkatërrimi, e rindërtimi.
Pushtimi nga Perandoria Osmane ua dha formën karakteristike të qyteteve orientale me rrjetin e
ngatërruar të rrugicave, qendrat me ndërtesat kryesore publike dhe fetare, që bashkë me pazaret dhe
çarshitë e kompletonin skenën e jetës publike në qytet. Në këtë periudhë, Prizreni printe si qyteti më
i madh, qendër fetare e rëndësishme dhe me tregti shumë të zhvilluar, kundrejt Prishtinës më të
vogël, por jo më pak të rëndësishme si qendër tregtare. Pas luftës së Dytë Botërore, me mbetjen e
Kosovës nën Jugosllavinë tashmë socialiste, fillon periudha e transformimit të planifikuar të
qyteteve, që iu dha këtyre qyteteve formën e re, që e kanë edhe sot.
Prizrenit, Prishtina ia merr primatin e kryeqendrës, bashkë me fokusin e zhvillimit të planifikuar
ekonomik, kulturor dhe hapësinor. Në emër të planifikimit të ri socialist, Prishtinës i shkatërrohet në
mënyrë të orkestruar vatra e jetës publike, çarshia me qindra dyqane. Mbi të ndërtohet sheshi
modernist, në mes të dy ndërtesave të administratës së lartë shtetërore. Në anën jugore të qendrës së
vjetër – çarshisë, planifikohet dhe ndërtohet qendra e re e qytetit, bulevardi, në të dy anët e të cilit
radhiten funksionet e reja administrative, kulturore, banimore dhe tregtare, të qytetit të ri socialist.
Bulevardi Nëna Tereze, që sot është zonë këmbësorike e ndarë në disa sheshe, vazhdon të jetë
boshti kryesor i jetës publike në qytet.

Fig. 1 Peizazhi i Prishtinës, ©Arben Llapashtica (burim. https://www.facebook.com/arben.llapashticaa/)

Prizrenit, në anën tjetër, në këtë periudhë, nuk iu shkatërrua qendra. Zhvillimet e planifikuara
urbane rrënuan një pjesë të lagjes së Arastës me çarshitë e specializuara në afërsi, për t’u lënë vend
shumëkatësheve moderne, shërbimeve publike dhe rrugëve të gjera. Por, me gjithë transformimet
që i pësoi në shekullin XX, forma dhe karakteri i qendrës së jetës publike të Prizrenit, bashkë me
funksionin tregtar, brenda indit tradicional urban, u ruajt. Sot sheshi i Shadërvanit, tregu - çarshia
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kryesore e qytetit që para shekullit XV, vazhdon të jetë hapësira kryesore publike e qytetit. Për më
shumë, e gjithë qendra e qytetit të Prizrenit, ruan gjithë strukturën historike, përkundër degradimit të
viteve të fundit. Për këtë qendra historike e Prizrenit, është trashëgimi kulturore, e cila mbrohet me
ligj të veçantë dhe çdo vit tërheq mijëra turistë vendorë dhe ndërkombëtarë.

Fig. 2 Peizazhi i Prizrenit nga kalaja (burim: https://wander‐lush.org/things‐to‐do‐in‐prizren‐kosovo/)

Andaj, si qytete më të populluara dhe më të vizituara, janë përzgjedhur këto dy qytete si fokus i
studimit të problematikës së qasjes dhe shfrytëzimit të shesheve qendrore në kontekstin kosovar. Në
përgjithësi, konteksti urban kosovar, për shkak të shtrirjes së kufizuar gjeografike nuk dallon shumë
nga qyteti në qytet.
Prishtina dhe Prizreni, megjithatë, kanë disa veçori dalluese, për shkak të të cilave janë
përzgjedhur raste studimore. Lokacionet kryesore të studimit - hapësirat kryesore publike të tyre në
aspektin morfologjik karakterizohen me qendër – produkt të planifikimit socialist (Prishtina) dhe
qendër me tipare tradicionale – produkt i zhvillimit historik (Prizreni). Prishtina si qendër e
planifikuar administrative, shoqërore, politike, kulturore dhe universitare e Kosovës, hapësirën
publike në qendër të qytetit e ka të rrethuar dhe të populluar me po këto funksione. Ndërsa Prizreni,
për shkak të rëndësisë së madhe që ka në hartën e trashëgimisë së rajonit dhe jetës kulturore të
pasur, në veçanti me festivalet verore, në hapësirën publike në qendër të qytetit e ruan karakterin e
kahmotshëm tregtaro-zejtar, kulturor dhe historik.
Në dritën e zhvillimeve të lartpërmendura historike dhe urbane, krahas shpalosjes së të dhënave
që janë nxjerrë nga analizat makro dhe mikro urbane dhe hulumtimet e bëra në terren, studimi
mëtutje do të përpiqet t’i identifikojë problemet kryesore të hapësirës publike të tipit shesh qendror,
nga perspektiave e arritshmërisë/ qasjes fizike për qytetarë të kategorive të ndryshme të Prishtinës
dhe Prizrenit.
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3.2

Profili demografik i Prishtinës dhe i Prizrenit

Diskutimi i arritshmërisë dhe i lëvizjes së papenguar në mjedisin e ndërtuar, të popullsisë në
përgjithësi, dhe të grupeve të veçanta që përballen me barrierat e ndryshme fizike e shqisore në
përditshmëri, kërkon një lexim të karakteristikave demografike të vendeve që shqyrtohen në
studim. Shpalosja e të dhënave demografike nuk ka për qëllim vetëm paraqitjen e përmasës së
grupmoshave të caktuara, apo grupeve me karakteristika të caktuara brenda një popullsie. Por edhe
trendin të zhvillimit të popullsisë, që është faktor i rëndësishëm në vendimet planifikuese për zonat
urbane.
Në regjistrimin e fundit të popullsisë të vitit 2011, popullsia rezidente e Republikës së Kosovës,
rezulton të jetë 1.739.825. Nga kjo popullsi, 661.586 janë popullsi urbane.
Sa i përket dy qyteteve – raste studimore që janë fokus i këtij studimi, të dhënat demografike
janë të paraqitura në tabelat 9 dhe 10.
KOMUNA

POPULLSIA

KOMUNA

POPULLSIA

PRISHTINË

198.897

PRIZRENI

177.781

QYTETI

POPULLSIA

QYTETI

POPULLSIA

PRISHTINË

145.149

PRIZRENI

85.119

Tab. 9 Popullsia e përgjithshme në komuna dhe popullsia urbane, Prishtinë dhe Prizren, regjistrimi i popullsisë 2011

GJINIA
PRISHTINA – QYTETI

POPULLSIA

GJINIA
PRIZRENI ‐ QYTETI

POPULLSIA

F

72.037

F

42.958

M

73.112

M

42.161

Tab. 10 Përbërja gjinore e popullsisë në Prishtinë dhe Prizren,sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2011

Popullsia e përgjithshme e komunës së Prishtinës dhe komunës së Prizrenit sipas vendbanimit
dhe grupmoshës dhe gjinisë në vitin 2011.

Fig. 3 Piramida e popullsisë në komunën e Prishtinës, sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2011 (burim: ASK)
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Fig. 4 Piramida e popullsisë në komunën e Prizrenit sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2011 (burim: ASK)

Në diskutimin e përgjithshëm mbi nevojën e eliminimit të barrierave arkitektonike nga mjedisi i
ndërtuar, për të mundësuar lëvizjen e papenguar e të gjithë popullsisë, argumenti themelor që
ngrihet është plakja e shpejtë e popullsisë në nivel global. Popullsia e moshuar në këtë studim
merret popullsia mbi moshën 65 vjeçare. Në Kosovë kjo moshë koincidon edhe me moshën e
pensionimit. Trendi i plakjes së popullsisë në Kosovë është po ashtu i pranishëm, por jo në vlerat e
larta si në vendet e Evropës Perëndimore, apo edhe në vendet e rajonit.
Sipas të dhënave të regjistrimit të vitit 2011, në Kosovë kishte 116.785 banorë të moshës 65+.
Prej tyre, 44.398, ose 38% ishin banorë të zonave urbane. Më poshtë janë të dhënat e popullsisë së
moshuar për Prishtinë dhe Prizren.
MOSHA
PRISHTINA – QYTETI
65+

POPULLSIA

MOSHA
PRIZRENI ‐ QYTETI

POPULLSIA

10.008

65+

6.001

PRISHTINA‐KOMUNA
65+

PRIZRENI – KOMUNA
13.159

65+

11.404

Tab. 11 Popullsia e moshuar në komunën e Prishtinës dhe Prizrenit sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2011

Në bazë të numrit të personave që në dhjetor të vitit 2017124 kanë marrë pensionin bazë të
moshës,125 numri i të moshuarve në Kosovë është rritur rreth 5%, apo në vlerën prej 122.716,
ndërsa vlerat e të njëjtës periudhë për komunat e Prishtinës dhe Prizrenit janë:
PRISHTINA
MOSHA

POPULLSIA

PRIZRENI
MOSHA

POPULLSIA

65+

11.466

65+

10.631

Tab. 12 Numri i të moshuarve në Prishtinë dhe Prizren, sipas regjistrit të pensioneve të moshës, në tremujorin IV të vitit 2017

124

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), Statistikat e Mirëqenies Sociale – 2017, http://ask.rks‐
gov.net/media/3964/statistikat‐e‐mir%C3%ABqenies‐sociale‐2017.pdf (qasur më, 25.09.2018)
125
Në Kosovë, të gjithë personat që e arrijnë moshën 65 vjeçare, marrin pensionin bazë të moshës. Ligji nr. 04/L‐131,
Për skemat pensionale të financuara nga shteti, https://gzk.rks‐gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9517, (qasur më,
25.09.2018)
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Sipas “Parashikimit të Popullsisë 2017-2061”,126në vitin 2031 në Kosovë, popullsia 65+ pritet të
arrijë vlerat 236.787, ndërsa në vitin 2051, 370.088, ose 22% e numrit të përgjithshëm të popullsisë.
Këto të dhëna dëshmojnë që kemi një trend rritjeje të popullsisë së moshuar, dhe se krijimi i një
mjedisi të ndërtuar miqësor për të moshuar është i një rëndësie madhore.
Organizatat e personave me aftësi të kufizuara127deklarojnë se në Kosovë deri më tani nuk është
realizuar ndonjë regjistrim i popullsisë së personave me aftësi të kufizuara. Në fakt, nuk ekziston
asnjë e dhënë e saktë për këtë komunitet as në nivel komunash. Organizatat që merren me aftësinë e
kufizuar kanë të dhënat e anëtarësisë së vet, si p.sh. Handikosi, i cili operon në gjithë Kosovën, ka
një anëtarësi prej 18.000 personash, në shumicë persona paraplegjik dhe tetraplegjik.
Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, në Kosovë, numri i përgjithshëm i personave me
aftësi të kufizuara është 93.288 persona. Këtë numër duhet marrë me rezervë, duke e ditur se
familjet shpeshherë zgjedhin për të mos i raportuar anëtarët e vet me aftësi të kufizuara. Në numrin
e mësipërm, të cilën e jep regjistrimi i popullsisë së vitit 2011, përfshihen grupet e aftësisë së
kufizuar, si më poshtë:
LLOJI I AFTËSISË SË KUFIZUAR
TË SHURDHËR, APO ME DËMTIME TË RËNDA TË DËGJIMIT

9.935

TË VERBËR, APO ME DËMTIME TË RËNDA TË TË PAMURIT

9.435

KUFIZIME NË AKTIVITETET THEMELORE FIZIKE

31.567

VËSHTIRËSI AFATGJATE EMOCIONALE APO PSIKOLOGJIKE

8.133

AFTËSI TË KUFIZUARA INTELEKTUALE

5.608

VËSHTIRËSI APO SËMUNDJE TË TJERA AFATGJATE

28.611

GJITHSEJ

93.288

Tab. 13 Numri i personave me aftësi të kufizuara në Kosovë, sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2011

Vlerësimet e OBSH-së janë se 15% e popullsisë së botës janë me ndonjë formë të aftësisë së
kufizuar (përfshirë të moshuarit). Ndërsa, vlerësimet e European Disability Forum janë se 10% e
popullsisë evropiane janë persona me aftësi të kufizuara. Nëse këto përqindje aplikohen në numrin
e popullsisë rezidente të Kosovës, atëherë del se popullsia që mund të ketë ndonjë formë të aftësisë
së kufizuar sillet ndërmjet vlerave 190.000 dhe 286.000.
Në mungesë të statistikave të sakta në nivel komunash, një mënyrë e nxjerrjes së një numri
orientues të personave me aftësi të kufizuara është përmes skemës së pensioneve për personat me
aftësi të kufizuara, skemës së kompensimit të familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuara (deri në
moshën 18 vjeç), dhe skemës së kompensimit të personave të verbër. Të dhënat e paraqitura këtu
janë nxjerrë nga numri i përfituesve të pensioneve të të tri kategorive në muajin dhjetor të vitit
2017, sipas raportit “Statistikat e Mirëqenies Sociale të vitit 2017” të ASK-së.
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Agjencia e Statistikave të Kosovës, Parashikimi i Popullsisë, 2017‐2061, http://ask.rks‐
gov.net/media/3925/parashikimi‐i‐popullsis%C3%AB‐2017‐2061.pdf, (qasur më, 25.09.2018)
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Intervista me z. Afrim Mailiqi, drejtor i OJQ HANDIKOS, Kosova. (01.06.2017)
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PËRFITUESIT E PENSIONEVE TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA
KOMUNA

DHJETOR 2017

PRISHTINË

1.799

PRIZREN

1.834

KOSOVA (gjithsej)

19.481

Tab. 14 Numri i personave me aftësi të kufizuara për Prishtinë, Prizren dhe Kosovë, sipas raportit “Statistikat e mirëqenies sociale në
vitin 2017”, ASK

PËRFITUESIT E SKEMAVE TË KOMPENSIMIT TË FAMILJEVE ME FËMIJË ME AFTËSI
TË KUFIZUARA (DERI NË MOSHËN 18 VJEÇ)
KOMUNA

DHJETOR 2017

PRISHTINË

299

PRIZREN

233

KOSOVA (gjithsej)

2.761

Tab. 15 Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara për Prishtinë, Prizren dhe Kosovë, sipas raportit “Statistikat e mirëqenies sociale në
vitin 2017”, ASK

PËRFITUESIT E SKEMAVE TË KOMPENSIMIT NGA KOMUNITETI I VERBËR
KOMUNA

DHJETOR 2017

PRISHTINË

228

PRIZREN

143

KOSOVA (gjithsej)

2.001

Tab. 16 Numri i të verbërve në Prishtinë, Prizren dhe Kosovë, përfitues të skemave pernsionale në vitin 2017

Në vitin 2017 ka hyrë në fuqi skema e kompensimit të personave tetraplegjik dhe paraplegjik.
Të dhënat për këtë komunitet nuk janë ende në dispozicion. Në paraqitjen e mësipërme nuk janë
përfshirë skemat për personat e shurdhër dhe invalidët e luftës. Nga të dhënat e mësipërme shohim
se nuk ka konsistencë në të dhënat statistikore mbi numrin e saktë të personave me aftësi të
kufizuara në Kosovë, e aq më pak për numrin e tyre nëpër komuna të veçanta. Ky problem i
mungesës së statistikave pasqyrohet edhe në rekomandimet e Strategjisë Nacionale për të Drejtat e
Personave me Aftësi të Kufizuara 2013-2023,128 dhe Planeve të Veprimit Komunale, sipas të cilave
kërkohet që të nisë puna në krijimin e regjistrit të personave me aftësi të kufizuara në nivel vendi.
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ZQM në Zyren e Kryeministrit, Strategjia Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 2013‐2023,
2013, http://www.kryeministri‐
ks.net/repository/docs/STRATEGJIA_NACIONALE_PER_TE_DREJTAT_E_PERSONAVE_ME_AFTESI_TE..._Shq+Ser+Ang.p
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3.3

Profili urban i Prishtinës

Prishtina është kryeqendra e Republikës së Kosovës dhe njëherit qyteti më i madh. Regjioni të
cilin e administron Prishtina, ka pozitë të tillë strategjike në një pikëtakim udhësh të disa
drejtimeve, ndërsa nga kryeqendrat e rajonit është e larguar si vijon: 250 km në verilindje të
Tiranës, 90 km në veri të Shkupit, 370 km në jug të Beogradit dhe 300 km në lindje të Podgoricës.
Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë,129 brenda kufijve të vet komunalë Prishtina ka 198.897
banorë, ndërsa brenda kufijve urbanë, rreth 145.149 banorë. Me zonën e vet metropolitane Prishtina
vlerësohet t’i shërbejë një popullsie prej rreth 477.312 banorësh.130 Prishtina është e lidhur ngusht
me regjionin e vet, për shkak të përqendrimit të administratës, por edhe për shkak pozitës dhe
lidhjeve rrugore. E dhëna e fundit tregon se në qytetin e Prishtinës brenda 12 orësh në ditë
mesatarisht qarkullojnë 135.000 makina.131 Këto të dhëna tregojnë se përveç banorëve rezidentë
dhe atyre që gravitojnë nga zona metropolitane, në baza ditore ka një numër shumë të madh
qytetarësh që vijnë në Prishtinë edhe nga gjithë Kosova. Vlerësimet statistikore për vitin 2017 japin
shifrën prej 207.708 banorëve rezidentë për komunën e Prishtinës.

Fig. 5 Prishtina, pamje e Bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe lagjes Ulpiana, (foto: ©V. Zhitija; burim: Insajderi, https://insajderi.com/)

Prishtina gjendet në verilindje të territorit të Kosovës dhe komuna e saj ka një sipërfaqe prej 572
km2.132Qyteti është i vendosur mbi një rrafshnaltë të plleshme, me terrenet me lartësi mbidetare
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Agjensioni i Statistikave i Kosovës, http://opendata.rks‐gov.net/dataset/f5753b6f‐4e5e‐4314‐af45‐
724b773d47ed/resource/cf93113c‐c180‐4fea‐8075‐bc373b9cd668/download/te‐dhenat‐kryesorealb.pdf, (qasur më
05.08.2018)
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Faqja e Prishtinës në enciklopedinë online Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Pristina (qasur më 16.08.2018)
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Portali Indeksonline, Shpend Ahmeti publikon numrin e veturave që qarkullojnë brenda ditës në Prishtinë, artikull i
datës 19.07.2018, http://indeksonline.net/shpend‐ahmeti‐publikon‐numrin‐e‐veturave‐qe‐qarkullojne‐brenda‐dites‐
ne‐prishtine/ (qasur më 05.08.2018)
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Faqja zyrtare e Komunës së Prishtinës, https://kk.rks‐gov.net/prishtine/qyteti/siperfaqja/ (qasur më 16.08.2018)
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mesatare prej 535-730 m që përbëjnë pjesën më të madhe të kësaj komune. Nëse e vështrojmë
qytetin, ai duket i mbështjellë në tri anë nga shpatet që i gjasojnë një amfiteatri. Në veri dhe në
lindje shtrihet pylli i Gërmisë, i cili arrin lartësinë prej 1100 m tek vargu i Bjeshkës së Butovcit
(malet e Prugovcit dhe Grashticës). Në perëndim, shtrihen shpatijet e Arbërisë dhe në veri kodra e
Pozderkës. Jugu dhe juglindja dominohet nga kodrat e Veternikut, Matiçanit dhe malet e Zllatarit
(aktualisht Mati). Në jugperendim kemi një sheshim që lidhet me drejtimin e Fushë Kosovës/ Pejës.
Edhe pse kufijtë e komunës së Prishtinës në 30 vitet e fundit kanë ndërruar disa herë, këta
aktualë janë pasojë e reformës decentralizuese në vitin 2008 bazuar në Planin e Ahtisaarit. Në këtë
drejtim, Prishtina pësoi ngushtim të skajshëm. Sipas F. Jerliut, kufijtë komunalë u sollën tek kufijtë
e qytetit, si dhe në disa vende, penetruan zonën urbane.133
3.3.1

Format e mobilitetit në qytetin e Prishtinës

Për të kuptuar problematikat e arritshmërisë, duhet të kuptohen mundësitë dhe format kryesore
të lëvizjes në qytetin e Prishtinës. Përzgjedhja e njërës formë të lëvizjes në qytet kundrejt një forme
tjetër kushtëzohet nga gjendja e infrastrukturës ekzistuese, gjendjes dhe shpeshtësisë së linjave të
transportit urban, mundësive ekonomike dhe kulturës predominuese të shfrytëzimit të madh të
makinave private.
3.3.1.1 Transporti jo i motorizuar

Të ecësh shlirshëm në qytetin e Prishtinës është përvojë sfiduese për të gjithë pa përjashtim. Në
Prishtinë, komponenta themelore e lëvizjes për qytetarë në hapësirat urbane, trotuaret, me pengesat
që i përmbajnë e vështirësojnë lëvizjen dhe jo rrallë e rrezikojnë jetën e këmbësorit. Pengesat e
lëvizjes në trotuare janë kryesisht rezultat i ngushtimit, zaptimit dhe bllokimit me vetura të
parkuara, zgjerime të ndërtesave në përdhesë dhe mallrat, reklamat dhe elementet e ndryshme të
ekspozuara nga lokalet. Kohëve të fundit Komuna e Prishtinës është përpjekur të lirojë disa trotuare
në qytet (kryesisht në rrugët kryesore) përmes instalimit të kunjave antiparking. Duke qenë se këto
intervenime janë bërë në rrugët kryesore, ku trotuaret kanë gjerësi të mjaftueshme, problem i
bllokimit të trotuareve mbetet në rrugët dytësore, ku trotuaret janë shumë të ngushtë.

Fig. 6 Lëvizja e vështirësuar në trotuaret e Prishtinës (foto: autorja)
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Jerliu F., Reinterpretacija Prištine: Ispitivanje trijade naslijeđe‐memorija‐identitet u savremenom kontekstu, tezë
doktorate, Fakulteti i Arkitekturës, Universiteti i Sarajevës, 2014, fq. 61
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Lëvizja në tipologjitë e tjera të hapësirës publike është po aq sfiduese sikurse në trotuare.
Sheshet e parqet janë përplot barriera fizike me të cilat pengohet lëvizja e personave me aftësi të
kufizuara. Bulevardi Nëna Tereze me dizajnin e ri, konsiderohet në pjesën kryesore lehtë i
kapërcyeshme për përdoruesit e karrocave, edhe pse kalimet anësore janë të paqasshme. Por, për
personat e verbër, ky Bulevard nuk përmban sinjalistikë, e asnjë shënjues apo ndihmesë që do ta
bënte më të qasshme këtë hapësirë. Edhe arritja në mënyrë të pavarur në këtë hapësirë publike, për
qytetarët me aftësi të kufizuara fizike dhe shqisore është pothuajse e pamundur. Trotuarët e qendrës
që çojnë drejt kësaj pjese janë shumë problematik.

Fig. 7 Pamje nga sheshi “Adem Jashari” Prishtinë (foto: autorja)

Pavarësisht këtyre problemeve, qytetarët parapëlqejnë të ecin në Prishtinë. Në anketën që e kam
realizuar në vitin 2015 dhe 2016, nga 110 të anketuarit e moshës 14-64 vjeç, mbi 95% parapëlqejnë
të ecin në qendër. 68% nga 182 të moshuarit e anketuar e japin të njëjtën përgjigje.
Të ngasësh biçikletën në qytetin e Prishtinës është tejet e rrezikshme. Për këtë dëshmojnë
aksidentet e shumta që ndodhin midis biçiklistëve dhe ngasësve të makinave, kur në të shumtën e
rasteve biçiklistët pësojnë me jetë. Prishtina nuk e ka fare të zhvilluar rrjetin e mirëfilltë të
komunikacionit çiklistik. Shtigjet e biçikletave mungojnë pothuajse gjithkund. Prishtina sipas një
besimi të gjerë ndër qytetarë të vet, për shkak të relievit dinamik brenda qytetit, është e
papërshtatshme për çiklizëm. Në fakt, janë shumë qytete që kanë rrjet të zhvilluar çiklistik (San
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Francisco, Lausanne) përkundër topografisë sfiduese. Një pjesë e madhe e Prishtinës, megjithatë e
ka të përshtatshme topografinë për qarkullim me biçikletë, andaj edhe duhet të bëhet përshtatja e
rrugëve për të akomoduar shtigjet e biçiklistëve.
Është kërkesë e vazhdueshme e biçiklistëve, por edhe e personave me aftësi të kufizuara që
përdorin karroca, që të ndërtohen shtigje për lëvizjen e biçikletave në qytet. Përdoruesit e karrocave
konsiderojnë se në situatën në të cilën gjenden sipërfaqet këmbësorike sot, shtigjet e veçanta për
biçiklistë do të ishin të përshtatshme edhe për lëvizjen e tyre të papenguar.
3.3.1.2 Transporti i motorizuar

Transporti publik urban dhe ndërurban organizohet përmes linjave që menaxhohen nga komuna
e Prishtinës dhe nga kompanitë private. Prishtina akomodon linjat kryesore kombëtare dhe
ndërkombëtare, si dhe ato ndërurbane dhe regjionale të trafikut rrugor. Transporti me autobusë në
këto linja niset nga Stacioni i autobusëve të Prishtinës, i cili gjendet në lagjen Kalabria, në skajin
perëndimor të qytetit. Janë gjithsejt 34 linja të transportit ndërurban, 10 linja të transportit urban dhe
24 linja që lidhin me periferinë apo fshatrat e Prishtinës. Linjat e trafikut urban nuk e mbulojnë mirë
gjithë qytetin. Në anën tjetër, pos nja 20 autobusëve të rinj që janë pjesë e flotës së Ndërmarrjes
Publike “Trafiku Urban” të rinj dhe të pajisur me elemente qasëse për të akomoduar personat me
aftësi të kufizuara, apo prindërit me karroca foshnjash, shumica e autobusëve të tjerë janë pothuajse
krejtësisht të paqasshëm.
Se sa e përdorin transportin publik qytetarët e Prishtinës, dëshmojnë edhe përgjigjet nga anketat
me qytetarë që i kam bërë në vitin 2015 dhe 2016. Nga 110 qytearë të moshës 14-64 vjeç, që i janë
përgjigjur anketës, 58.2% janë përgjigjur pozitivisht përgjigjes “A përdorni transport publik?”. Nga
182 të moshuarit e anketuar në anketën e fokusuar, 23% deklarojnë së hapësirat publike që i
frekuentojnë, i arrijnë përmes transportit publik.

Fig. 8 Autobusët e rinj të transportit urban të Prishtinës, pjesë e flotës së ndërmarrjes publike “trafiku Urban” (burim: Bota Sot,
https://www.botasot.info/prishtina‐kosova/689609/akuza‐se‐autobuset‐e‐rinj‐kane‐ardhur‐nga‐rezervat‐e‐kroacise/)
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Graf. 1 Linjat e transportit publik në qytetin e Prishtinës (harta bazë©Fisnik Ismaili, marrë nga
https://sq.wikipedia.org/wiki/Transporti_n%C3%AB_Prishtin%C3%AB)

Transporti i motorizuar privat është ai që e rëndon më së shumti trafikun në qytet. Pothuajse të
gjitha rrugët brenda qytetit dhe magjistralet që e tangjentojnë qytetin kanë intensitet të lartë trafiku.
Numri i madh i makinave është si pasojë transportit publik jo mirë të organizuar dhe të shtrirë në
qytet. Një pjesë e madhe e makinave në rrugë janë edhe për shkak se ekziston një kulturë e
shfrytëzimit të lartë të makinave. Për shkak të migrimit të madh ditor të personave që punojnë,
tregtojnë apo studiojnë në Prishtinë, pikat hyrëse të komunikacionit në Prishtinë nga drejtimi i
Podujevës, Fushë-Kosovës (drejtimi i Pejës, Prizrenit dhe Shqipërisë), Ferizajit dhe Mitrovicës në
orët e mëngjesit dhe të pasditës bllokohen me trafikun skajshmërisht të rënduar. Trafiku rrugor
brenda qytetit dhe në rrugët magjistrale përreth qytetit karakterizohet edhe me një nivel jo të mirë të
sigurisë, qoftë për shkak të sipërfaqeve të dëmtuara të rrugëve, sinjalistikës së paktë, apo sistemit
rrugor jo mirë të projektuar, etj.
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Graf. 2 Harta e rrugëve dhe drejtimeve kryesore të trafikut të motorizuar në qytetin e Prishtinës

Problemi i trafikut të ngarkuar, rëndohet edhe nga mungesa e parkingjeve. Prishtina nuk e ka
ende të zgjidhur problemin e parkimit publik. Në qendër ekzistojnë parkingje rrugore, si dhe prona
private që janë shndërruar në parkingje me pagesë. Dominon kultura e parkimit dosido në rrugë dhe
në trotuar. Ky i fundit paraqet një nga barrierat kryesore të lëvizjes së këmbësorëve në trotuare.
Është evidente mungesa e parkingjeve të dedikuara dhe shenjëzuara për persona me aftësi të
kufizuara. Vetëm një numër shumë i vogël i institucioneve kanë parkingje të qasshme.
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Fig. 9 Majtas: parkimi në trotuare në rr. Eqrem Çabej (foto: autorja). Djathtas: parkim privat rr. Luan Haradinaj (foto: Qerim Ondozi)

3.3.1.3 Transporti hekurudhor

Brenda qytetit të Prishtinës ekziston një linjë hekurudhore (shih Graf. 2) që tani është
gjysmëfunksionale. Kjo linjë është e vendosur aty prej gjysmës së dytë të shekullit XIX. Stacioni
kryesor i trenit gjendet në qytezën e Fushë Kosovës, rreth 5-6 km larg Prishtinës. Ndërsa vetë
Prishtina shërbehet me një stacion shumë të vogël rrëzë kodrës së lagjes Arbëria dhe nuk ka
terminal brenda kufijve komunalë. Pas luftës së fundit, sistemi hekurudhor në nivel Kosove është
paralizuar. Sot, brenda ditës nga Prishtina nisen vetëm dy-tre trena në drejtim të Pejës.
3.3.1.4 Transporti ajror

Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari’ gjendet 25 km larg Prishtinës në drejtimin
perendimor. Administrativisht, ai gjendet në territorin e komunës së Lipjanit. Janë 25 destinime
fluturimi në Evropë nga ky aeroport. Vetëm në vitin 2016 nëpër aeroportin e Prishtinës kanë
qarkulluar mbi 1.700.000 udhëtarë.
3.3.2

Struktura urbane e qytetit të Prishtinës

Prishtina karakterizohet me tri pjesë/ struktura karakteristike urbane, që janë me morfologji
dalluese dhe janë rezultat i zhvillimeve historike dhe shoqërore që u përmendën më heret.
Pjesa e bërthamës historike – qendra e vjetër rrezatuese lulëzoi në periudhën e pushtimit Osman.
Kësaj pjese, përpos një grusht të monumenteve kryesore që janë të mbrojtura me ligj si trashëgimi
kulturore, nuk i ka mbetur asnjë strukturë tjetër historike. Ato pak ndërtesa të mbetura janë ndërtesa
publike, pjesë të hapësirës së hapur publike - qendrës së vjetër rreth të cilës u zhvillua i gjithë
qytetit. Krahas strukturave të vjetra, edhe elementet tjera të peizazhit historik janë zhdukur tashmë,
në veçanti pas zhvillimeve stihike ndërtimore të periudhës pas vitit 1999. Por ajo që ka mbetur nga
qendra e vjetër është rrjeti i rrugëve. Deri para njëzet vjetësh kjo zonë karakterizohej me një thurrje
të imët urbane, ndërtesa të ulta (një-dy katëshe) banimi. Tani indi urban ka pësuar ndryshime
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drastike, ku shtëpitë e ulta në shumë vende janë zëvendësuar me banim të mesëm. Në aspektin
funksional, janë shtuar dukshëm funksionet tregtare. Zona historike nuk ka kufij të përkufizuar dhe
nuk është tërësisht e mbrojtur me ligj.

Fig. 10 Fotografi e vjetër e Prishtinës pranë Xhamisë së Sulltan Mehmet Fatihut, foto: Albert Kahn (burim: KultPlus,
https://www.kultplus.com/tag/prishtina‐e‐vjeter/)

Pjesa qendrore urbane - me përqendrimin më të madh të ndërtesave shoqërore u zhvillua
në periudhën e planifikimit socialist. Pos funksioneve shoqërore që akomodojnë ndërtesat
administrative qeverisëse, kulturore dhe të tjera, kjo zonë popullohet me banim të mesëm (të
planifikuar dhe të ndërtuar në vitet 60-70 të shekullit XX), dhe me lagjet e mëdha të banimit
në brezin përreth qendrës me funksione administrative. Këto lagje përbëhen nga banim i
mesëm dhe i lartë. Kjo pjesë zgjerohet kryesisht në jug dhe perëndim nga bërthama historike.
Pjesët periferike - në njëzet vitet e fundit janë zgjeruar dukshëm. Në veçanti, zonat që dikur
shërbenin për bujqësi, tani janë të populluara me lagje me shtëpi. Shumë nga këto lagje janë
zhvilluar pothuajse në mënyrë të paplanifikuar, në zona ku nuk ka pasur plane rregulluese.
Periferitë po ashtu akomodojnë disa nga lagjet geto dhe komplekset e mëdha të qendrave tregtare
(në veçanti në daljen jugore të qytetit). Pjesa perendimore e periferisë së qytetit karakterizohet me
zonën industriale, por që edhe ajo po merr gjithnjë e më shumë karakterin tregtar për shkak të
numrit të qendrave tregtare.
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Fig. 11 Lagjja Dardania në jugpereëndim të qendrës së qytetit të Prishtinës, (foto: Qerim Ondozi)

Fig. 12 Struktura e qendrës së qytetit të Prishtinës (burim: https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=155098672)

3.3.2.1 Hapësirat publike në qytetin e Prishtinës

Si në të kaluarën ashtu edhe sot pas shpërthimit të ndërtimeve të njëzet vjetëve të fundit,
Prishtina konsiderohet se nuk ka shpërndarje të mjaftueshme të hapësirave të hapura publike në
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shërbim të kohës së lirë të qytetarëve të vet. Në veçanti, Prishtinës i mungon një shpërndarje e mirë
e hapësirave publike të gjelbra në qytet.

Graf. 3 Majtas: Harta e zonave predominuese të gjerlbra në Prishtinë. Djathtas: Pamje e pyllit të Gërmisë (foto e përdorur në kolazh
nga Sh. Kciku, https://twitter.com/shaipkciku)

Kur shikohet harta e Prishtinës, vërehet dominimi i të gjelbërtës në brezin verilindor të qytetit ku
gjendet Pylli i Gërmisë. Fillimisht, në lindje nga qendra paraqitet Taukbahçja, një park pikniku, që
daton nga shekulli XIX. Ajo është urë lidhëse me zonën e madhe të gjelbër me parkun e Gërmisë,
që gjendet në verilindje të qytetit. Kjo hapësirë publike e gjelbër gjithnjë ka qenë dhe vazhdon të
jetë shumë e dashur për qytetarët e Prishtinës, të të gjitha moshave. Gjatë ditëve të verës,
frekuentohet nga heret në mëngjes deri në orët e vona. Për më shumë, shtimi i shiritave dhe
sipërfaqeve për rekreacion, e bën destinacion të rëndësishëm ditor për qytetarët më aktivë. Ky park
shtrihet në luginën e krijuar nga përroska Vellusha, e cila zbret drejt qytetit nga pylli i Gërmisë.
Parku edhe pse shfrytëzohet shumë, nuk është i mirëmbajtur si duhet.
Në verilindje të qendrës së qytetit shtrihet pylli i Gërmisë. Ky pyll është hapësira publike e hapur
më e popullarizuar e qytetarëve të Prishtinës, e cila shfrytëzohet ekstenzivisht gjatë gjithë vitit nga
të gjitha moshat. Duke qenë se ka lidhje të mira me qytetin përmes transportit publik,134është
hapësira publike më e dashur dhe më e frekuentuar nga të moshuarit e Prishtinës, në të gjitha stinët.
Shumica e të moshuarve e zgjedhin Gërminë për ecje rekreative nëpër shtegun e shënjuar nëpër pyll
me gjatësi 9.8 km, në orët e hershme të mëngjesit. Është e populluar në masë të madhe në fundjavë.
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Linja 4 e autobusit urban është linja që menaxhohet nga ndërmarrja publike komunale “Trafiku Urban”. Që nga viti
2014, të pensionuarit e kanë udhëtimin falas me autobusët e kësaj kompanie.
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Parku i qytetit të Prishtinës, që shtrihet në lindje dhe fare pranë Bulevardit Nëna Tereze, u
realizua mbi varrezat e vjetra osmane, në vitet ’30 të shekullit XX. Karakterizohet me vegjetacion
dhe hije të bollshme dhe terren të ngritur. Në periudhën kur Kosova ishte pjesë e RFSJ-së, në linjë
me politikat shtetërore mbi hapësirat publike, ky park ishte i pajisur me një memorial me figurat e
personaliteteve që përfaqësonin një nga doktrinat politike predominuese, Vëllazërim – Bashkimin.

Graf. 4 Majtas: foto e Parkut të qytetit. Djathtas: Lokacioni i Pakrut të Qytetit në hartën e Prishtinës. (fotoja në kollazh nga A. Likaj)

Tipologji tjetër e hapësirave të gjelbra në qytet janë edhe hapësirat publike që zhvillohen në
lagjet e banimit të lartë, sikurse parqet në lagjen e madhe të banimit Dardania.

Graf. 5 Majtas: Lokacioni i parkut të Dardanisë në hartën e Prishtinës. Djathtas: pamje nga parku (foto e përdorur në kollazh nga
Qerim Ondozi)
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Këta parqe, për nga përmasat janë më të vegjël, janë mirë të përkufizuar dhe rrethohen
ekskluzivisht nga përmbajtjet e banimit. Prandaj, ato frekuentohen nga banorë të lagjes. Deri vonë
këto hapësira kanë qenë të parregulluara dhe të stërmbushura me mbeturina, të zaptuara nga
zgjerimet e banesave në përdhesa dhe jo shumë të frekuentuara. Pas iniciativave të banorëve dhe
pastaj intervenimeve nga komuna, parku në Dardani rregullohet dhe tani dallohet prej gjithë
parqeve të kësaj tipologjie si një nga parqet më mirë të shfrytëzuar në qytet.
Tipat e tjerë të hapësirave publike të hapura në Prishtinë janë platotë apo sheshet e ngritura
ndërmjet ndërtesave të ndërtesave shumëbanesore, që janë sipërfaqe pedonale të pllakëzuara. Këto i
gjejmë kryesisht në lagjet e mëdha të banimit që u ndërtuan në vitet ’80 të shekullit XX, sikur lagjja
Dardania. Nga nevoja për të krijuar hapësirë për parkingje, apo tregti, platotë në Dardani lidhin
ndërtesat në nivelin e katit të parë, nga ku hyhet në përmbajtjet e banimit. Këto sipërfaqe
karakterizohen me mungesë të plotë të gjelbërimit dhe zakonisht shfrytëzohen si sipërfaqe kaluese
dhe për lojën e fëmijëve. Struktura më e popullarizuar e kësaj tipologjie është “Kurrizi” që poshtë
ka një qendër tregtare të tipit të bazaarit. Platoja e Kurrizit është hapësirë që frekuentohet shumë
nga banorët e lagjes.

Graf. 6 Platoja e “Kurrizit” në në lagjen Dardania

Për tipologjinë e shesheve qendrore, duke qenë se ato janë fokus i këtij studimi, më në hollësi do
të flitet në vijim, te trajtimi i rasteve studimore.
Tabela në vijim jep të dhënat e fluksit të përgjithshëm të qytetarëve në hapësirat kryesore
publike të hapura në qendër të qytetit të Prishtinës, të matura në prill të vitit 2016. Hollësitë e këtyre
matjeve jepen në shtojcën VII.
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FLUKSI I QYTETARËVE NË HAPËSIRAT PUBLIKE KRYESORE - PRISHTINË PRILL 2016
(mesatarja 30 min.)
TIPOLOGJIA
Shesh

ZONA
URBANE
Qendër

HAPËSIRA
PUBLIKE
Bulevardi
“Nëna Tereze”:
Sh. Zahir Pajaziti

Sh. Nëna Tereze

Sh. Skënderbeu

PJESËT
E ANALIZUARA
Zona te Hotel
Grandi
Zona pas
përmendores
Zahir Pajziti
Rr. Tafil Hoxha
Rr. Rexhep Luci
Rr. Fehmi Agani
Zona te Swiss
Diamond Hotel

FUNKSIONET
KRYESORE
ADMINISTRATË
PUBLIKE,
KULTURË,
TREGTI, LOKALE
SHËRBYESE,
HOTELIERI,
BANIM I MESËM,
ZYRA, etj.

MESATARE
E FLUKSIT
701.3
371.7

333.3
414.3
389.1
627.7
698.7

Zona te Teatri
Kombëtar i
Kosovës
Shesh

Qendër

Shesh

Qendër

Park

Qendër

Heroinat

Park

Qendër

Parku
i Qytetit

Zona Perëndimore
Zona Jugore

Park

Qendër

Sh. Hasan
Prishtina

Park brenda
bllokut
banesor
Shesh –
Plato

Zona
Perëndim

Kampusi i
Universitetit
të Prishtinës
(matja – para/
ana perëndim e
Bibliotekës)
Parku në lagjen
Dardania

Shesh

Zona
Ulpiana

Zona
Perëndim

Sh. Adem
Jashari
Sh.
NEWBORN

Platoja
KURRIZI
(matja te “Ora”)
Sh. FONTANA

Zona te
“Banesat e bardha”

ADMINISTRATË
PUBLIKE

237.6

TREGTI/ LOKALE,
SHËRBYESE,
SPORT,
KULTURË
ADMINISTRATË
PUBLIKE,
LOKALE
SHËRBYESE
BANIM MIKST,
REKREACION,
TREGTI
ARSIM, KULTURË

295.3

39.7
40.3
333.1

BANIM I LARTË

140.4

BANIM I LARTË,
TREGTI/ LOKALE
SHËRBYESE
BANIM I LARTË

207.8

130.3

Tab. 17 Matja e fluksit të qytetarëve në hapësirat publike kryesore në Prishtinë, matur në prill 2017
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3.4

Prishtina në kontekstin e planeve hapësinore

Planet e shqyrtuara më poshtë prezantohen këtu për të kuptuar vizionin dhe qëllimet
zhvillimore dhe strategjike të niveleve të ndryshme qeverisëse për qytetin e Prishtinës, shikuar nga
perspektiva e krijimit të mjedisit të ndërtuar pa barriera arkitektonike, që pengojnë integrimin e
individëve dhe grupeve të margjinalizuara. Ligji për Planifikim Hapësinor prej disa vitesh ka
ndryshuar, me çka kanë ndryshuar edhe llojet e dokumenteve rregulluese të planifikimit hapësinor
në të gjitha nivelet. Planet rregulluese të shqyrtuara këtu prej kohësh kanë skaduar, dhe planet e reja
që do ta plotësojnë hierarkinë e dokumenteve strategjike dhe zhvillimore ende nuk janë miratuar.
3.4.1

Prishtina në kontekstin e Planit Hapësinor të Kosovës (PHK) 2010-2020135

Plani Hapësinor i Kosovës e ndan shtetin në katër zona, bazuar në karakteristika themelore
gjeografike dhe potencialet zhvillimore ekonomike dhe hapësinore të tyre. Sipas Planit Hapësinor të
Kosovës 2010 – 2020+, qyteti i Prishtinës gjendet në të ashtuquajturën zonë të kaltër, “Porti i
Kosovës”. Zona përmban edhe komunat: Obiliq, Podujevë, Fushë Kosovë, Lipjan, Drenas dhe
Shtimje. Sipas përshkrimit në plan, kjo zonë është mjaft e dendur, meqë qytetet gjenden shumë afër
njëri-tjetrit dhe zhvillimi i secilit prej tyre lidhet ngushtë me zhvillimin e zonës.
Për shkak se qyteti i Prishtinës e administron me aeroportin e Prishtinës, në komunën e Lipjanit,
Termoelektranën Kosova A dhe B, në territorin e komunës së Obiliqit dhe Hekurudhat e Kosovës,
në Fushë Kosovë, vizioni për këtë zonë përfshin krijimin e zonës metropolitane. Zhvillimi i qytetit
propozohet sipas modelit policentrik, ndërsa funksionet kryesore të qytetit ndërlidhen me
përqëndrimin e ndërtesave qeveritare, institucioneve të ndryshme administrative, universitare dhe
kulturore dhe ambasadave dhe organizatave të huaja.
3.4.2

Prishtina në kontekstin e Planit Zhvillimor Komunal (PZHK) 2012-2022136

Vizioni për komunën e Prishtinës i përshkruar në PZHK për vitin 2012-2022 bazohet në tri
koncepte. Dy nga këta koncepte janë të rëndësishëm të përmenden këtu. Koncepti i parë kërkon që
Prishtina të bëhet kryeqytet atraktiv. Koncepti i dytë, qyteti për të rinjtë (NEWBORN - NEW
PRISHTINA), i sheh ata si protagonistë të ndryshimit, inovacionit dhe zhvillimit të aktiviteteve
sociale dhe ekonomike. Brenda këtij koncepti të fundit dhe bazuar në diversitetin kulturor, social,
etnik dhe gjeneracional, projektohet një Prishtinë e ardhme, si “vend i përshtatshëm për të gjithë
(...)” (PZHK 2012-2022, fq. 59). Një nga objektivat strategjikë të rëndësishëm të PZHK-së së
Prishtinës, është krijimi i një mjedisi gjithëpërfshirës.
PZHK-ja e Prishtinës zhvillohet bazuar në disa parime, fjalët kyçe të të cilave, janë pjesë e
fjalorit të zhvillimit të qëndrueshëm urban të qyteteve. Andaj, parimet rekomandojnë: zhvillimin
kompakt hapësinor; zonimin që promovon mbrojtjen e mjedisit dhe kohezionin social; krijimin e
hapësirave publike cilësore; mobilitetin e qëndrueshëm dhe të shëndetshëm; shkallë të lartë të
arritshmërisë; planifikimin e periferisë urbane; smart city-in; qasjen e integruar, etj.
Parimi i hapësirave publike cilësore rekomandon krijimin e hapësirave publike funksionale për
135

Plani Hapësinor i Kosovës – Strategjia e Zhvillimit Hapësinor, 2010‐2020+, Instituti për Planifikim Hapësinor, MMPH,
http://www.kryeministri‐ks.net/repository/docs/Plani_Hapesinor_i_Kosoves_2010‐2020_shq.pdf, (qasur më
16.09.2018)
136
Plani Zhvillimor Komunal i Prishtinës 2012‐2022, http://prishtinaonline.com/uploads/prishtina_pzhk_2012‐
2022_shqip%20(1).pdf, (qasur më 16.09.2018)
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të gjithë qytetarët pa dallim (në veçanti për të moshuar dhe fëmijë) dhe me dizajn të mirë. Ndërsa
parimi i qarkullimit të qëndrueshëm, gjithëpërfshirës dhe të shëndetshëm rekomandon që të gjitha
lagjet të bëhen lehtë të qasshme në këmbë, biçikletë a transport publik.
3.4.3

Prishtina në kontekstin e Planit Zhvillimor Urbanistik (PZHU) 2012-2022137

PZHU-ja, një nga fokuset më të rëndësishme me të cilat i lidh objektivat e vet zhvillimore, e ka
zhvillimin dhe zgjerimin e hapësirave publike të qytetit, për të cilat shtron një sërë parimesh që
tematikisht lidhen me qëllimet zhvillimore të lartpërmendura.

Graf. 7 PZHU i Prishtinës 2012‐2022 (burimi: faqja zyrtare e Kuvendit Komunal të Prishtinës, https://kk.rks‐gov.net/prishtine/wp‐
content/uploads/sites/45/2018/02/06‐PZHU‐DESTINIMI‐I‐SIPERFAQEVE.pdf)

Në kornizën e zhvillimit hapësinor (PZHU, 2012, fq. 141), të rëndësishme të përmenden në
kontekstin e këtij studimi janë propozimet si më poshtë:




Krijimi i një aksi këmbësorik me gjatësi prej 2 km, me zgjatjen e aksit aktual të Bulevardit
Nëna Tereze, duke përfshirë rrugën “Xhorxh Bush” dhe Bulevardin e Dëshmorëve të
Kombit. Për realizimin e këtij aksi këmbësorik, kërkohet riorganizimi i qarkullimit rrugor
dhe shkarkimi i qendrës nga trafiku i rënduar, përmes ndërtimit të unazës së mesme dhe të
jashtme të qytetit.
Një aks këmbësorik tjetër propozohet për qendrën historike, përkatësisht rrugën “Ibrahim
Fehmiu”, që çon drejt Parkut të Gërmisë. Rekomandohet që e gjithë rruga nga Parku i
Taukbahçes deri tek hyrja e Parkut të Gërmisë të shndërrohet në zonë këmbësorike. Me
këto intervenime synohet krijimi i korridoreve të hapësirave publike të qasshme në këmbë,
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HIDROING, Plani Zhvillimor Urbanistik 2012‐2022, https://kk.rks‐gov.net/prishtine/wp‐
content/uploads/sites/45/2018/02/PZHU‐_Prishtina.pdf, (qasur më 17.09.2018)
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që lidhin qendrën me funksione administrative dhe kulturore me zonat kryesore të gjelbra të
kohës së lirë, rekreimit dhe sportit (Taukbahçe, Gërmi, etj.).
Me qëllim të krijimit të hapësirave të reja të hapura publike, rimëkëmbjes së hapësirave publike
ekzistuese, dhe lidhjes së këtyre hapësirave përmes transportit jo-motorik (ecje dhe çiklizëm),
PZHU-ja rekomandon integrimin e funksioneve qendrore të qytetit. Ky integrim funksional
propozon krijimin e zonave në qytet si vijon:






bërthama historike/ kulturore/ qendrore; zona qendrore/ administrative/ kulturore;
zona Universitare;
zona ekonomike/ shërbyese/ komerciale;
zona e gjelbër e rekreacionit dhe sportit;
zona e nyjës multinodale të transportit urban.

PZHU-ja i jep përparësi riorganizimit territorial dhe decentralizimit funksional për të
mundësuar një menaxhim më të lehtë urban. Qendra e qytetit propozohet të ndahet në 3 njësi
territoriale/ funksionale:




Prishtina e re (funksione parësore shërbyese),
Prishtina Veriore (funksione parësore shërbyese)
Prishtina e vjetër.

Ligji për Planifikim Hapësinor në ndërkohë ka ndryshuar. Synimet e parashtruara në PZHU dhe
dokumentet tjera janë përvetësuar si pjesë e fjalorit politik të menaxhmentit aktual të qytetit.
Mirëpo, menaxhimi jo i mirë lokal, politikat institucionale jo mirë të përkufizuara, bëjnë që dhënia e
përgjigjeve ndaj sfidave të mëdha të zhvillimit urban me të cilat përballet qyteti, të ecën ngadalë.
3.4.3.1 Paraqitja e disa planeve rregulluese urbane, në kontekstin e studimit të hapësirave
publike të studiuara të Prishtinës

Duke qenë se objekt i këtij studimi janë hapësirat publike të tipit shesh në qendër të qytetit, më
poshtë janë paraqitur disa nga planet rregulluese urbane dhe/ose planet e hollësishme urbane, që
rregullojnë zhvillimin e zonave dhe lagjeve qendrore në Prishtinë.
3.4.3.1.1

Plani Rregullues Urban Qendra 1138

Zona e Qendrës 1 në Prishtinë paraqet bërthamën administrative dhe institucionale të qytetit të
Prishtinës, por edhe të Republikës së Kosovës. Kjo zonë, e cila kufizohet me lagjen Tophane në
Veri, me lagjen Qafa në Perëndim, me sheshin “Nëna Tereze” në Jug, dhe me Bërthamën Historike
dhe lagjen Dodona në Lindje, akomodon selinë e Parlamentit dhe të Presidencës së Republikës,
Kryeministrinë dhe disa Ministri. Aktualisht, tipari kryesor i gjithë kësaj zone, është boshti
këmbësorik i bulevardit Nëna Tereze që është edhe produkti më i rëndësishëm i kësaj PRRU-je. Ky
bosht nis nga Hoteli Grand në anën jugore, dhe përfundon në afërsi të bërthamës historike në veri.
Në zonen e PRRU-së Qendra 1, zona këmbësorike ndahet në dy sheshe. Sheshi që gjendet në mes
të Kryeministrisë, Parlamentit, ndërtesës së Unionit dhe Teatrit, dhe që përmban monumentin e
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Non linear matrix/ 4m group ltd, Plani Rregullues i Qendrës 1, Kuvendi Komunal i Prishtinës, 2005,
http://prishtinaonline.com/uploads/1‐urban‐profile‐shqip.compressed.pdf, (qasur më, 19.09.2018)
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Skënderbeut,139 quhet sheshi i “Skënderbeut”. Ndërsa sheshi i cili gjendet në pjesën dalëse të aksit
këmbësorik, prapa ndërtesës së Unionit dhe përballë hyrjes kryesore të Parlamentit, dhe i cili
përmban monumentin e presidentit Ibrahim Rugova, quhet sheshi “Ibrahim Rugova”. Sheshi i tretë
(që s’është pjesë e aksit këmbësorik “Nëna Tereze”) dhe që gjendet në mes Parlamentit të
Republikës së Kosovës dhe Kuvendit Komunal të Prishtinës është sheshi “Adem Jashari” (ish
sheshi “Vëllazërim Bashkim”).
Sipas të dhënave në këtë PRRU rreth 50% të funksioneve në këtë zonë janë administratë, 5%
janë kulturë (Teatri Kombëtar i Kosovës), ndërsa të tjerat janë zyra, banim, hapësira komerciale,
hotelieri, etj. Shumica e përdhesave të ndërtesave janë lokale shërbyese, që e gjallërojnë dukshëm
gjithë zonën.
Ky plan rregullues nuk ka një vizion të qartë zhvillimor. E përqafon një qasje radikale ndaj
stokut ekzistues të ndërtuar në këtë zonë, duke propozuar rënimin e gjithë ndërtesave që nuk janë
ndërtesa të administratës dhe të kulturës. Një qëndrim i tillë, sipas arsyetimit në plan, rrjedh prej
vlerësimit se ndërtimet në këtë zonë janë në gjendje jo të mirë. Arsyetimi tjetër është se me
arkitekturë të re do të përforcohet karakteri i kryeqendrës së shtetit të ri, dhe do të krijohen hapësira
publike më cilësore. Zona me indin e imët, karakteristike për brendinë e lokacionit, propozohet të
zëvendësohen me ndërtime të katshmërisë së mesme dhe të lartë.
Shumë pak nga propozimet e këtij plani janë realizuar. Për me shumë ky plan ka skaduar në
vitin 2015.
Për pjesën e zonës qendrore të Qendrës së qytetit, që përfshin zonën këmbësorike prej hotelit
Grand, me sheshet “Zahir Pajaziti”, “Edith Durham”, “Heroinat” dhe një pjesë të sheshit “Nëna
Tereze”, deri më tani nuk është hartuar asnjë plan rregullues urban.
3.4.3.1.2

Plani rregullues “Lakrishte”140

Kjo zonë gjendet në veriperendim të qendrës së ngushtë të qytetit dhe përbëhet nga një zonë e
banimit kolektiv dhe pjesës që përfshin disa nga ndërtesat ikonike të qytetit me përmbajtje publike,
sportive, kulturore dhe administrative, si: Pallati i Rinisë dhe Sporteve (ish “Boro dhe Ramizi”),
Pallati i Ministrive (ish Pallati i Mediave “Rilindja”), Stadiumi i Prishtinës “Fadil Vokrri”, etj.
Sipas synimeve të parashtruara në këtë plan, funksionet kryesore të saj janë: biznes, banim i
dendur, institucione kulturore, sportive dhe hapësira të gjelbëruara. Këto funksione, ky plan i
përvetëson nga drejtimet zhvillimore të kësaj zone, prej Planit Strategjik Zhvillimor të Prishtinës,141
i miratuar në vitin 2004 nga Kuvendi Komunal i Prishtinës.
Zona “Lakrishte” ndahet në 4 tërësi funksionale. Tërësitë “C” dhe “D” janë ato në të cilat
gjenden ndërtesat ikonike me përmbajtje publike dhe tregtare. PRRU i “Lakrishtes” parasheh që të
lidhen platotë e Hotel Grandit dhe të Pallatit të Rinisë dhe Sporteve, me qëllim të krijimit të lidhjes
së drejtpërdrejtë me hapësirën publike këmbësorike të sheshit “Zahir Pajaziti”. Me këtë, pjesa e
qarkullimit të makinave planifikohet të mbetet nën nivelin e zonës këmbësorike. E njëjta plato,
139

Monumenti i Skënderbeut, u vendos në Prishtinë në nëntor të vitit 2001.
CMA, Plani Rregullues “Lakrishte”, Kuvendi Komunal i Prishtinës, 2007,
http://prishtinaonline.com/uploads/03_kushtet_urbanistike‐pjesa_tekstuale.pdf, (qasur më, 20.09.2018)
141
Plani Strategjik i Zhvillimit Urban të Prishtinës 2004‐2020, Kuvendi Komunal i Prishtinës, http://www.bp‐
home.com/about/plani_urbanistik/plani_strategjik.pdf, (qasur më, 20.09.2018)
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parashihet të zgjerohet edhe te pjesa e Stadiumit “Fadil Vokrri”. Ky vizion e ka përparësi ofrimin e
rrugës këmbësorike të patrazuar nga trafiku motorik prej sheshit “Zahir Pajaziti” deri te përmbajtjet
sportive dhe kulturore. Disavantazh i këtij propozimi është pasivizimi i sheshit tashmë aktiv përpara
monumentit NEWBORN që gjendet përpara hyrjeve të qendrës tregtare dhe lokaleve shërbyese.
Plani rregullues që diskutohet këtu është miratuar përpara shpalljes së Pavarësisë së Republikës
së Kosovës, dhe përpara se të vendoset monumenti “NEWBORN”.142Me këtë, hapësira publike, e
cila deri në atë moment ishte e lidhur ngushtë me funksionet e Pallatit të Rinisë dhe Sportit,
shndërrohet në një atraksion turistik lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Monumenti
“NEWBORN”, tashmë është shndërruar në një prej tërheqësve kryesorë të qytetarëve dhe
vizitorëve të Prishtinës, pavarësisht funksioneve të kompleksit të Pallatit të Rinisë dhe Sporteve. Për
më shumë, në hapësirën e hapur publike kundruall monumentit “NEWBORN”, disa vite më vonë,
u vendos monumenti “Heroinat”, kushtuar grave që kontribuan në luftën e fundit. Ky aktualizim i
përdhesës përmes këtyre dy monumenteve, dhe funksioni tregtar-shërbyes që zhvillohet vetëm në
këtë nivel, bëjnë që propozimi i planit rregullues “Lakrishte”, për lidhjen e platove të Hotelit Grand
dhe të Pallatit të Rinisë dhe Sporteve, të rishqyrtohet në dritën e zhvillimeve të reja historike dhe
shoqërore dhe të simboleve që e popullojnë atë zonë.
3.4.4

Analiza e shesheve qendrore – rastet studimore: Bulevardi “Nëna Tereze”, Sheshi “Adem
Jashari”, Sheshi NEWBORN

Në kontekstin e këtij studimi në qytetin e Prishtinës, si raste studimore merren tre sheshe që janë
hapësira publike që gjenden fare pranë njëra tjetrës dhe që janë pjesë përbërëse dhe të paevitueshme
të rrugëtimit nëpër qytet. Sheshi i parë që trajtohet është sheshi “Adem Jashari” (ish sheshi
“Vëllazërim – Bashkimi”), që gjendet në mes të ndërtesave qeveritare, në fund të Bulevardit “Nëna
Tereze” dhe në hyrje të zonës historike. Hapësira e dytë publike që do të trajtohet është Bulevardi
“Nëna Tereze”, zemra e qytetit të Prishtinës, hapësira publike më e popullarizuar dhe më e
frekuentuar nga gjithë qytetarët. Dhe hapësira e tretë që është sheshi “NEWBORN”, hapësira
përpara Pallatit të Rinisë dhe Sporteve, ish “Boro dhe Ramizi”, një prej ndërtesave publike më të
rëndësishme të viteve ’80 të shekullit XX.
Të tri këto hapësira publike janë pjesë e një zinxhiri të vetëm të hapësirave publike qendrore, ku
hyn edhe hapësira e Kampusit të Universitetit të Prishtinës. Sipas projeksionit të PZHU-së të vitit
2012 dhe Planit Rregullues Qendra 2 (2006), këtij zinxhiri të hapësirave publike mund t’iu shtohet
edhe zona këmbësorike në rrugën Xhorxh Bush. Kët sheshe mbledhin funksionet kryesore publike
të qytetit dhe kanë nivel të lartë arritshmërie duke qenë se janë në unazën e brendshme, që lidhet
mirë me drejtimet kryesore të qytetit. Ndërsa nga harta e transportit urban shohim se janë një numër
i madh linjash të autobusëve që e rrisin shkallën e arritshmërisë në këtë zonë qendrore.
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Monumenti NEWBORN, i dizajnuar nga Fisnik Ismaili, tashmë gjendet i listuar në Listën e Trashëgimisë Kultutrore
për Mbrojtje të Përkohshme të Republikës së Kosovës.
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Graf. 8 Harta me sheshet qendrore, raste studimore në Prishtinë

Graf. 9 Pozita e hapësirave publike të studiuara në raport me ndërtesat kryesore publike në Prishtinë
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Fig. 13 Marrëdhënia e shesheve qendrore – raste studimore me rrjetin kryesor rrugor të Prishtinës.
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3.4.4.1.1

Sheshi Adem Jashari (ish sheshi Vëllazërim – Bashkim)

Në perëndim të bërthamës historike të Prishtinës zgjatej pazari ose çarshia kryesore e Prishtinës,
e cila përmendet nga udhëpërshkrues të ndryshëm gjatë shekujve. Sipas F. Dolit, çarshia e
Prishtinës përbëhej prej shumë shesheve të vogla afër njëra-tjetrës, të cilat ndërlidheshin mes veti në
aspektin hapësinor dhe pamor dhe të cilat e bënin çarshinë mjaft dinamike.143 Sipas hartës së Dolit,
që paraqet gjendjen e çarshisë në pjesën e parë të shekullit XX, vërejmë se ajo përmbante pjesë me
artizanë të ndryshëm, siç janë: saraçët, terzinjtë, tirqipunuesit, teneqexhinjtë, nallbanët,
kazanxhinjtë, hanet e shumta, etj., por edhe ndërtesa të rëndësishme publike, si xhaminë e Çarshisë/
xhaminë e Sulltan Muratit (1440), ndërtesa e Hyqymetit (sot Muzeu i Kosovës) mesgjit, sinagogë,
etj. Ndërsa, V. Navakazi, nga hulumtimi i bërë rreth arkitekturës publike të Prishtinës ndërmjet
viteve 1878-1912, e rikrijon hartën e qendrës administrative dhe tregtare të Prishtinës në atë
periudhë. Nga Navakazi kuptojmë zhvendojen e funksioneve kryesore publike më pranë çarshisë,
me fokus në ndërtesën e Hyqymetit dhe Kullën e Sahatit,144të cilën kjo autore e quan sheshi kryesor
i qytetit. Ndërsa, kundruall këtij sheshi, në drejtimin perëndimor zgjatet çarshia si pjesa kryesore
publike.145 Çarshia e Prishtinës, edhe pse u dogj disa herë në vitet 1859 dhe 1863 (F. Doli, 2001),
vazhdoi të funksiononte deri në dekadën e parë pas luftës së dytë botërore, mëpastaj u rrënua
plotësisht dhe i bëri vend sheshit Vëllazërim-Bashkimi dhe ndërtesave administrative komunale dhe
shtetërore.
Në vitet ’60 të shekullit të XX u ndërtua hapësira publike moderniste e quajtur sheshi i
Vëllazërim - Bashkimit. Tiparet e këtij sheshi ishin në linjë me gjuhën e arkitekturës moderniste,
plato drejtkëndëshe e pllakëzuar që shtrihet në drejtimin lindje – perëndim. Në plato gjendej
sipërfaqja drejtkëndëshe e fontanës, skulpturat e bronzta të tetë partizanëve dhe obelisku i bardhë
prej tri shtyllash, 146 që ngrihet në lartësi prej 22 m. Këto tri elemente përbënin një tërësi
kompozicionale që pasqyronin fuqishëm ideologjinë revolucionare dhe komuniste, në emër të
barazisë dhe vëllazërisë mes popujve. Sheshi fillimisht u pagëzua si Sheshi i Revolucionit, ndërsa
emërtimi i plotë i tij ishte: Përmendorja e heronjve të Lëvizjes Nacional Çlirimtare.147 Hapësira që
mëtonte të ishte një shesh popullor, e vendosur ndërmjet ndërtesës fillimisht të quajtur Komiteti
Rajonal Popullor i Kosovës 148 dhe Kuvendit Komunal të Prishtinës, ishte tipologji hapësinore me
shfrytëzim ekstenzivisht të monitoruar.149 Në Kosovë, cilido organizim qytetatar i pavarur shihej si
tendencë e rrënimit të “Vëllazërim – Bashkimit” mes popujve të Jugosllavisë dhe rendit socialist.
143

Doli F., Arkitektura tradicionale – popullore e Kosovës, katalog I ekspozitës shkencore, 2001, Prishtinë. fq.111
Kulla e Sahatit në Prishtinë fillimisht gjendej në afërsi të ndërtesës së Hyqymetit. Kjo kullë u ndërtua më 1764 dhe u
rënua në vitin 1900. Në vitin 1900 kulla e re e sahatit ndërtohet kundruall xhamisë së Mbretit. Burim: V.Navakazi.
145
Navakazi, V., Arkitektura e Objekteve Publike, Ndikimi i Arkitekturës Perëndimore‐Evropiane – Arkitektura e
Prishtinës 1878‐1912, artikull, revista Magazina Evropiane – Zhvillimet Urbane, Soros, 2012, fq. 51‐59,
http://kfos.org/wp‐content/uploads/2012/04/eu‐magazine‐06‐ALB.pdf, (qasur më 25.08.2018)
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Përmendorja u punua nga skulptori serb Miodrag Živković në vitin 1961.
147
Mari, C., Një monument në mes të Vëllaznim Bashkimit dhe Adem Jasharit, Kosovo 2.0, 30.10.2015,
http://kosovotwopointzero.com/a‐monument‐between‐brotherhood‐and‐unity‐and‐adem‐jashari/, (qasur më
26.08.2018)
148
Më vonë ndërtesa e komitetit zgjerohet në aspektin hapësinor, sipas projektit tim Juraj Neidhardt‐it, dhe
institucionit i shtohen përgjegjësitë ekzekutive dhe rëndësia, me ç’rast shndërrohet në Këshillin Ekzekutiv të Krahinës
Autonome Socialiste të Kosovës.
149
Jerliu F., Reinterpretacija Prištine: Ispitivanje trijade naslijeđe‐memorija‐identitet u savremenom kontekstu, tezë
doktorate, Fakulteti i Arkitekturës, Universiteti i Sarajevës, 2014, fq. 169
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Fig. 14 Majtas: Çarshia e Prishitinës rreth viteve 1920. Djathtas: Sheshi “Vëllazërim Bashkim”, fillim i viteve ’60 të shekullit XX (burimet:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bazaar_of_Pristina, dhe gazeta Zëri, https://zeri.info/kultura/191226/foto‐te‐rralla‐nga‐vendosja‐e‐
permendores‐se‐vellazerim‐bashkimit‐ne‐1970/)

Ndërprjerja e aksit qarkullues dhe rrënimi i çarshisë për ta akomoduar sheshin e ri, sipas T.
Jashari-Kajtazi, tregonte që për RSFJ-n, në rastin e Kosovës në veçanti, ruajtja dhe restaurimi i
mjedisit ekzistues (tradicional) nuk ishte prioritet, krahasuar me konceptin e “VëllazërimBashkimit”150 që ishte qëllim kryesor përfaqësues i arkitekturës së re. E kufizuar me ndërtesat e
lartpërmendura, karakteri i sheshit kishte një dozë ceremonialiteti dhe formaliteti. Përmbajtjet
administrative nuk janë ftuese, andaj njerëzit s’para zgjedhin të ndalen aty.

Fig. 15 Figurat e bronzta pjesë e monumentit të Vëllazërim Bashkimit në sheshin e sotëm “Adem Jashari” (foto: autorja)
150

Jashari‐Kajtazi T., Behind the National Identity: Political and Social Activity through Architecture – Liberal Socialism in
Kosovo, disertacion doktorate, Fakulteti i Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor, Universiteti Teknik i Vjenës, 2016, fq.
60, http://repositum.tuwien.ac.at/obvutwhs/download/pdf/1747161?originalFilename=true, (qasur më 21.08.2018)
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Pas luftës së fundit në Kosovë, hapësirës iu ndërrua emri në sheshi “Adem Jashari”. Në Kosovën
e pavarur, sheshi kufizohet nga Parlamenti i Republikës së Kosovës dhe Kuvendi Komunal.
Kërkesat e reja të sigurisë të institucioneve qendrore qeverisëse sollën rrethoja metalike dhe prani
policie rreth objektit. Për këtë arsye dhe për shkak të një shkalle të lartë të degradimit të dyshemesë,
mobiliarit, ndriçimit dhe shkallëve, sheshi nuk ishte mjaft tërheqës për qytetarë.

Graf. 10 Funksionet kryesore që e rrethojnë sheshin “Adem Jashari”

84

Graf. 11 Drejtimet këmbësorike kryesore sipas observimeve në terren në prill të vitit 2016.

Por sheshi, gjendet në një aks mjaft të rëndësishëm qarkullimi këmbësorik të qytetit, dhe si
hapësirë kalimtare është prej më të frekuentuarave në qytet, duke qenë drejtim i paevitueshëm për
gjithë ata që nga zona historike dhe verilindore drejtohen nga ana perendimore e qytetit. Këtë e
dëshmon edhe matja e fluksit të qytetarëve që është bërë në prill të vitit 2016, siç është paraqitur në
tabelën 18. Nga anketimi i fokusuar me persona me aftësi të kufizuara dhe me të moshuar, ky shesh
nuk del si një nga të parapëlqyerit. E njëjta situatë paraqitet edhe te anketimi i përgjithshëm i
qytetarëve të moshës 14-64 vjeç.
ORA
12:00 ‐12:30

MESATARE
DITË
PUNE
FUNDJAVË
TOTALI

TË RINJ

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

83.5

60.5

45.5

60

7

29.5

24

6.5

1

77
80.25

88
148.5

64.5
55

82
71

12
9.5

33.5
31.5

27
26.5

11.5
18

0
0.5

Tab. 18 Fluksi i qytetarëve në intervalin kohor 12:00‐12:30, në sheshin “Adem Jashari”, prill 2016
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Në aspektin morfologjik, përtej ndërtesave qeveritare në afërsinë e menjëhershme, zona ku
gjendet sheshi dikur karakterizohej me thurrje të imët. Pas vitit 1999, si pasojë e kaosit ndërtimor
dhe e degradimit urban, thurrja e imët karakteristike po humb gjithnjë e më shumë.
Në mes të vitit 2018, komuna gjeti fonde ndërkombëtare dhe nisi punët rinovuese të sheshit pas
disa dekadash degradimi. Punët rinovuese rezultuan në dëmtimin e disa prej tipareve themelore të
stilit modern, të cilat sheshi i përfaqësonte prej afro 60 vitesh. Pamja e re e dyshemesë, me
segmentet e gjelbëruara, e zbut dhe e zhbën rregullsinë drejtkëndëshe me të cilën karakterizohej
bazamenti i obeliskut. Me punët rinovuese, sheshit iu përmirësua qasja, sepse u rregulluan shkallët
dhe u shtuan rampat qasëse. Ndriçimi u funksionalizua dhe u shtuan bankat dhe një numër i madh i
saksive me gjelbrim.

Graf. 12 Majtas: Sheshit “Adem Jashari” i renovuar në 2018. Djathtas: Indi karakteristik urban përreth sheshit.
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3.4.4.1.2

Boshti Këmbësorik ‐ Bulevardi “Nëna Tereze”

Fill pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore nisën intervenimet e para të ndërtimit të
planifikuar të qytetit socialist. Edhe pse aktivitetet e para planifikuese të pasluftës përmblidhen në
Planin Gjeneral të vitit 1953, qysh nga viti 1947-48, kur roli i kryeqytetit të Kosovës kaloi nga
Prizreni në Prishtinë, fillojnë ndërtimet e reja si dhe rrënimet e strukturave të mëhershme urbane.
Në këtë drejtim bëhen zgjerimet e akseve ekzistuese, si aksi perëndimor nga Divanjolli i dikurshëm,
i riemëruar pasluftës në rrugën e Armatës Jugosllave (sot rruga UÇK). Ndërsa në anën tjetër, aksi
jugor Llokaçi, i zhvilluar në shekullin XIX, që mbaronte në Panagjyrisht (kampusi aktual i
Universitetit të Prishtinës), filloi ngadalë të merrte tiparet e bulevardit kryesor, dhe fizionominë e
një qyteti socialist. Krijimi i bulevardit Marshall Tito (sot Bulevardi Nëna Tereze), ishte intervenimi
i parë i dizajnit urban socialist. 151 Me zgjerimin e aksit të Llokaçit u rrënua Xhamia e Llokaçit152 e
shek. XVI bashkë me varrezat, si dhe kisha katolike.153 Ndërmjet 1950 dhe 1970 u ndërtuan
shumica e blloqeve me ndërtesa banimi që shtrihen sot deri te Hoteli Grand. Në këtë aks, e vetmja
ndërtesë që rikujton të kaluarën mbeti Hoteli Union (ish Hoteli Skenderbeg).154

Fig. 16 Bulevardi “Nëna Tereze” në vitet ’60 të shekullit XX (burim: Telegrafi, https://telegrafi.com/viti‐1978‐te‐mencurit‐vinin‐ne‐
shprehje‐ne‐kosove/)

Më vonë në këtë aks u shtuan edhe ndërtesa të tjera që kontribuan në shndërrimin e kësaj
hapësire në hapësirën publike kryesore të qytetit dhe pikëtakimin kryesor të qytetarëve. Përgjatë
viteve 1970 këtu ndërtohen edhe ndërtesat si vijon: shtëpia e mallrave “Gërmia” (kundruall Teatrit
Kombëtar), Hotel Grandi, Bankkosi, etj. Në vazhdim të aksit në jug të bulevardit, u ngrit edhe
151

Gjinolli I., Public Space in Kosovo: Transformations Through History, tezë doktorate, Fakulteti i Arkitekturës,
Universiteti Teknik i Grazit, 2016, fq. 87
152
Xhamia e Llokaçit gjendej në pozitën e hotelit Swiss Diamond.
153
Kisha katolike gjendej në hapësirën pranë përmednores Zahir Pajaziti, përballë Hotel Grandit.
154
Hoteli Skenderbeg, i ndërtuar në vitin 1927 sipas projektit të arkitektit austriak Andreas Kremer.
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ndërtesa e Radio Prishtinës. Me themelimin e Universitetit të Prishtinës në vitin 1970, kur hapësira
e Panagjyrishtes së dikurshme dhe e kazermave ushtarake osmane të fundit të shekullit XIX,155 u
ridestinua për t’i akomoduar Fakultetet dhe Departamentet e Universitetit, Bulevardi u transformua
në aksin më të frekuentuar të qytetit. Aksi frekuentohej më shumë gjatë ditës, meqë përmbante
institucionet kryesore krahinore dhe publike. Në mbrëmje, ishte vend i preferuar i promenadës së
mbrëmjes – korzos. Bile, gjatë viteve 1980, rruga automobilistike shndërrohej në pedonale prej orës
20:00-22:00.
Bulevardi ishte edhe hapësira e manifestimeve – demonstratave të studentëve dhe qytetarëve
shqiptarë për Republikë, që u shuan me dhunë nga ana e policisë jugosllave në vitet 1968, ‘81, ‘89,
‘90. Në vitet 1990, praktikën e mbylljes së rrugës qarkulluese në mbrëmje e hoqi administrata e
dhunshme serbe, me qëllim të kufizimit të mbledhjes dhe protestimit të shqiptarëve. Në atë kohë
shqiptarët nuk praktikonin shëtinë e zakonshme në këtë pjesë. Kohën e lirë, të rinjtë shqiptar e
shfrytëzonin në lagjen Dardania, në qendrën tregtare Bazaar te kompleksi “Kurrizi”.
Pas 16 qershorit 1999, me largimin e forcave serbe nga Kosova, bulevardi u pagëzua sipas emrit
të humanistes Nëna Tereze. Atij iu rikthyen shqiptarët, me manifestime, koncerte dhe festa të tjera
nën qiell të hapur. Në fund të vitit 2007, në vigjilie të Pavarësimit të Republikës së Kosovës,
bulevardi Nëna Tereze u mbyll përfundimisht për qarkullim makinash, dhe u shndërrua në zonën
pedonale më të frekuentuar në qytet. Hapësira pedonale fillon në jug tek hoteli Grand dhe
përfundon në veri te ndërtesa e Kuvendit të Kosovës. Aktualisht është e ndarë në disa sheshe.
 Sheshi jugor quhet Zahir Pajaziti dhe organizohet përreth shtatores së Zahir Pajazitit.
 Sheshi i dytë, në perëndim të këtij të fundit, në drejtim perendimor quhet sheshi Edith
Durham
 Sheshi i tretë që gjendet në pjesën e mesme të zonës pedonale quhet sheshi Nëna Tereze,
me shtatoren e saj në një nga sheshëzat e gjelbëruar në krahun perendimor të tij.
 Sheshi i katërt - përreth monumentit të Skënderbeut dhe përpara Teatrit Kombëtar është
sheshi Skënderbe
 Sheshi i pestë, përballë hyrjes në Kuvendin e Kosovës dhe përreth shtatores së Ibrahim
Rugovës gjendet sheshi me të njëjtin emër
Prej momentit të ndërtimit të tij të planifikuar nga vitet e vonshme të ’50 të shekullit të kaluar,
përkundër mënyrës si është ekzekutuar dhe dëmeve në strukturat e mëparshme, kjo hapësirë
publike, mbetet hapësira më e popullarizuar dhe kontribuon dukshëm në pasurimin e jetës publike
të qytetarëve të Prishtinës dhe të Kosovës.
Sa i përket morfologjisë urbane, kjo hapësirë publike, karakterizohet me blloqe të gjata të
ndërtesave me katshmëri të mesme, që në të shumtën e rasteve janë ndërtesa të banimit kolektiv të
tipologjisë seksion që datojnë nga vitet ’60 të shekullit XX. Të gjitha përdhesat janë me funksione
tregtare dhe lokale shërbyese. Pas vitit 1999, një pjesë e madhe e funksionit të banimit

155

Ndërtesa aktuale e rektoratit të Universitetit të Prishtinës, sipas B. Nušić daton nga 1893, dhe ishte ndërtesa hyrëse
e kazermës së komandës së trupave rezervë të Perandorisë Osmane. Në Nušić, B., Kosovo, (Opis zemlje i naroda), Prva
Knjiga, Prosveta, Beograd, Jedinstvo, Priština,
https://upload.wikimedia.org/wikisource/sr/d/d4/Branislav_Nusic_Kosovo_1902.pdf, (qasur më, 27.08.2018)
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zëvendësohet me zyra. Krahas blloqeve të lartpërmendura, sheshi ka objekte të larta banimi,
hotelierie, administratë publike, etj.

Fig. 17 Kolazh fotosh të shesheve përbërëse të Bulevardit “Nëna Tereze”. Lart – majtas: Sheshi “Zahir Pajaziti”.Lart – djathtas (Burime:
Allzone, https://allzone‐ks.com/sheshi‐zahir‐pajaziti/, http://www.peshkuiarte.com/showEstate?cid=178945)

Graf. 13 Lart – majtas: indi karakteristik urban i Bulevardit. Lart – djathtas: Drejtimet kryesore të lëvizjes këmbësorike, sipas
observimeve në prill 2016. Poshtë ‐ majtas: Aktivitetet kryesore në Bulevard ispas observimit 2016. Poshtë – djathtas: Funksionet
kryesore që e përvijojnë Bulevardin “Nëna Tereze”
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Anketimet e fokusuara me të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara, si dhe anketimet e
përgjithshme me qytetarë të moshave 14-64 vjeç, dëshmojnë se Bulevardi “Nëna Tereze”, është
hapësira publike më e parapëlqyer dhe më e frekuentuar nga të gjithë respondentët.
Nga 182 të moshuar, Bulevardi “Nëna Tereze” frekuentohet shpesh nga 18% prej tyre. Shumica
e përzgjedhin këtë hapësirë për shkak të lokaleve, vendeve për ulje në shesh dhe për shkak se kjo
hapësirë frekuentohet nga më shumë njerëz. Nga observimet e bëra në Bulevard, prania më e
madhe e të moshuarve vërehet në zonat ku janë të vendosura bankat për ulje. Në aspektin gjinor,
këto zona në shumicën e rasteve shfrytëzohen nga burra të moshuar.
64% të respondentëve, nga 28 persona me aftësi të kufizuara fizike dhe shqisore të anketuar, e
parapëlqejnë dhe e frekuentojnë Bulevardin Nëna Tereze. Arsyet janë të shumta. Bulevardi është
sipërfaqe e rrafshët, që ngrihet shumë pak në drejtimin verior. Bulevardi po ashtu, ka shume lokale
shërbyese, disa prej të cilave, kanë tarraca pa barriera (në sh. Zahir Pajaziti, Nëna Tereze dhe
Skënderbeu). Në këtë Bulevard personat me aftësi të kufizuara fizike shihen shumë rrallë. Për më
shumë nuk shihen gati asnjëherë duke lëvizur vetë. Ndërsa personat e verbër, për shkak të
mungesës së shiritave taktilë, nuk shihen asnjëherë të pashoqëruar.
Frekuentimin e lartë nga qytetarë të profileve të ndryshme demografike po i ilustroj me
grafikonet e mëposhtme të nxjerra nga matjet e flukseve të qytetarëve në prill të vitit 2016.
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Mesatarja e fluksit të qytetarëve brenda 30 minutave
Grafikon 1 Mesatarja e fluksit të qytetarëve në të gjitha sheshet të Bulevardit “Nëna Tereze”, të matura në prill të vitit 2016.
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Grafikon 2 Periudha brenda ditës me përqendrim më të madh të qytetarëve në Sheshin “Z. Pajaziti”, e matur në prill të vitit 2016
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Te grafikoni që përfaqëson shkallën e frekuentimit të njërit shesh të këtij Bulevardi nga
qytetarë të ndryshëm, mund të vërejmë mungesën e plotë të personave me aftësi të kufizuara
në zonën e Bulevardit.
PRILL 2016, FREKUENETIMI I SH. Z. PAJAZITI NGA KATEGORI TË
NDRYSHME TË POPULLSISË NË PERIUDHA TË NDRYSHME TË DITËS
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Grafikon 3 Ndarja në kategori e qytetarëve frekuentues të sheshit “Z. Pajaziti”, sipas observimeve të bëra në prill të vitit 2016

I gjithë Bulevardi është lehtë i arritshëm nga transporti urban, i cili e përvijon gjithë zonën nëpër
rrugët kardinale të qytetit, si rr. A. Ramadani, rr. Xh. Bush, rr. Garibaldi dhe rr. L. Haradinaj.
3.4.4.1.3

Sheshi NEWBORN

Sheshi Newborn gjendet përpara kompleksit të Pallatit të Rinisë dhe Sporteve ish - “Boro e
Ramizi”156 në Prishtinë. Ky Pallat është një nga komplekset më mbresëlënëse të ndërtuara në
periudhën e pasluftës së dytë botërore. Madhështia e këtij kompleksi konsiston jo vetëm me
sipërfaqen prej rreth 32.000 m2, por edhe prej funksioneve të shumta publike që ndërthurren në atë
ndërtesë (Qendër Rinie, Sporti, Kulture, Tregtare dhe hapësirë e hapur publike). Ndërtesa me
formën e saj karakteristike, u bë një nga reperët dhe ikonat kryesore të qytetit të Prishtinës Ndërtesa
u ndërtua me kontributin e qytetarëve të Prishtinës. 157 Emërtimi “Boro dhe Ramizi” sipas dy
partizanëve të rënë dëshmorë së bashku, ishte shkas që edhe ky kompleks të konsiderohej objekt –
monument i kushtuar motos së “Vëllazërim Bashkimit”. Bile, vite më vonë, spekulohej, nëse forma
karakteristike e mbulesës së ndarë në dysh të sallave të sportit ishte simbol i dyshes partizane,
rrjedhimisht i “Vëllazërim Bashkimit”.

156

Pallati i Rinisë dhe Sporteve “Boro dhe Ramizi” u projektua nga Živorad Janković, Halid Muhasilović dhe Sretko Espek
në vitin 1974.
157
Në vitet ’70 dhe ’80 ishte praktikë për disa nga veprat infrastrukturore dhe publike të ndërtoheshin me vetkontribut
qytetar. Qytetarët për disa vite jepnin një përqindje të pagës për fondin e ndërtimit të ndërtesës.
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Fig. 18 Monumenti NEWBORN përpara Pallatit të Rinisë dhe Sporteve (foto: autorja)

Fig. 19 Pallati i Rinisë dhe Sporteve, ndërtesa – ikonë, në pjesën e përparme të së cilës gjendet Sheshi NEWBORN, pamje e viteve ‘80
të shekullit XX. (Burim: https://www.pinterest.com/pin/527413806335760961/?lp=true)

Si kompleks, ishte paraparë të përmbante edhe funksione sportive në të hapur, në pjesën e
prapme, si: pishina të hapura, fusha tenisi, etj. Duke qenë se kompleksi gjendet ngjitur me
stadiumin e klubit “Prishtina”,158 zona përreth “Boro dhe Ramizit” synonte të shndërrohej në zonë
sportive të qytetit. Ato nuk u realizuan asnjëherë. Po ashtu, Hoteli Grand, në variantin e vet të
projektuar, kishte platonë e lidhur me urë me platonë e Pallatit të Rinisë dhe Sporteve, duke mëtuar
kështu krijimin e një hapësire publike të ngritur për të lejuar një jetë publike të papenguar nga
158

Sot Stadiumi Kombëtar “Fadil Vokrri”.
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qarkullimi i makinave. Por, as ky projekt nuk u kompletua asnjëherë. Edhe pse, si projekt i
pakompletuar, si hapësirë publike, kompleksi i Pallatit të Rinisë dhe Sporteve u tregua mjaft i
suksesshëm në dekadën e parë të funksionimit të vet. Qendra tregtare, salla e kuqe, leximorja, sallat
sportive, qendra e rinisë (në kuadër të së cilës ishte edhe qendra e pionierëve), platoja,
shfrytëzoheshin shumë nga qytetarët e Prishtinës.
Në vitet ’90-të, me përjashtimin e shqiptarëve nga jeta zyrtare kulturore dhe sportive nga
administrata e dhunshme serbe edhe shfrytëzimi për këto qëllime i kompleksit u zbeh. Pas luftës së
viteve 1998-99, shqiptarët iu rikthyen kompleksit të Pallatit të Rinisë dhe Sporteve. Por, njëra sallë,
në shkurt të vitit 2000 pësoi dëmtime jashtëzakonisht të mëdha pas rënies së zjarrit në njërën nga
sallat. Ajo pjesë e ndërtesës u shkatërrua plotësisht dhe nuk u rikonstruktua.
Hapësira e hapur publike, në nivelin e rrugës, me zgjerimin e vet, u paraprin tri hyrjeve në
qendrën tregtare (që zhvillohet tërësisht në këtë nivel, si dhe shkallëve që ngjiten në platonë në
nivelin e dytë, prej ku hyhet në pjesën e sallave kulturore dhe pjesën sportive. Fillimisht, hapësira
publike përpara këtij pallati akomodonte edhe një numër të vogël të makinave të parkuara, dhe
stolat e kafeneve, verës përbri fontanës. Më 17 shkurt 2008, në ditën e Pavarësisë së Republikës së
Kosovës, përpara ndërtesës u vendos monumenti NEWBORN,159 i cili me kuptimin e ri dhe në
realitetin e ri shtetëror, e shndërroi këtë hapësirë në njërën nga hapësirat më të vizituara në qytet.
Hapësira publike përreth monumentit është në një nga trajektoret më të frekuentuara të qytetit
(rruga Luan Haradinaj), për shkak të afërsisë së institucioneve shtetërore. Monumenti NEWBORN
u shndërrua në pikëtakim shumë të rëndësishëm të qytetit dhe krahas Bibliotekës Kombëtare të
Kosovës, u bë mjedisi më i vizituar dhe më i fotografuar nga turistët vendorë dhe ndërkombëtarë.
Në aspektin morfologjik, kjo zonë karakterizohet tërësisht me ndërtesa/ komplekse me gabarite
shumë të mëdha. Përpos dy kullave të lartësisë së mesme që qëndrojnë buzë skajit jugor të platosë
së ngritur të Pallatit të Rinisë dhe të Sporteve, gjithë funksionet tjera të kësaj zone përreth sheshit
NEWBORN janë publike dhe tregtaro-shërbyese. Hapësira publike është mjaft e frekuentuar, për
shkak të pozicionit qendror dhe afërsisë me Bulevardin Nëna Tereze. Kjo hapësirë është shumë e
frekuentuar nga qytetarë edhe pse i paraprin qendrës tregtare, e cila vazhdon të jetë tërheqëse, si dhe
përmbajtjeve publike të tjera në këtë zonë.
Ky shesh ka lidhje të mira me transport urban, duke i pasur dy ndalesa autobusësh në cep të tij.
Pallati i Rinisë dhe Sportit ka parkingje provizore brenda ndërtesës, ndërsa në afërsi të sheshit
ekziston një parking privat. Parkingje publike nuk ka.
Nga 182 të moshuar të anketuar, asnjë nuk e përmend Sheshin NEWBORN si hapësirë të hapur
publike të parapëlqyer. Nga observimet e bëra në këtë shesh, nuk vërehet prani e madhe e të
moshuarve. Ky shesh ka disa tarraca kafenesh, por nuk ka mobiliar urban e as zona me gjelbrim.
Ndryshe nga hapësira publike e hapur, brendia e qendrës tregtare, në veçanti ëmbëltorja “Elida”
frekuentohet shumë nga qytetarë të moshuar.
Nga 28 persona me aftësi të kufizuara fizike dhe shqisore të anketuar, asnjë respondent nuk
parapëlqen sheshin NEWBORN. Arsyet janë të shumta. Megjithse sheshi është sipërfaqe e rrafshët,
lokalet shërbyese nuk kanë tualete të qasshme. Sheshi nuk ka tualete publike të qasshme. Për më
shumë, e gjithë infrastruktura e lëvizjes këmbësorike që çon deri te ky shesh ka shumë barriera
159

Newborn (ang.) – I/e sapolindur, foshnje. Monumenti Newborn, u realizua nga dizajneri Fisnik Ismaili.
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fizike. Mungesa e personave me aftësi të kufizuara fizike dhe shqisore në këtë shesh janë vërejtur
edhe nga observimet e bëra në terren. Ndërsa personat e verbër, për shkak të mungesës së shiritave
taktil, janë të rrallë, por edhe kur kalojnë nëpër shesh, nuk shihen asnjëherë të pashoqëruar.

Fig. 20 Lart – majtas: funksionet kryesore në Sheshin NEWBORN. Lart – djathtas: indi karakteristik urban. Poshtë – majtas: drejtimet
kryesore të lëvizjes këmbësorike sipas observimeve të vitit 2016. Poshtë‐djathtas: aktivitetet kryesore të observuara në vitin 2016.

Popullaritetin e këtij sheshi, dhe me këtë, shkallën e frekuentimit nga qytetarë të profileve të
ndryshme demografike po i ilustroj me grafikonet e mëposhtme të nxjerra nga matjet e flukseve të
qytetarëve në prill të vitit 2016.
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Grafikon 4 Periudha kohore brenda ditës, kur sheshi ka frekuencë më të madhe të qytetarëve sipas matjeve të prillit të viti 2016
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Grafikon 5 Shfrytëzimi/ frekuentimi i sheshit sipas kategorive të ndryshme të qytetarëve sipas matjeve të bëra në prill të vitit 2016.

3.5

Profili urban i Prizrenit

Në periudha të ndryshme historike, Prizreni kishte rol të rëndësishëm ekonomik dhe kulturor për
gjithë regjionin. Prizreni konsiderohet kryeqendra historike dhe kulturore e Kosovës. Qyteti gjendet
në jug të Republikës së Kosovës, rrëzë maleve të Sharrit. Nëpër të rrjedh Lumbardhi, që derdhet në
lumin Drini i Bardhë disa kilometra në jugperëndim të qytetit. Distanca e Prizrenit prej disa
qendrave të rëndësishme regjionale është: Prishtina – 85 km, Tirana, Durrësi dhe Podgorica më pak
se 200 km; Shkupi - 99 km. Kjo afërsi me këto qendra, dhe afërsia me kufijt e Republikës së
Shqipërisë dhe të Maqedonisë Veriore, e bën Prizrenin një udhëkryq të rrugëve të rëndësishme
tregtare, kulturore dhe strategjike. Afërsia me autostradën “Ibrahim Rugova” dhe “Rrugën e
Kombit” ua mundëson prizrenlijve të dalin në det (Shëngjin, Shqipëri), me makinë, për më pak se
120 minuta udhëtim. Distancat kohore të shkurtuara falë infrastrukturës së re rrugore, e shndërroi
Prizrenin, një nga destinacionet më atraktive turistike të fundjavës për qytetarët e Kosovës,
Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriore.
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Fig. 21 Lart: Ura e gurit mbi Lumbardh (foto: autorja). Poshtë: Kalaja e Prizrenit (foto © Arben Llapashtica)

Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, brenda kufijve të vet komunalë, Prizreni ka 177.781
banorë, ndërsa brenda kufijve urbanë ka 85.119 banorë. Vlerësimet statistikore për vitin 2017 japin
shifrën prej 191.267 banorësh në komunën e Prizrenit. Për nga numri i popullsisë Prizreni renditet
qyteti i dytë për nga madhësia në Kosovë.
Komuna e Prizrenit shtrihet në një sipërfaqe prej 640 km2. Qyteti karakterizohet me kodrat dhe
rrafshin, konfiguracion ky që i jep edhe peizazhin karakteristik urban. Kalaja, lagjja e nënkalasë dhe
mëhallat në rrafshinë në veri dhe perëndim të kalasë, janë elementet themelore të fizionomisë
urbane të Prizrenit. Lartësia mbidetare mesatare e qytetit sillet rreth 400-450 m, me kalanë e
Prizrenit që dominon peizazhin në lartësi prej 525 m me një ngritje të menjëhershme prej ~120 m
nga sheshi i Shadërvanit.
96

3.5.1

Mobiliteti urban në Prizren

Për t’i kuptuar problematikat e arritshmërisë, duhet të kuptohen mundësitë dhe format kryesore
të lëvizjes në qytetin e Prizrenit. Përzgjedhja e njërës formë të lëvizjes në qytet kundrejt një forme
tjetër kushtëzohet nga gjendja e infrastrukturës ekzistuese, gjendja dhe shpeshtësia e linjave të
transportit urban, mundësia ekonomike dhe kulturës predominuese e shfrytëzimit të madh të
makinave private.
Transporti jo i motorizuar: Edhe pse Prizreni, nuk karakterizohet me shkallën e shpërthimit
urban dhe migrimin e madh ditor nga rrethet sikurse Prishtina, edhe rrugët e tij janë të dendura me
makina dhe mobiliteti jo i motorizuar është i vështirësuar.
Sikur në Prishtinë, numri i madh i makinave shkakton tkurrjen e hapësirës publike. Në qendrën e
ngushtë të Prizrenit, që njëkohësisht është edhe bërthama historike e qytetit, ekzistojnë dy zona
këmbësorike, të cilat janë mjaftë aktive. Sheshi i Shadërvanit, rrethohet nga të gjitha anët me lokale
shërbyese popullore dhe në të njëjtën kohë shërben si udhëkryq i drejtimeve shumë të rëndësishme
të lëvizjes në qytet. Sheshi i Lidhjes së Prizrenit, hapësirë e shndërruar në zonë pedonale nga viti
2016 zhvillohet paralel me rrjedhën e lumit Lumbardhi. Në skajin tjetër ky shesh ka lokale
shërbyese, poshtë ndërtesave shumëkatëshe banesore të ndërtuara në vitet ’60 të shekullit XX.
Rrjeti i rrugëve në qendër historike dhe në pjesët e tjera në lagjet me shtëpitë e ulëta, përbëhet
nga rrugë shumë të ngushta. Trafiku motorik në to, dhe parkimi i makinave ngjitur për muret e
shtëpive, i bën këto rrugë mjaft të zorshme për ecje. Trotuarët dhe sipërfaqet e hapësirave publike
që janë zona pedonale nuk janë të përshtatshme për lëvizje të personave me aftësi të kufizuara që
përdorim karroca. Nuk janë të përshtatshme as për lëvizjen dhe orientimin e të verbërve.
Përkundër këtyre pengesave, qytetarët e Prizrenit preferojnë të ecin. Nga anketimi i 52
qytetarëve të moshës 14-64 vjeç, 95% u deklaruan se parapëlqejnë të mbërrijnë në hapësira publike
duke ecur. 78% të moshuarve të anketuar, e kanë të njëjtën përgjigje.
Ndryshe nga Prishtina, ngasja e biçikletës në qytetin e Prizrenit është një pamje më e shpeshtë.
Në veçanti për popullatën e moshuar fizikisht aktive. Ky fakt nuk dëshmon se Prizreni ka
infrastrukturë për lëvizje me biçikletë. Përkundrazi, grupet e qytetarëve vazhdimisht dalin me
kërkesa për shtigje për biçiklista.
Transporti i motorizuar– Prizreni është qendër regjionale për linjat urbane dhe ndërurbane të
autobusëve. Transporti me autobusë në këto linja niset nga Stacioni i autobusëve të Prizrenit që
gjendet në perendim të qytetit. Tansporti urban i ka vetëm 5 linja. Prizrenasit nuk e përdorin aq
shumë transportin urban. Këtë e konfirmojnë edhe përgjigjet në anketën që e realizova në vitin
2016, sipas të cilave mbi 1/3 e respondentëve nuk e përdorin fare transportin urban.
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Fig. 22 Pengesat e shumta në sipëfaqe këmbësorike në qytetin e Prizrenit (foto: autorja)

Graf. 14 Harta e linjave të transportit urban në Prizren (burim për hartën bazë të kësaj grafike është harta e transportit
urban e hartuar nga OJQ EC Ma Ndryshe)
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Trafiku rrugor brenda qytetit, në pjesën qendrore karakterizohet me rrugë të ngushta dhe trafik
një drejtimësh, për shkak të indit të ndjeshëm urban në zonën historike. Trafiku është i rënduar, në
veçanti në ditët e fundjavës gjatë muajve të pranverës, verës dhe vjeshtës së hershme, kur një numër
i madh turistësh vendorë, nga Shqipëria dhe ndërkombëtarë, ia mësyjnë këtij qyteti. Në qendrën
historike po ashtu ka probleme për parkimin e veturave, përkundër një numri të madh të
parkingjeve private që janë hapur në qytet.

Graf. 15 Rrugët dhe drejtimet kryesore në qytetin e Prizrenit

Sikurse te Prishtina, problemi i trafikut të ngarkuar, rëndohet edhe nga mungesa e parkingjeve.
As Prizreni nuk e ka ende të zgjidhur problemin e parkimit publik. Në qendër ekzistojnë parkingje
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rrugore, si dhe prona private që janë shndërruar në parkingje me pagesë. Dominon kultura e
parkimit dosido në rrugë dhe në trotuar. Ky i fundit paraqet një nga barrierat kryesore të lëvizjes së
këmbësorëve në trotuare. Në Prizren po ashtu, mungojnë parkingjet për P.A.K.
Transporti hekurudhor: në skaj të qytetit të Prizrenit (në zonën industriale të saj) ekziston një
linjë hekurudhore e cila prej pas luftës së fundit është jashtë përdorimit.
Transporti ajror: Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari’ gjendet 70 km larg
Prizrenit. Autostrada “Ibrahim Rugova” e lehtëson qasjen e shpejtë drejt tij.
3.5.2

Struktura urbane e qytetit të Prizrenit

Sikurse te Prishtina, struktura urbane e Prizrenit karakterizohet prej tri pjesëve që dallojnë për
nga morfologjia, zhvillimi historik dhe shoqëror si dhe tiparet e kushtëzuara nga peizazhi. Ndryshe
nga Prishtina, Prizreni vazhdon ta ketë qendrën - pjesën më vitale aty ku e kishte edhe shekuj më
parë. Si dhe, peizazhi me kodrinën e dominuar nga kalaja dhe lumi në mes të qytetit, e bën
përjetimin e qytetit më të veçantë krahasuar me Prishtinën dhe qytetet tjera në Kosovë.
Bërthama historike – është zona e cila njëkohësisht është pjesa më vitale e qytetit. Ajo përmban
monumentet kryesore të qytetit, që janë të karakterit fetar dhe publik. Peizazhi, rrjeti i rrugëve dhe
një pjesë e strukturave të imta (si shtëpitë) kanë mbetur në frymën e arkitekturës tradicionale. Kjo
është pjesa e qytetit, ku peizazhi i sotëm i qytetit ka formë të prejardhur nga detyrat dhe funksionet
që qyteti i kishte në periudhën osmane. Prizreni, ndryshe nga Prishtina, vazhdon ta ketë qendrën të
mbizotëruar nga një rrjet i ngatërruar rrugësh dhe thurrje të imtë. Kohëve të fundit, në kundërshtim
me ligjin i cili e mbron qendrën e qytetit, kanë ndodhur shumë shkelje - struktura të vjetra janë
zëvendësuar ne ato të reja, të një fryme që i shkon ndesh ligjshmërive të konservimit të qendrës
historike.

Fig. 23 Pamje e vjetër e Sheshit të Shadërvanit në Prizren (burim: https://mapio.net/pic/p‐47506785/)
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Pjesa qendrore urbane e qytetit me struktura shumëkatëshe dhe ndërtesa shoqërore – këto zona
janë më të kufizuara në qytetin e Prizrenit, të cilit ndryshe nga Prishtina, në periudhën e planifikimit
socialist nuk iu është dëmtuar në masë të madhe struktura e vjetër e qytetit. Megjithatë, Prizreni po
ashtu e ka përjetuar një shkatërrim të së vjetrës në emër të progresit në periudhën e pasluftës së dytë
botërore. Pjesa e lagjes Arasta është rrënuar në masë të madhe për të akomoduar shumëkatëshet
moderne dhe disa ndërtesa publike (posta, hoteli, etj.). Në vitet ’80 të shekullit XX u ndërtua edhe
lagjja Ortakoll, e cila, ngjashëm si lagjet e me ndërtesa të banimit shumëbanesor në Prishtinë,
karakterizohej me përmbajtje monofunksionale dhe me dendësi më të madhe të popullsisë.
Pjesët periferike të Prizrenit karakterizohet me zonë industriale të projektuar në periudhën e
socializmit. Sot, një pjesë e madhe e kësaj industrie është privatizuar dhe nuk ka prodhimtari
funksionale. Ky lloj funksioni është zëvendësuar me tregti. Njëkohësisht, periferia e Prizrenit
karakterizohet me zgjerim të zonës së banimit individual dhe kolektiv, por jo në masën e zonave
rreth Prishtinës dhe jo me llojin e organizimit që është karakteristik për Prishtinën.

Fig. 24 Qendra moderne e Prizrenit e ndërtuar në vitet ’50‐’60 të shekullit XX (Burim: Koha Ditore,
https://archive.koha.net/?id=9&l=131279)

3.5.2.1 Hapësirat publike në qytetin e Prizrenit

Ndryshe nga Prishtina, Prizreni ka një shpërndarje mjaft të mirë të hapësirave të hapura publike
në shërbim të kohës së lirë të qytetarëve të vet. Në veçanti, Prizreni disponon me një hapësirat e
hapura publike të gjelbra që gjarpërojnë me lumin dhe ua mundësojnë qytetarëve shumë shpejt të
dalin nga qendra e qytetit në natyrë.
Sa i përket hapësirave të gjelbra publike, një nga parqet më të popullarizuara në qytet është
Parku i Marashit. Ai gjendet në pjesën lindore të qytetit, zhvillohet përgjatë lumit Lumbardh dhe
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lidhet me grykën e këtij lumi. Marashi është zona e gjelbër, e cila lidh qendrën e qytetit me zonat e
thella malore. Por edhe Kalaja, në pjesën e saj veriore, përmes një shtegu gjarpëror, zbret nëpër pyll
dhe lidhet me parkun e Marashit. Marashi fillimisht ishte mesire - vend pikniqesh, sistem i
hapësirave publike karakteristike në qytetet osmane në shekujt XVI-XVIII.160 Ky vend pikniku, u
shndërrua në Parkun Marash në fillim të shekullit XX. Parku karakterizohet me rrapin 400 vjeçar që
gjendet në hyrje të tij. Pranë rrapit gjenden Xhamia e Maksut Pashës (1566), teqeja e madhe e
tarikatit Saadi (rreth 1500), restauranti Marashi, ura e Marashit, mulliri i Marashit “Shotoman”, etj.

Graf. 16 Majtas: Harta e zonave të gjelbra në qytet dhe rreth tij. Djathtas: pamje e parkut të Marashit (burimi i fotografisë:
https://www.tripadvisor.ca/LocationPhotoDirectLink‐g304090‐d7693797‐i205844584‐Marashi‐Prizren.html)

Nga hyrja nis shtegu që ndiqet nga një vijë e ujit, nën hijen e pemëve. Parku zhvillohet në
rrafshin e njëjtë me lumin, dhe është terren mjaft i përshtatshëm për ecje për të moshuar, dhe
prindër me fëmijë të vegjël. Shpati i malit, pemët, vija e ujit që ndjek shtegun dhe Lumbardhi, e
bëjnë Marashin një oazë të këndshme, ku strehë gjejnë të gjitha moshat në ditët dhe mbrëmjet e
verës. Marashi gjendet fare pranë Sheshit të Shadërvanit, dhe falë terrenit të rrafshët që gjarpëron
buzë Lumbardhit, përbën një përjetim shumë të këndshëm ecjeje, dhe përvojë unike të daljes së
shpejtë nga qendra e qytetit, me shkrirjen graduale të peizazhit urban në atë natyror.
Parku i qytetit të Prizrenit, është një oazë gjelbërimi në perëndim të zonës historike të Prizrenit.
Është i ndërtuar në vitet ’50 të shekullit XX. Parku shtrihet në një terren të pjerrët. Në veri kufizohet
me Lumbardhin., në lindje me stadiumin “Përparim Thaçi”, në juglindje me kompleksin e
Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”. Në afërsi të menjëhershme të parkut, në jug të tij, gjenden
varrezat e qytetit dhe kompleksi i spitaleve të qytetit. Kampusi universitar me dy komplekset e
sipërpërmendura karakterizohen me gjelbrim të bujshëm. Nëse shikohen në hartë, parku me tre këto
komplekse, së bashku duken si një zonë e vetme e gjelbëruar. Parku frekuentohet kryesisht nga
160

Gjinolli, I., Public Space in Kosovo: Transformations Through History, tezë doktorate, Fakulteti i Arkitekturës,
Universiteti Teknik i Gracit, 2016, fq. 100
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qytetarë të kompleksit banesorë që gjendet në anën tjetër të Lumbardhit, por edhe nga një numër i
studentëve të UPZ-së. Pjesa më e frekuentuar e parkut është pjesa pranë lumit, të cilën prania e
kafenesë, strukturave për lojë, të qenit nën vëzhgim nga kompleksi banesorë në anën tjetër të lumit,
si dhe shtigjet që e përshkojnë, që lidhin qytetin me kampusin universitar, bëjnë që të ketë
përqendrim më të madh njerëzish të moshave të ndryshme gjatë orëve të ditës. Gjatë natës, parku
kryesisht nuk frekuentohet, dhe lëvizja nëpër të evitohet.
Tip tjetër i hapësirës së hapur publike të gjelbër në qytet janë parqet në blloqet e banimit
kolektiv, të cilët janë ndërtuar në vitet ’80 të shekullit XX. Në lagjen Ortakoll, është karakteristike
shtrirja e gjerë e sipërfaqeve të gjelbra ndërmjet kullave shumëkatëshe. Gjelbrimi është i
mirëmbajtur dhe shfrytëzohet vetëm nga qytetarët e lagjes dhe fëmijët.

Graf. 17 Majtas: Pozita e Parkut të Qytetit të Prizrenit në hartën e qytetit. Djathtas: Pamje nga parku i qytetit (foto: autorja)

Për tipologjinë e shesheve, duke qenë se ato janë fokus i këtij studimi, më në hollësi do të flitet
në vijim, te pjesa e analizave.
Tabela në vijim jep të dhënat e fluksit të përgjithshëm të qytetarëve në hapësirave krysore
publike të hapura në qendër të qytetit të Prizrenit.
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FLUKSI I QYTETARËVE NË HAPËSIRAT PUBLIKE KRYESORE NË PRIZREN, PRILL 2016 (mesatarja e matjes 30
min.)

TIPOLOGJIA
Shesh

ZONA
URBANE
Qendër –
Bërthama
Historike

HAPËSIRA
PUBLIKE
Sheshi i
Shadërvanit

PJESËT
E ANALIZUARA
Ura e Arastës
Keji i
Lumbardhit

FUNKSIONET
KRYESORE
TREGTI/ LOKALE
SHËRBYESE,
KULTURË,
NDËRTESA TË
KULTIT

MESATARE
E FLUKSIT

BANIM I MESËM,
TREGTI/ LOKALE ,
SHËRBYESE, ZYRA,
HOTELIERI
SPORT,
REKREACION

377.8

SPORT,
REKREACION,
ARSIM
BANIM I LARTË

92

373.4

Ura e Gurit
Zona te kisha
“Shën Gjergji”
Shesh

Qendër –
Bërthama
Historike

Park

Qendër –
Parku i Marashit
Bërthama
Historike
Zona
Parku i Qytetit
Perëndimore

Park

Park brenda
bllokut banesor

Zona Veri‐
perëndim

Sheshi i
Lidhjes së
Prizrenit

Parku në lagjes
Ortakoll

232.9

73.5

Tab. 19 Mesataret e matjes së fluksit të qytetarëve në hapësirat publike kyresore të Prizrenit

3.6
3.6.1

Prizreni në kontekstin e planeve hapësinore
Prizreni në kontekstin e Planit Hapësinor të Kosovës (PHK) 2010-2020+

Plani Hapësinor i Kosovës e ndan shtetin në katër zona, duke u bazuar në potencialet zhvillimore
dhe tiparet gjeografike. Qyteti i Prizrenit bashkë me regjionin e Dukagjinit Jugor, qendër e së cilës
është Prizreni, bën pjesë në të ashtuquajturën zona e portokalltë. Zonat e portokallta në PHK quhen
ndryshe “Kopshtet e Kosovës”. Regjioni i Prizrenit që përfshihet në këtë ndarje integron edhe
komunat e Suharekës dhe Dragashit. Të tri komunat, sipas PHK, vlerësohet të kenë pozitë
gjeografike dhe trashëgimi natyrore dhe kulturore, që ofrojnë mundësi zhvillimi ekonomik dhe
hapësinor, duke u bazuar në potencialin kulturor dhe turistik, shërbyes, tregtar, agrar dhe
industrial.161
Vizioni për Prizrenin është i lidhur ngushtë me trashëgiminë historike dhe kulturore dhe bukuritë
natyrore, si potencial për zhvillimin e një ekonomie moderne, në veçanti sektori i turizmit, tregtisë
dhe bujqësisë. Andaj, qëllimet e përgjithshme zhvillimore, mes tjerash, përfshijnë zhvillimin dhe
161

Plani Hapësinor i Kosovës – Strategjia e Zhvillimit Hapësinor, 2010‐2020+, Instituti për Planifikim Hapësinor, MMPH,
http://www.kryeministri‐ks.net/repository/docs/Plani_Hapesinor_i_Kosoves_2010‐2020_shq.pdf, (qasur më
22.09.2018)
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përparimin e infrastrukturës fizike dhe shndërrimin e Prizrenit në qytet muze me qëllim të mbrojtjes
së vlerave kulturore, historike dhe natyrore dhe nxitjes së turizmit kulturor dhe malor. Kultura si
magnet turistik për zhvillimin ekonomik të Prizrenit, tashmë është dëshmuar me numrin e madh të
vizitorëve në festivalet e shumta.
3.6.2

Prizreni në kontekstin e Planit Zhvillimor Komunal (PZHK) i Prizrenit 2013-2025162

Sipas PZHK-së, Prizreni pritet të jetë një qendër moderne, kulturore dhe turistike, dhe me lidhje
të forta me zonat rurale përmes një rrjeti funksional.
Vizioni për ardhmërinë e Komunës së Prizrenit është: “Të zhvillohet Prizreni si një qendër e
qëndrueshme kulturore në Kosovë dhe në Ballkan, duke promovuar potencialin e tij sa i përket
aseteve historike, resurset natyrore dhe ambientale, diversitetin social dhe vitalitetin
ekonomik”(PZHK, 2013, fq.272). Vlen të përmenden parimi 1 zhvillimor që fokusohet te ruajtja e
trashëgimisë natyrore dhe kulturore, dhe parimi 3, që fokusohet në gjithëpërfshirjen dhe barazinë
sociale dhe cilësinë e lartë të jetës.
3.6.3

Prizreni në kontekstin e Planit të Përgjithshëm (Gjeneral) Urbanistik 2003 – 2013163

Zhvillimi i qëndrueshëm i qytetit është koncepti udhëzues, përmes të cilit synohet përmirësimi i
kualitetit të jetës për të gjithë qytetarët, gjithëpërfshirja sociale, integrimi i çështjeve mjedisore në
ato socio-ekonomike, etj. Edhe pse koncepti udhëzues qartë përkufizon qëllimet dhe planin, në
dokument nuk gjejmë një deklaratë të qartë të vizionit për të ardhmen e qytetit. Ajo që lë të
kuptohet si cak i vizionit në këtë plan, është se mbrojtja e trashëgimisë kulturore- historike të qytetit
shihet si një nga potencialet zhvillimore ekonomike të qytetit, në veçanti të sektorit të turizmit.
Zhvillimi i sektorit të turizmit për të gjitha stinët dhe në shumë forma, sipas këtij plani nxitet edhe
përmes shfrytëzimit të resurseve natyrore që janë në afërsi të menjëhershme të qytetit. Propozohet
që të të promovohet çiklizmi dhe ecja si formë e komunikimit dhe rekreimit. Rrugët e ngushta të
qendrës së qytetit të vjetër propozohen të shndërrohen në zona tërësisht këmbësorike. Këto të
fundit, të kombinuara me aktivitete të tregtisë së vogël, propozohet të shndërrohen në shëtitore
turistësh (Nixha&Partners, 2003). Dokumenti propozon strategji dhe orientime zhvillimore urbane
duke filluar nga mënyra e re e zonimit urb-territorial dhe administrativ, dhe caktimi i zonave të
mbrojtjes së qendrës historike.
Në kontekstin e këtij studimi është e rëndësishme të përmendet se ky plan promovon lëvizjen në
qendër pa makina. Përveç ndalimit të makinave në sheshin e Shadërvanit dhe rrugicat e ngushta të
bërthamës historike të qytetit, plani propozon ndërtimin e zonës këmbësorike sipas modelit të
ashtuquajtur “longitudinal” të zhvillimit të qytetit, ku si bosht zhvillimi i qytetit është Lumbardhi.
Propozohet ndërtimi i rrugës nëntokësore nga udhëkryqi i Marashit e deri te ndërtesa e sotme e
Komunës, në rrugën “Remzi Ademaj”. Ky investim kapital, me gjithë benefitet për krijimin e një
mjedisi më njerëzor, nuk është realizuar. Një segment i vogël i këtij aksi të propozuar me këtë plan,
u realizua si shteg këmbësorik në vitin 2016, 164 dhe menjëherë u dëshmua si intervenim i
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Plani Zhvillimor Komunal i Prizrenit, 2013‐2025, Kuvendi Komunal i Prizrenit, http://www.online‐
transparency.org/repository/docs/Plani_Zhvillimor_i_Komunes_se_Prizrenit_2013‐20251.pdf, (qasur më, 22.09.2018)
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Nixha&Partners, Plani i Përgjithshëm (Gjeneral) Urbanistik Prizreni 2003‐2013, Kuvendi Komunal i Prizrenit, 2003
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suksesshëm urban, për shkak të shkallës së lartë të frekuentimit nga qytetarët e Prizrenit dhe
vizitorët nga jashtë.

Graf. 18 Destinimi i sipërfaqeve të propozuara në PGJU 2003‐2013 (burim: PGJU Prizren 2003‐2013)

Prizreni nga paslufta ka pësuar shumë nga aktivitetet abuzuese ndërtimore, si në qendrën
historike ashtu edhe në pjesët e tjera të qytetit. Situata politike jo stabile, menaxhimi i dobët urban
nga qeverisja lokale, korrupsioni në administratën lokale, janë disa nga arsyet se pothuajse asnjë
nga parimet udhëzuese të këtij plani nuk arritën të implementohen si duhet. Plani i ardhshëm, duhet
të përmbajë një vizion të qartë të ndërtuar me komunitetin, dhe vlerësimin real të potencialit
ekzistues ekonomik dhe investiv, me strategji të reja zhvillimore, në frymë me trendet
bashkëkohore të zhvillimit të qyteteve.
Plani Gjeneral Urbanistik i Prizrenit u përgatit nga Komuna e Prizrenit në vitin 2003, dhe skadoi
në vitin 2013. Deri më tani nuk ka nisur procesi i rishikimit të tij. Prej vitit 2003 ndodhën shumë
zhvillime të reja në Kosovë dhe në dritën e këtyre zhvillimeve dhe bazuar në kërkesat e reja ligjore,
plani i ri duhet të përmbajë synime zhvillimore konform kontekstit të ri.
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3.6.4

Plani i Konservimit dhe Zhvillimit të Zonës Historike të Prizrenit165

Ky plan u hartua në vitin 2008, në kufijtë e përcaktuar sipas Planit të Përgjithshëm Urbanistik të
Prizrenit 2003-2013. Deklarata e vizionit të këtij plani është: “Prizreni: qendra historike, paqësore e
multikulturore, por bashkëkohore e Kosovës”. Ndërsa qëllimi i planit është formulimi i
përcaktorëve që mundësojnë zhvillimin e duhur dhe bashkëkohor të indit të zonës historike të
Prizrenit, duke i ruajtur vlerat historike, arkitektonike dhe funksionale. Po ashtu, qëllimi i këtij plani
është që të përmirësojë planet zhvillimore të hollësishme (CHwB, 2011).

Fig. 25 Plani i Konservimit të Qendrës Historike të Prizrenit (burim: CHwB Kosova)

Në funksion të diskutimit të temës së këtij studimi, këtu do të përmenden vetëm parimet
zhvillimore të planit të konservimit për 2 nga 8 zonat e qendrës historike, në të cilat gjenden
hapësirat publike, sheshet që janë raste studimore në këtë studim.
Zona e parë është zona çarshisë tradicionale – apo zona e dyqaneve dhe sheshit të Shadërvanit.
Nga vlerësimi i gjendjes ekzistuese, në atë zonë propozohet që të përforcohen funksionet ekzistuese
shërbyese (restaurant, kafene), të shtohen funksionet e akomodimit të mysafirëve (hotele, bujtina,
165

CHwB, Plani i Konservimit dhe Zhvillimit për Zonën Historike të Prizrenit, Kosovë, Përparësitë dhe Sfidat e
Implementimit, CHwB Kosovo Office Report Series, n.22/11, 2011, http://chwb.org/kosovo/wp‐
content/uploads/sites/3/2014/07/Publication_2011_12.pdf, (qasur më, 23.09.2018)
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etj.) dhe skenat për ngjarje kulturore. Në aspektin fizik, e vlerësuar se ka ndërtime të cilësisë së
dobët dhe mungesë të mobiliarit urban, propozohet të bëhen intervenime të dizajnit urban në
Shadërvan. Krahas restaurimit të ndërtesave monumentale të kësaj zone, rekomandohet kurimi i
peizazhit përreth tyre. Sa i përket transportit në këtë zonë, theksi i vihet rinovimit të rrugëve
këmbësorike me kalldrëm me gurë lokalë.
Zona e dytë e përcaktuar është zona e bllokut të ndërtesave të larta (në bregun e djathtë të
Lumbardhit) ku gjendet edhe sheshi aktual i Lidhjes së Prizrenit. Në aspektin funksional, vendimet
planifikuese bazohen në përforcimin e funksioneve tashmë të identifikuara në zonë, siç janë banimi,
hotelieria dhe tregtia. Sa u përket formave të transportit, nga studimi i gjendjes ekzistuese është
vlerësuar që në zonë mungon qasja dhe kontinuiteti i lëvizjes këmbësorike nga kjo zonë për në
pjesën e Sheshit të Shadërvanit. Në linjë me këto propozime, në vitin 2016, kjo hapësirë u
shndërrua në zonë këmbësorike.
Në situatën e projektuar, ky plan propozon një rrjet të zgjeruar të zonave këmbësorike dhe një
unazë të transportit publik me autobusë ekologjikë, të përmasave të vogla, për t’iu përshtatur
gjerësive të vogla të rrugicave në këtë zonë.
Përkundër hyrjes në fuqi të Planit të Konservimit dhe Zhvillimit të Qendrës Historike të Prizrenit
prej vitit 2008, si dhe Ligjit për Qendrën Historike të Prizrenit, nuk kanë ndaluar veprimet
degraduese dhe dëmtuese në të. Ka shumë ndërtesa me vlerë që janë zhdukur përgjithmonë dhe
shumë ndërtime të reja pa leje, që janë ndërtuar që nuk respektojnë asnjë nga udhëzimet
planifikuese të specifikuara në Planin e Konservimit.
3.6.5

Analiza e shesheve qendrore – raste studimore: Sheshi i Shadërvanit dhe Sheshi i Lidhjes së
Prizrenit

Në kontekstin e këtij studimi në qytetin e Prizrenit, si raste studimore janë marrë dy sheshe, që
gjenden në qendrën historike. Sheshi i parë që trajtohet është sheshi i Shadërvanit, që gjendet në
zemër të qendrës historike, të rrethuar me struktura që e përbëjnë indin urban me thurrje të imët dhe
me funksione tregtare. Sheshi i dytë është zonë këmbësorike e ndërtuar rishtaz, Sheshi i Lidhjes së
Prizrenit, që gjendet fare pranë sheshit të Shadërvanit, dhe zhvillohet paralalel me shtratin e
Lumbardhit. Ky shesh përfundon te një nga monumentet më të vizituara në qytet, kompleksin e
Lidhjes së Prizrenit.
Të dy këto hapësira publike janë zona pedonale, pjesë të vizionit të PGJU-së së vitit 2003, që
synonte përforcimin e transportit jo motorik në qytet përmes ndërtimit të një zinxhiri të zonave
pedonale. Këto hapësira publike përmbledhin funksionet kryesore kulturore dhe atraksionet
turistike që i bëjnë sheshe shumë të vizituara gjatë gjithë vitit. Duke qenë të vendosura në qendër,
kanë nivel të lartë arritshmërie meqë lidhen mirë me drejtimet kryesore të qytetit. Falë terrenit të
rrafshët në drejtimet veri dhe veriperëndim, aksi kryesor qarkullues (rr. R. Ademaj) që tangjenton
sheshet, lidhet mirë me shumë rrugica nga mëhallat. Shkalla e arritshmërisë në të dy sheshet është e
lartë. Nëse e vërejmë hartën e transportit urban, linjat kryesore të autobusëve kanë ndalesë pranë
këtyre dy shesheve. Në grafikën e mëposhtme tregohet pozita e këtyre hapësirave në raport me
infrastrukturën dhe ndërtesat publike kryesore të qytetit të Prizren.
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Graf. 19 Pozita e shesheve qendrore – raste studimore në hartën e Prizrenit

Graf. 20 Pozita e shesheve qendrore në raport me ndërtesat kryesore publike nër Prizren
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Graf. 21Pozita e shesheve qendrore në rrjetin e rrugëve kryesore të Prizrenit.
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3.6.5.1.1

Sheshi i Shadërvanit

Sheshi i Shadërvanit, është vatra më aktive e qytetit të Prizrenit. Ndryshe nga Prishtina, Prizreni,
vatrën e jetës publike, që nga periudha paraosmane e deri më sot vazhdon ta ketë te sheshi i
Shadërvanit. Sheshi ka formë trekëndëshe me fontanën e ujit në mes të një bazamenti të
rrumbullakët. Forma trekëndëshe e hapësirave publike të hapura (shesheve), sipas I. Gjinollit, njihet
që nga antikiteti, si hapësirë e krijuar spontanisht (I. Gjinolli, 2016). Ky autor po ashtu, duke u
mbështetur në autorin B. Kojić, thotë se kjo formë ishte hapësirë e lirë që rezultonte nga kryqëzimi i
rrugëve, që funksionin primar e kishte atë të nyjës së komunikacionit dhe të tregut (I. Gjinolli dhe
A. Bytyçi, 2017). Logjika e organizimit hapësinor shihet edhe në strukturën përreth asaj që sot është
Sheshi i Shadërvanit. Ky shesh më parë quhej edhe Merxhan-çarshi, dhe nga ajo, në mënyrë rrezore
zgjateshin rrugët kryesore dalëse nga qyteti i Prizrenit,166drejtimi nga Ura e Gurit, drejtimi përgjatë
Xhamisë së Sinan Pashës (1615) dhe drejtimi përgjatë Kishës Ortodokse të Shën Gjergjit (1887).

Fig. 26 Pamje e Sheshit të Shadërvanit (foto: autorja)
166

Haskuka, E., Hisotrijsko‐geografska analiza urbanih funkcija Prizrena, Shkolla e Lartë Pedagogjike “Bajram Curri”
Gjakovë, 1985, fq. 187
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Aktivitetet tregtare në Prizrenin e mesjetës zhvilloheshin në të hapur, në sheshet e hapura në mes
të lagjes. Tregu kryesor në Prizren zhvillohej në tregun e qendrës Episkopale, por shumë shpejtë
primatin e sheshit kryesor me aktivitetin e këmbimeve tregtare e merr sheshi i sotëm i Shadërvanit.
Sipas skicës së J. Nešković, qysh në shekullin XIV, sheshi i sotëm i Shadërvanit ishte sheshi dhe
tregu kryesor në qytet.167 Edhe autorja Katić, e thotë se lokacioni aktual i sheshit të Shadërvanit,
qysh nga shekulli XV shërbente si tregu kryesor dhe më i madh i qytetit.168 Nikolić supozon se
sheshi në shekullin XIV ishte më i gjerë se ai i sotmi, dhe se në skajin veriperëndimor të saj ishin të
vendosur kishat katolike dhe ajo e ortodokse e Nikola Tutiqit.169Si në çdo qytet ballkanik asokohe,
kjo jetë publike bëhej në çarshi përmes aktiviteteve të shitjes dhe prodhimit, dhe shërbimit, në
dyqane, kafene, (I. Gjinolli dhe A. Bytyçi, 2017). Edhe sot, skajet e sipërfaqes së hapur të sheshit
përbëhen prej një numri të madh kafeneshë, restaurantesh tradicionale dhe dyqaneve të argjentarisë.
Me përmbylljen që e ka në të 3 anët, i gjason një dhome të ndenjës, që i bën njerëzit të ndjehen
shumë ngrohtë në të. Sheshi që karakterizohet me masën e njeriut ka edhe ndërtesa të mëdha të
kultit, të cilat megjithatë lejojnë që në mënyrë të papenguar të soditet lagjja nën kala dhe Kalaja, si
dhe peizazhi kodrinor.

Graf. 22 Majtas: Funksionet kryesore në Sheshin e Shadërvanit. Djathtas: Aktivitetet kryesore.

Pamja e sotme e Shadërvanit i ka humbur disa nga tiparet tradicionale, duke qenë se pas viteve
‘60 të shekullit XX, një pjesë e strukturave në drejtim të lumit janë rrënuar, për të akomoduar më
vonë një qendër tregtare (ish shtëpinë e mallrave “Liria” në vitin 1969) dhe një kompleks me lokale
(~vitet ’80) përgjatë kejit të ri. Sheshi, është i shtruar me kalldërm graniti, ndërsa supozohet që më
167

Nešković, J., Arhitektura i gradovi Srbije u XIV veku (1989), punim, i cituar te Nikolić, S. Prizren od srednjeg veka do
savremenog doba – Urbanistički i arhitektonski razvoj, Grafika, Prizren, 1998, fq. 138
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Katić, T., The Sancak of Prizren in the 15th and 16th Century, Journal of The Center for Ottoman Studies Ankara
University, OTAM, 33, 2013, fq. 113‐138, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1859/19548.pdf, (qasur më
09.09.2018)
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heret sheshi ishte i shtruar me gurë lumi. Sot, në ditët dhe mbrëmjet e stinëve pranverë-verë, kjo
hapësirë shfrytëzohet shpesh edhe për aktivitete kulturore në të hapur, në veçanti gjatë festivalit
Dokufest.
Por sheshi, gjendet në një aks mjaft të rëndësishëm qarkullimi këmbësorik të qytetit dhe është
një prej më të frekuentuarave në qytet, duke qenë caku i paevitueshëm për gjithë vizitorët e
Prizrenit. Këtë e dëshmon edhe matja e fluksit të qytetarëve që është bërë në prill të vitit 2016, siç
është e paraqitur në tabelën 20. Nga anketimi i fokusuar me persona me aftësi të kufizuara dhe me
të moshuar, ky shesh del si një nga hapësirat publike më të parapëlqyera. Rreth 20% respondentëve
të moshuar u shprehën se parapëlqejnë të kalojnë kohën e lirë në sheshin e Shadërvanit.
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Tab. 20 Sheshi i Shadërvanit. Mesatarja e fluksit të qytetarëve në intervalin kohor 30 minutësh, i ndarë në profile të ndryshme
demografike.Matja e bërë në prill 2016.

E njëjta situatë paraqitet edhe te anketimi i përgjithshëm i qytetarëve të moshës 14-64 vjeç. Këta
të fundit, në masë të madhe (67.3 %) deklarojnë se kohën e lirë me miq e kalojnë në këtë shesh.
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Grafikon 6 Sheshi më i frekuentuar në Prizren sipas përgjigjeve në anketimin e qytetarëve në vitin 2016
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Grafikon 7 Frekuentimi i Sheshit të Shadërvanit në katër intervale kohore, e ndarë në kateogri demografike. Matja e bërë në vitin 2016

Në aspektin morfologjik, zona ku gjendet sheshi dikur karakterizohet me thurrje të imët, edhe
pse dy dekadat e fundit, veprimet abuzive ndërtimore në brendi të zonës historike, kanë filluar të
zëvendësojnë strukturat e imëta me ndërtesa më të mëdha.

Graf. 23 Majtas: Indi urban karakteristik për këtë zonë. Djathtas: Pamje e shadërvanit (burim i fotos: TV Prizreni,
http://tvprizreni.info/kush‐pi‐nje‐here‐ujin‐e‐shattervanit‐nuk‐largohet‐kurre‐me‐nga‐prizreni/sha
dervani‐02_/)
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3.6.5.1.2

Sheshi i Lidhjes së Prizrenit

Sheshi i Lidhjes së Prizrenit (ish sheshi i Dëshmorëve), është një zonë këmbësorike në bregun e
djathtë të Lumbardhit. Kjo hapësirë publike është mjaft e re, e realizuar në vitin 2016 dhe përfshin
sipërfaqen buzë lumit nga ura e Arastës deri në afërsi të kompleksit të Lidhjes së Prizrenit. Ideja e
shndërrimit në rrugë këmbësorike një pjesë të madhe të segmentit rrugorë në bregun e djathtë të
Lumbardhit rrjedh nga Plani Gjeneral Urban i Prizrenit i vitit 2003. Transformimi i segmentit
rrugor në shteg këmbësorik, sipas PGJU-së, nuk u realizua asnjëherë, sepse një intervenim i tillë
kërkon krijimin e rrugëve të tjera për të ridrejtuar komunikacionin automobilistik. Përkundër disa
problemeve dhe elementeve jo mirë të menduara në aspektin e detajimit urbanistik dhe arkitektonik,
sheshi frekuentohet jashtëzakonisht shumë nga të gjithë qytetarët.
Sheshi në të djathtë, përgjatë shtrirjes së vet, kufizohet nga ndërtesat e banimit kolektiv të
lartësisë së mesme, me lokale në përdhesë. Në aspektin urb-morfologjik kjo pjesë, ku pos
ndërtesave të banimit kolektiv, në afërsi ka edhe hotele e ndërtesa publike, dallon nga pjesa në anën
tjetër të lumit, e cila është ind urban me thurrje të imët. Këto ndërtesa janë ndërtuar në periudhën e
viteve 50-60 të shekullit XX, pasi rrënimit të një pjese të çarshisë dhe lagjës së vjetër Arasta. Në
hyrje të sheshit, në të majtë, gjendet një zgjerim, i cili përmban një monument dëshmorësh nga
periudha e socializmit, dhe përreth të cilit hapen tarracat e disa lokaleve mjaft popullore të Prizrenit.
Me të mbaruar segmenti këmbësorik, drejtimi vazhdon përgjatë kompleksit të Lidhjes së Prizrenit,
dhe më tutje drejt parkut të Marashit dhe Grykës së Lumbardhit. Niveli i sheshit është i ngritur rreth
2.5 m sipër nivelit të lumit. Terreni i sheshit është komplet i rrafshët dhe në të janë të shpërndara
zona të uljes dhe vazo me gjelbrim.

Fig. 27 Zona e ku shtrihet Sheshi i Lidhjes së Prizrenit. Pamja para se të shndërrohej në zonë pedonale (2016) (Burimi: Insajderi
https://insajderi.com/prizreni‐mbi‐40‐milione‐euro‐buxhet‐per‐vitin‐2018/)
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Graf. 24 Majtas: Indi karakteristik urban i zonës. Djathtas: Funksionet kryesore që e përvijojnë sheshin

Sot, ky shesh është mjaft i frekuentuar, edhe si hapësirë kalimtare që lidh pjesën qendrore me
lagjen verilindore, Kurrilla, apo edhe përgjatë Lumbardhit, për në parkun e Marashit. Të dhënat e
anketimit në vitin 2015 dhe 2016 nuk e reflektojnë realisht këtë situatë. Një numër shumë i vogël i
të moshuarve, në anketimin e vitit 2015, në pyetjen se cilin shesh e frekuentojnë më shumë, u
përgjigjen se parapëlqejnë të kalojnë kohën e lirë në këtë shesh.

Graf. 25 Majtas: Drejtimet kryesore të lëvizjes këmbësorike në shesh. Djathtas: Aktivitetet kryesore në shesh të observuara në prill të
viti 2016
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Ndërsa, nga anketa e përgjithshme me qytetarë të moshave 14-64 vjeç, ky shesh parapëlqehet
për të kaluar kohën e lirë me miq, për 5.8% të respondentëve. Në kohën kur ky anketim u krye, ky
shesh ishte në punim e sipër dhe arritja e lokaleve në anën e djathtë të sheshit ishte mjaft e
vështirësuar. Andaj edhe përgjigjet mund të mos e reflektojnë shfrytëzimin e sheshit sot.
Për të nxjerrë të dhënat e shfrytëzimit të kësaj hapësire publike, duke qenë se anketimet e vitit
2015 dhe 2016 nuk e pasqyronin situatën reale, në prill të vitit 2018 kam bërë matjet e fluksit të
qytetarëve të kategorive të ndryshme brenda disa ditëve të punës dhe në fundjavë.
Mesataret e fluksit të përgjithshëm të matur prezantohen në tabelën e mëposhtme (vetëm për një
orar matjete).

ORA
12:00
12:30
MES.
DITË
PUNE

TË RINJË

45

89.3

TË RRITUR

60

TË MOSHUAR

101.3

16

70.6

FËMIJË

PAK

/

199

Tab. 21 Mesataret e fluksit të qytetarëve në intervalin kohor 12:00‐12:30, të ndara në kategori demografike dhe të matura
në prill 2016

Ndërsa, në grafikonin pasues, tregohen kohët kur qytetarët e kategorive të ndryshme janë
të pranishëm në numër më të madh në këtë hapësirë.
PRILL 2018, FREKUENTIMI I SH. LIDHJES SË PRIZRENIT NGA KATEGORI TË
NDRYSHME TË POPULLSISË GJATË DITËVE TË PUNËS
08:00‐08:30

12:00‐12:30

16:00‐16:30

19:00‐19:30
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I ri
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PAK

Grafikon 8 Paraqitja grafike e mesatareve të fluksit të matur në 4 intervale në ditë, të ndarë në kategori të ndryshme
demografike. Matja e bërë në prill 2016.
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3.7

Përfundim

Bazuar në diskutimin e mësipërm që i përmbledh analizat makro dhe mikro urbane të hapësirave publike,
raste studimore të këtij hulumtimi, mund të përfundoj se:
1. Ndryshimet ekonomike dhe shoqërore përgjatë historisë, kishin ndikim shumë të madh në kulturën e të
jetuarit të qytetit dhe në jetën publike në përgjithësi, që u shpërfaqën në mënyrën e shfrytëzimit dhe
shkallën e qasjes së qytetarëve në hapësirat e hapura publike. Pushtimi osman iu dha tiparin karakteristik
peizazhit urban të bërthamave të sotme historike, me karakterin tregtar. Planifikimi socialist iu dha
tiparin karakteristik te qendrave moderne, me hapësira publike me ndërtesa me funksione mikste. Nga
vitet 2000 e deri më sot, në Kosovë kemi një hapësirë publike më liberale dhe një shkallë më të lartë të
qasjes në të për një diversitet më të gjerë njerëzor, por edhe, hapësirë publike të degraduar dhe të
zaptuar nga interesat e përfitimeve të shpejta biznesore.
2. Elaborimi i formave të mobilitetit në Prishtinë dhe Prizren, i nxjerr në pah problemet vijuese me të cilat
përballen qytetarët e këtyre dy qyteteve:


Lëvizja këmbësorike në trotuare dhe sipërfaqe të tjera publike është sfiduese për personat me aftësi
të kufizuara dhe të moshuar, për shkak të barrierave arkitektonike që janë pasojë e menaxhimit jo të
mirë urban, mungesës së mirëmbajtjes së infrastrukturës, parkimit të makinave në pjesë të
hapësirave publike, etj. Njëkohësisht, mungesa e sinjalistikës sipërfaqësore në to, e bën të pamundur
ecjen pa asistencë të personave të verbër.



Rrjeti i transportit urban është mjaft i shtrirë në Prishtinë, por jo edhe në periferi. Qendra e qytetit,
me këtë edhe sheshet që janë pjesë e këtij studimi, shërbehen mjaftueshëm me linjat ekzistues
urbane. Prizreni në anën tjetër, ka vetëm 5 linja të transportit urban, që nuk e mbulojnë mjaftueshëm
qytetin. Sheshet qendrore të Prizrenit, njësoj si në Prishtinë mbulohen mirë, por nuk ka ndalesa të
mjaftueshme autobusi. Prishtina ka një flotë shumë të kufizuar autobusësh të qasshëm për
përdorues karrocash dhe të verbër, ndërsa Prizreni nuk ka.



Rrjeti rrugor i qarkullimit motorik në të dy qytetet është i zhvilluar, me lidhje të mira me qendrën e
qytetit. Të dy qytetet kanë probleme me trafik të rënduar motorik, që krahas ndotjes dhe zhurmës,
krijon probleme me parkimin e makinave. Parkingjet publike janë të pamjaftueshme, duke bërë që
shumë makina të parkohen në trotuare, duke e penguar lëvizjen e qytetarëve. Të dy qytetet kanë një
numër jashtëzakonisht të vogël të parkingjeve për persona me aftësi të kufizuara.

3. Në qendër të qytetit të Prishtinës nuk ka hapësira të mjaftueshme të gjelbra, por skaji verilindor i qytetit
dominohet nga Pylli i Gërmisë, që arrihet lehtë me transport publik. Rruga që çon atje, nuk ka fare shtigje
për biçiklista, ndërsa shtigjet për ecje janë problematike. Në qendër të qytetit Parku i qytetit shfrytëzohet
vetëm nga banorët e lagjes. Bazuar në matjet e flukseve të bëra në vitin 2016, të gjitha këto hapësira
frekuentohen shumë pak nga persona me aftësi të kufizuara fizike dhe shqisore.
4. Qendra e qytetit të Prizrenit gjendet shumë afër hapësirave publike të gjelbra, që janë lehtë të arritshme
në këmbë. Parku i Marashit që lidhet me grykën e Lumbardhit, shfrytëzohet shumë prej të të gjitha
moshave, është vetëm 5 minuta ecje larg sheshit të Shadërvanit. Parku i qytetit në skajin perëndimor të
qytetit, nuk ka lidhje të mira me transport urban, ndërsa trotuarët e qytetit që çojnë te ky park janë
problematikë.
5. Nga planet hapësinore të Prishtinës, përkushtimin më serioz për krijimin e kushteve për gjithëpërfshirje
përmes mjedisit të ndërtuar pa barriera, e gjejmë te Plani Zhvillimor Urban 2013‐2023. Koncepti qendror i
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PZHU‐së sillet rreth krijimit të hapësirave publike të reja të qasshme për të gjithë, rritjes së sipërfaqeve
pedonale në qytet, promovimit të formave të qëndrueshme të mobilitetit urban.
6. Planet rregulluese të Prishtinës, të shqyrtuara në këtë kapitull, lidhen me zonat ku gjenden sheshet e
studiuara. Ato synojnë përforcimin e funksioneve mikste, që tashmë janë dominuese në këto pjesë. Prej
vitesh këto plane kanë skaduar dhe nuk janë rinovuar.
7. Nga planet hapësinore të Prizrenit, perspektivën e krijimit të kushteve për gjithëpërfshirje përmes mjedisit
të ndërtuar pa barriera, e gjejmë në Planin Gjeneral Urbanistik të vitit 2003. Koncept themelor mbi të cilin
ndërtohet ky plan e ka zhvillimin e qëndrueshëm dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Plani propozon
krijimin e zonave pedonale në gjithë zonën qendrore. Funksionet ekzistuese tregtare dhe shërbyese
propozohen të përforcohen, në funksion të mbajtjes së vitalitetit të shesheve qendrore. Vizionet e PHK‐së,
PGJU‐së dhe PZHK‐së, kërkojnë që trashëgimia të jetë promotor i turizmit dhe zhvillimit ekonomik.
8. Plani i konservimit i vitit 2008, që i rregullon të gjitha veprimet në qendrën historike të Prizrenit, për zonat
ku janë të vendosura sheshet e studiuara, kërkon që krahas funksionit dominues tregtar, të zhvillohen
edhe përmbajtjet e akomodimit të mysafirëve dhe përmbajtjet kulturore.
9. Nga matja e fluksit qytetar nëpër hapësirat publike të tipologjive të ndryshme në Prishtinë dhe Prizren,
rezulton se Bulevardi “Nëna Tereze” në qendër të Prishtinës, është hapësira më e frekuentuar nga një
diversitet i gjerë i qytetarëve. Sheshi Zahir Pajazit, në skajin jugor të këtij Bulevardi, rezulton të jetë pjesa
më e frekuentuar. Nga kjo matje dhe anketimet e vitit 2015 dhe 2016, del se personat me aftësi të
kufizuara janë fare pak të pranishëm në këtë Bulevard dhe në këtë shesh.
10.Në Prizren, primatin e hapësirës publike më të frekuentuar e ka Sheshi i Shadërvanit, i cili akomodon
funksionet tregtaro ‐ shërbyese. Njësoj si në Prishtinë, matjet tregojnë që në këtë shesh janë shumë pak
të pranishëm personat me aftësi të kufizuara.
11.Analiza në Prishtinë, i vë në pah atributet kryesore të shesheve të analizuara. Ato janë të vendosura fare
pranë njëra tjetrës. Gjenden në unazën qendrore dhe rrjeti i transportit publik i shërben mirë me një
numër të madh të autobusëve. Të gjitha sheshet e analizuara gjenden në pikëprerje të drejtimeve
kryesore të qytetit. Gjithë rrugët tërthore janë të populluara me lokale shërbyese, të cilat e mbajnë të
gjallëruar jo vetëm aksin kryesor të lëvizjes, por edhe gjithë rrugët që arrijnë në Bulevard.
12.Sheshi Adem Jashari rrethohet me funksione qeveritare. Për shkak të pozitës qendrore, shfrytëzohet
kryesisht si hapësirë kalimtare. Ndërsa mungesa e funksioneve ftuese përreth e bën të jetë zbehtazi i
shfrytëzueshëm për qëndrim a lojë, kryesisht nga adoleshentë. Matjet e flukseve dhe anketimet tregojnë
që personat me aftësi të kufizuara janë shumë pak të pranishëm në këtë shesh.
13.Sheshi NEWBORN, gjendet përpara qendrës tregtare, pjesë e kompleksit të Pallatit të Rinisë dhe
Sporteve. Sheshi me monumentin janë atraksion turistik. Nja 2‐3 terraca kafenesh hapen nga sheshi, që
paraqesin të vetmen hapësirë qëndrimi në të. Nuk ka mobiliar urban për t’u ulur dhe sheshi shfrytëzohet
kryesisht si hapësirë kalimtare, meqë gjendet në një aks me institucione të shumta. Matjet e flukseve dhe
anketimet tregojnë që personat me aftësi të kufizuara janë shumë pak të pranishëm në këtë shesh.
14.Në Prizren, vërejmë që sheshet e analizuara janë pjesë e një kontinuumi të hapësirës publike brenda
qendrës historike. Kanë pozitë qendrore në raport me rrjetin jo fort të zhvilluar të transportit urban. Falë
terrenit të rrafshët në drejtimet veri dhe veriperëndim, aksi kryesor qarkullues (rr. R. Ademaj) që
tangjenton sheshet, lidhet mirë me shumë rrugica nga mëhallat. Shkalla e arritshmërisë në të dy sheshet
është e lartë. Matjet e flukseve dhe anketimet tregojnë që personat me aftësi të kufizuara janë shumë
pak të pranishëm në këto sheshe.
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4 SHQYRTIMI
I
NDËRKOMBËTAR
BARRIERA

LEGJISLACIONIT
KOSOVAR
DHE
MBI MJEDISIN E NDËRTUAR PA

Më poshtë po i shtjelloj me radhë konventat dhe dokumentet ndërkombëtare, të cilat e ndërtojnë bazën
e legjislacionit ndërkombëtar mbi qasjen. Këto dokumente janë instrumentet themelore të mbrojtjes së të
drejtave të njeriut. Përmes nënshkrimit të këtyre konventave, shtetet obligohen të përfshijnë në legjislacionin
e tyre kombëtar nenet që garantojnë respektimin e të drejtave të njeriut të parashtruara në konventat
ndërkombëtare. Më tutje, prezantohen disa dokumente të rëndësishme dhe legjislacioni aktual i Bashkimit
Evropian që ndërlidhet me krijimin e mjedisit të ndërtuar gjithëpërfshirës. Prezantimi i legjislacionit të BE‐së
bëhet për shkak të ambicieve të regjionit për integrime evropiane. Krahas parashtrimit të legjislacionit
kombëtar të Republikës së Kosovës, do të shqyrtohen edhe legjislacioni i Republikës së Sllovenisë dhe i
Republikës së Italisë. Këto dy shtete anëtare të Bashkimit Evropian që janë gjeografikisht dhe kulturalisht të
afërta, janë përzgjedhur si raste studimore krahasuese, për të kuptuar se si funksionon aparati legjislativ
kombëtar në fushën e krijimit të mjedisit të qasshëm për të gjithë. Lubjana dhe Milano, së fundmi janë
shpërblyer me çmimin Access City Awards, si qytete evropiane më miqësore për persona me aftësi të
kufizuara. Përfundimisht, përmes leximit të mekanizmave ligjorë të këtyre shteteve kundruall atyre
kombëtarë, synohet nxjerrja e mësimeve të zbatueshme në kontekstin kosovar për përmirësimin e
qasshmërisë së mjedisit të ndërtuar.

Shqetësimet e organizatave ndërkombëtare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe
për personat e moshuar nisin të marrin formën e një angazhimi më të vendosur në tri dekadat e
fundit të shekullit XX.
Në vitin 1975 Asambleja gjenerale e Kombeve të Bashkuara proklamoi rezolutën 3447 –
Deklaratën mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara,170 ku së pari përkufizohen të drejtat
për jetë të dinjitetshme dhe të drejtat civile, politike si për gjithë qeniet njerëzore. Gjatë dekadës së
fundit të shekullit XX u përpiluan Rregullat Standarde për Barazimin e Mundësive për Personat me
Aftësi të Kufizuara,171që vënë në pah nevojën e largimit të barrierave kufizuese nga mjedisi i
ndërtuar, dhe kërkojnë hartimin e standardeve për mjedis të qasshëm, të cilat duhet të përfshihen në
fillet e procesit projektues.172
Vitin 1999, pas proklamatës mbi Plakjen, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e
shpalli vitin e Personave të Moshuar. Kombet e Bashkuara përzgjodhën temën e vitit të quajtur
“Drejt një shoqërie të të gjitha moshave”. Paraprakisht, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të
Bashkuara duke njohur ardhjen e moshës demografike të njerëzimit, në vitin 1991 miratuan Parimet
e Kombeve të Bashkuar për Personat e Moshuar.173

170

OHCHR, Declaration on the Rights of Disabled Persons – (shq.) Deklarata mbi të drejtat e personave me aftësi të
kufizuara, 1975, http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightsOfDisabledPersons.aspx, (qasur më,
19.11.2018)
171
OHCHR, Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disablities – (shq.) Rregullat Standarde
për Barazimin e Mundësive për Personat me Aftësi të Kufizuara, 1993,
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PersonsWithDisabilities.aspx, (qasur më, 19.11.2018)
172
Kerbler B., A Toolkit for Detecting and Eliminating the Barriers that People with Disabilities Face in the Built
Environment: the Case of Slovenia, Europe, METU JFA 2012/2, (29:2). Fq. 235‐257
173
Rezoluta e Kombeve të Bashkuara 46/91, më 16 dhjetor 1991
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4.1

Pse duhet të rregullohet krijimi i mjedisit pa barriera përmes legjislacionit?

Korniza ligjore është instrumenti që ndërton dhe mbështet argumentet më bindëse për të siguruar
mundësi të barabarta, në këtë rast, për qasje në mjedis të ndërtuar dhe integrimin e personave të
margjinalizuar në shoqëri. Përmes kësaj, një nga detyrat kryesore të kornizës ligjore është lufta
kundër diskriminimit në shoqëri. Këtë që u tha më lart e konfirmojnë edhe autorët Casserley dhe
Ormerod, të cilët argumentin legal të përqafimit të përqasjes së projektimit gjithëpërfshirës nga ana
e projektuesve dhe dizajnerëve, për nga rëndësia e radhisin krahas argumentit moral, detyrimit etik
profesional dhe benefiteve ekonomike.174
Veprimet e ndryshme të organizmave ndërkombëtarë ndikuan që në dy dhjetëvjetëshat e fundit
të shekullit XX, por edhe në mileniumin e ri të ketë një angazhim të ngjeshur nga organizatat
ndërkombëtare për hartimin, adoptimin, ratifikimin e dokumenteve, deklaratave dhe rregulloreve që
përbëjnë kuadrin ligjor dhe normativ ndërkombëtar, si dhe të bëjnë presion më të madh te shtetet që
të ratifikojnë këto dokumente, t’i përditësojnë dhe harmonizojnë ligjet kombëtare me qëllim të
promovimit të të drejtave të njeriut, rritjes së mirëqenies për të gjithë.

4.2

Konventat dhe dokumentet themelore ndërkombëtare

Pasqyrën e konventave dhe dokumenteve ndërkombëtare që mbrojnë dhe garantojnë të drejtat
elementare të njeriut, këtu po e nis përmes përkufizimit themelor të të drejtave të njeriut. Sipas
webfaqes së Komisionerit të lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut,175 të drejtat e
njeriut “janë të drejtat që i përkasin gjithë qenies njerëzore pavarësisht kombit, vendbanimit,
gjinisë, prejardhjes kombëtare apo fetare, ngjyrës, fesë, gjuhës apo ndonjë statusi tjetër. Këto të
drejta artikulohen dhe garantohen përmes ligjeve, marrëveshjeve, të cilat janë pjesë e së drejtës
ndërkombëtare”. Të drejtat themelore të njeriut janë të përmbledhura në Deklaratën Universale të të
Drejtave të Njeriut176, miratuar në vitin 1948, në Asamblenë Gjenerale të Kombeve të Bashkuara.
Të gjitha shtetet nënshkruese të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut kanë për obligim që
përmes kornizës ligjore së vet të garantojnë dhe veprojnë në mbrojtje të të drejtave të njeriut, si dhe
të luftojnë diskriminimin e çfarëdo ngjyre. Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut brenda 30
pikave përmban konceptet themelore të dinjitetit, barazisë dhe vëllazërisë në mes njerëzve, si dhe
përfshin edhe të drejtën e lirisë së lëvizjes dhe të mendimit për individë dhe grupe, etj.
Përgjatë viteve janë zhvilluar disa instrumente universale për zbatimin e të drejtave të njeriut, si:
Deklarata mbi të Drejtën e Zhvillimit, 177Deklarata e Vjenës,178Konventa për eliminimin e të gjitha
formave të diskriminimit ndaj gruas, Entiteti i Kombeve të Bashkuara për barazi gjinore dhe
fuqizimin e grave (UN Women),179 Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës, Parimet e Kombeve të
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Casserley C., Ormerod M., në Clarkson J., Coleman R., Keates S, Lebbon, C., (Eds.) Inclusive Design: Design for the
Whole Population, Springer Verlage Ltd., London. 2003, fq. 142‐154
175
Zyra e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut – (ang.) Office of the High Commissioner for Human Rights,
http://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx, (qasur më, 17.12.2018)
176
Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, http://www.un.org/en/universal‐declaration‐human‐rights/, (qasur
më, 17.12.2018)
177
Deklarata e të Drejtës për Zhvillim, Asembleja Gjenerale e KB, viti 1986,
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightToDevelopment.aspx, (qasur më, 28.11.2018)
178
Kjo Deklaratë u miratua në Konferencën Botërore mbi të Drejtat e Njeriut në Vjenë 1993.
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx, (qasur më, 28.11.2018)
179
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women – (shq.) Entiteti i Kombeve të
Bashkuara për Barazi Gjinore dhe Fuqizimin e Grave
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Bashkuara mbi Personat e Moshuar, Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Personave
me Aftësi të Kufizuara, Deklarata për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, Rregullat
Standarde për Barazimin e Mundësive të Personave me Aftësi të Kufizuara,180Konferenca Habitat
III - Agjenda e re urbane, 181 Objetivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, 182 Karta botërore mbi të
drejtën në qytet,183 Karta Ndërkombëtare e Qyteteve Edukuese,184 Karta evropiane për ruajtjen e të
drejtave të njeriut në qytet,185etj.

180

E adoptuar nga rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme së Kombeve të Bashkuara, nr. 48/96, në vitin 1993,
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PersonsWithDisabilities.aspx, (qasur më, 28.11.2018)
181
Habitat III, New Urban Agenda,
http://citiscope.org/sites/default/files/h3/Habitat_III_New_Urban_Agenda_10_September_2016.pdf, (qasur më,
23.11.2018)
182
Sustainable Development Goals (SDG) – (shq.) Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable‐development‐goals/goal‐11‐sustainable‐cities‐and‐
communities.html#targets, (qasur më, 28.11.2018)
183
Platforma e të Drejtës në Qytet,
http://www.righttothecityplatform.org.br/download/publicacoes/World%20Charter%20for%20the%20Right%20to%2
0the%20City.pdf, (qasur më, 28.11.2018)
184
Karta e qyteteve edukuese, Barcelonë, viti 1990, nga Asociacioni Ndërkombëtar i QyteteIe Edukuese (IAEC).
http://www.edcities.org/en/charter‐of‐educating‐cities/, (qasur më, 11.06.2019)
185
UCLG, European Charter for Safeguarding of Human Rights in the City – (shq.) Karta Globale – Agjenda për të Drejtat
e Njeriut, dokument online, viti 2000, https://www.uclg‐
cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta%20Europea%20Sencera_baixa_3.pdf, (qasur më, 28.11.2018)
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KONVENTA / KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
Karta Ndërkombëtare e Qyteteve Edukuese

VITI
1990

Parimet e Kombeve të Bashkuara për të Moshuarit

1991

Deklarata e Vjenës dhe programi i veprimit

1993

Rregullat Standarde për Barazimin e Mundësive për
Persona me Aftësi të Kufizuara

1993

Karta evropiane për ruajtjen e të drejtave të njeriut në
qytet

2000

Karta botërore mbi të drejtën në qytet

2004,
2005
2006

Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e
Personave me Aftësi të Kufizuara

Entiteti i Kombeve të Bashkuara për barazi gjinore dhe
fuqizimin e grave (UN Women)
Karta e Hapësirave Publike nga Bienalja e Hapësirës
Publike

2010
2013

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG)

2015

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

2016

DISPOZITAT QË LIDHEN ME ELIMINIMIN E BARRIERAVE NË MJEDIS TË NDËRTUAR
Udhëzon qeveritë lokale të ndërtojnë politika komunale, që mes tjerash, t’i bëjnë hapësirat urbane të
qasshme për të mundësuar që të gjithë pa dallim ta gëzojnë qytetin (në veçanti PAK).
Qeveritë kombëtare të përfshijnë në programet kombëtare, parimet për të moshuar: e pavarësisë; e
pjesëmarrjes; e kujdesit; e vetëpërmbushjes; e dinjtetit.
Deklarohet se PAK “duhet t’u garantohen mundësi të barabarta përmes eliminimit të barrierave shoqërore,
qofshin ato fizike, financiare, sociale a psikologjike, që i përjashtojnë dhe iu kufizojnë pjesëmarrjen në
shoqëri.”
Rregulla 5: (…) shtetet duhet të sigurojnë programe veprimi për të bërë mjedisin e ndërtuar të qasshëm (...).
Shtetet nënshkruese duhet të ndërmarrin masa për eliminimin e barrierave nga mjedisi i ndërtuar për të
mundësuar pjesëmarrjen e gjithë qytetarëve në shoqëri.
Karta kërkon nga autoritetet lokale, përmes mekanizmave për zbatimin e të drejtave të njeriut, zbatimit të
ligjit, etj., të ndërmarrin hapat e nevojshëm për t’i integruar PAK në jetën e qytetit, duke ua siguruar
transportin publik të qasshëm, banimin dhe ndërtesa të qasshme, si dhe hapësira publike të hapura të
qasshme.
Karta e përkufizon të drejtën në qytet si “shfrytëzim i barabartë i qytetit përbrenda qëndrueshmërisë,
demokracisë, barazisë dhe drejtësisë sociale”
Theks kryesor në preambulën e saj është “qasja në mjedisin fizik, shoqëror, ekonomik, kulturor, arsim,
shëndetësi, informatë dhe komunikim, është aspekt që garanton PAK të gjitha të drejtat dhe liritë
themelore njerëzore.”
Neni 9 dhe komenti i përgjithshëm nr. 2, e specifikon zbatimin e dizajnit universal në të gjitha mallrat,
produktet, objektet, teknologjitë dhe shërbimet, që të sigurohet qasje e plotë, e barabartë dhe e pakufizuar
për të gjithë potencialin e konsumatorëve
Ky entitet avokon për përmirësimin e sigurisë së gruas duke i krijuar “hapësira publike të sigurta.”
Një nga parimet për krijimin e hapësirave publike është: Projektimi i hapësirës publike duke e pasur prioritet
eliminimin e barrierave fizike që e pengojnë dhe kufizojnë qasjen e shfrytëzuesve të caktuar.
Objektivi i 11‐të i Zhvillimit të Qëndrueshëm: "Të bëhen qytetet dhe vendbanimet e njerëzve,
gjithëpërfshirëse, të sigurta, të rimëkëmbshme dhe të qëndrueshme”. Caku i 11.7 thotë “Deri në vitin 2030 të
mundësohet qasje universale në hapësira publike të sigurta, gjithëpërfshirëse, të qasshme, të gjelbra dhe të
një cilësie të lartë, për gra, fëmijë, të moshuar dhe PAK.”
Një nga 4 mekanizmat e NUA‐së është (…) qeverisje më e mire urbane (…) që promovon gjithëpërfshirjen
sociale, rritjen ekonomike dhe mbrojtjen e mjedisit.

Tab. 22 Paraqitja kronologjike e dokumenteve dhe kartave më të rëndësishme ndërkombëtare që lidhen me mundësitë e barabarta për të gjithë dhe mjedisin e ndërtuar pa barriera.
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4.2.1

Rregullat Standarde për Barazimin e Mundësive për Persona me Aftësi të Kufizuara (1993)

Një nga rregullat kryesore që përkufizojnë fushën target të veprimit për arritjen e pjesëmarrjes së
barabartë është qasja në mjedis të ndërtuar. 186 Sipas këtij rregulli, “shtetet duhet të sigurojnë
programe veprimi për të bërë mjedisin e ndërtuar të qasshëm si dhe të mundësohet qasja në
informatë dhe komunikim.” Shteteve nënshkruese u kërkohet që “të ndërmarrin masa për
eliminimin e barrierave nga mjedisi i ndërtuar” për të mundësuar pjesëmarrjen e gjithë qytetarëve
në shoqëri. Këto masa përfshijnë aprovimin e standardeve, udhëzuesve dhe legjislacionit veprues
për të siguruar qasje në shoqëri, banim, ndërtesa, hapësira publike, transport publik, rrugë, etj.
Përmes këtyre rregullave kërkohet që shtetet të sigurojnë që të gjithë profesionistët e përfshirë në
projektimin, planifikimin dhe ndërtimin e mjedisit të ndërtuar të kenë informata rreth politikave për
personat me aftësi të kufizuar dhe masat si të përmirësohet qasja në mjedisin e ndërtuar. Këtu
precizohet se kërkesat për ta bërë mjedisin e ndërtuar të qasshëm duhet të përfshihen qysh në fillim
të procesit projektues. Kërkohet që të sigurohet bashkëpunimi dhe konsultimi me organizata e
aftësisë së kufizuar gjatë hartimit të normave dhe standardeve për qasje. Po ashtu, kërkohet që këto
organizata të jenë të përfshira në nivel lokal, në fazat nismëtare të projekteve të ndërtimeve publike,
për të siguruar qasje maksimale.
4.2.2

187

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

Ky dokument që rregullon të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, u miratua në vitin 2006
dhe hyri në fuqi në vitin 2008. Një nga thekset kryesore në preambulën e saj është se qasja në
mjedisin fizik, shoqëror, ekonomik, kulturor, arsim, shëndetësi, informatë dhe komunikim, si aspekt
që garanton personave me aftësi të kufizuara të gjitha të drejtat dhe liritë themelore njerëzore.
Kjo konventë e trajton aftësinë e kufizuar si rezultat të ndërveprimit të mjedisit të paqasshëm
dhe individit188, më parë se sa si pasojë e ndonjë atributi tjetër të individit.189 Shoqëria konsiderohet
një nga agjentët kryesorë të kufizimit të të drejtave themelore njerëzore për komunitetin e
personave me aftësi të kufizuara. Në nene të caktuara mbulohen fusha të ndryshme, duke u bazuar
edhe në konventat e tjera të Kombeve të Bashkuara.
E veçanta e kësaj konvente është promovimi i të drejtës për qasje, sipas së cilës të gjitha shtetet
nënshkruese të këtij dokumenti ndërkombëtar duhet të ndërmarrin masa për të siguruar qasjen e
komunitetit të personave me aftësi të kufizuara mbi baza të njëjta me të tjerët. Kjo qasje duhet të
sigurohet për mjedisin fizik, ndërtesa dhe hapësirë publike, në transport, informata, teknologji dhe
sisteme komunikuese, si dhe në objekte të tjera dhe shërbime që janë të hapura dhe publike, në
186

Rregulla 5 e Dokumentit të Rregullave Standarde për Barazimin e Mundësive për Personat me Aftësi të Kufizuara,
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PersonsWithDisabilities.aspx, (qasur më, 28.11.2018)
187
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities – (shq.) Konventa e Kombeve të Bashkuara për
të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention‐on‐the‐
rights‐of‐persons‐with‐disabilities.html, (qasur më, 28.11.2018)
188
Kjo saktësohet në nenin 2 të KKBDPAK, ku mes tjerash thuhet: personat me aftësi të kufizuar, ku përfshihen individët
me dëmtime fizike, mendore, intelektuale apo shqisore aftagjata, në ndërveprim me barriera të ndryshme mund t’iu
pengohet pjesëmarrja e plotë dhe efektive në shoqëri.
189
CEN/BT WG 207 Final Joint Report,
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/Accessibility/Report/AccessibilityBuiltEnvironment%20Final.pdf
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mjedise urbane dhe në ato rurale. Më saktësisht, këto masa kërkojnë eliminimin e barrierave në
hapësirë dhe komunikim.
Në Konventë, mes tjerash kërkohet që shtetet të hartojnë, dekretojnë dhe monitorojnë zbatimin
e standardeve minimale dhe udhëzuesit për qasje në ndërtesa dhe shërbime, të cilat janë të hapura
apo që i ofrohen publikut. Neni 9 i KKBDPAK plotësohet nga komenti i përgjithshëm nr. 2, që
specifikon zbatimin e dizajnit universal në të gjitha mallrat, produktet, objektet, teknologjitë dhe
shërbimet, me qëllim që të sigurohet qasje e plotë, e barabartë dhe e pakufizuar për të gjithë
potencialin e konsumatorëve, përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuara. Dizajni universal i
zbatuar në projektimin dhe realizimin e mjedisit të ndërtuar dhe teknologjinë informative, sipas këtij
komenti, synon krijimin e mundësisë për lëvizje të papenguar për gjithë personat nga një hapësirë
në tjetrën (KKBDPAK, 2006).
4.2.3

Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm (OZHQ)190

Në përkufizimet themelore të zhvillimit të qëndrueshëm thuhet që duhet t’i bashkojmë
forcat për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme, gjithëpërfshirëse për njerëzimin dhe
planetin. Ky përkushtim dhe përpjekje, sipas OZQ-ve pritet të integrohet në strategjitë dhe
planet kombëtare për zhvillim të qëndrueshëm.
 Obligimi që deri në vitin 2030, të ngriten standardet e gjithëpërfshirjes sociale,
ekonomike, politike, për të gjithë qytetarët pa dallim, për të mundësuar reduktimin e
pabarazive ndër qytetarë, e kemi detyrim prej objektivit 10 të OZHQ-së dhe cakut
10.2191 brenda këtij objektivi.
 Obligimi që deri në vitin 2030, të kemi qytete dhe komunitete të qëndrueshme,
përfshirë këtu banimin e përballueshëm për të gjithë dhe hapësira publike
gjithëpërfshirëse, të sigurta dhe të qasshme për të gjithë pa dallim, e kemi detyrim
nga Objektivi 11 i OZHQ-së dhe nga caku 11.7 i këtij Objektivi.192
4.2.4

Parimet e Kombeve të Bashkuara për të moshuarit

Parimet e Kombeve të Bashkuara për të Moshuarit193 janë miratuar në vitin 1991. Ky dokument
kërkon që qeveritë kombëtare të përfshijnë në programet e veta kombëtare, disa parime zhvillimore,
që janë të paraqitura në tabelën 22. Këtu vlen të përmendet parimi i pavarësisë, i cili kërkon që të
moshuarve t’u mundësohen mjedise të sigurta dhe të adaptueshme jetese, për t’iu përshtatur
preferencave dhe kapaciteteve të tyre fizike dhe shqisore.

190

Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm – (ang.) Sustainable Development Goals (SDG),
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
191
Caku: 10.2, Deri në vitin 2030, të fuqizohet dhe promovohet gjithëpërfshirja sociale, ekonomike, dhe politike për të
gjithë, pavarësisht moshës, gjinisë, aftësisë së kufizuar, racës, etnisë, fesë, etj.
192
Caku 11.7 i OZHQ‐së: Deri në vitin 2030, të ofrohet qasje universale në hapësira publike dhe të gjelbra
gjithëpërfshirëse dhe të qasshme, në veçanti për gra, fëmijë, të moshuar dhe PAK
193
Parimet e Kombeve të Bashkuara mbi Personat e Moshuar, asembljea e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, Nju
Jork, 1990, http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx, (qasur më, 28.11.2018)
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4.2.5

Karta e Hapësirave Publike nga Bienalja e Hapësirës Publike në Romë (2013)

Bienalja e hapësirave publike organizohet nga Instituti Kombëtar i Urbanizmit (INU)194 nga
Italia, me qëllim të promovimit të qyteteve më të mira përmes përmirësimit dhe krijimit të
hapësirave publike për të gjithë. Në kuadër të Bienales së vitit 2013, u hartua Karta e Hapësirës
Publike, që synonte dhënien e përkufizimeve themelore të hapësirës publike, si dhe vendosjen e
parimeve themelore që mundësojnë krijimin e hapësirave publike për të gjitha qytetet. Procesi i
hartimit të kartës së hapësirave publike u inicua në Forumin VI Botëror Urban, në Napoli.
Teksti përfundimtar i kësaj Karte ndahet në tri pjesë: krijimi i hapësirës publike, menaxhimi i saj
dhe të gëzuarit e hapësirës publike.195
Më poshtë do t’i përmend vetëm disa parime themelore të hapësirës publike që prezantohen në
seksionin e kartës të quajtur Krijimi i hapësirës publike.196
DISA NGA PARIMET QË DUHET TË NDIQEN GJATË KRIJIMIT TË HAPËSIRËS PUBLIKE
Hapësira publike duhet të projektohet për të akomoduar diversitetin.
Hapësira publike duhet të promovojë demokracinë dhe ta ruajë ndjenjën e shtetësisë.
Hapësira publike duhet të projektohet duke e pasur prioritet eliminimin e barrierave fizike që e
pengojnë dhe kufizojnë qasjen e shfrytëzuesve të caktuar. I njëjti parim duhet të ndiqet edhe gjatë
procesit të punëve renovuese të hapësirave publike ekzistuese.
Tab. 23 Parimet e krijimit të hapësirës publike sipas Kartës së Hapësirave Publike të hartuar në Bienalen e Hapësirave publike, në
Romë, në vitin 2013

4.2.6

ISO standardet për mjedis pa barriera

Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit ISO 197 ka një portfolio të gjerë standardesh mbi
qasjen, ku përfshihen mjedisi i ndërtuar, teknologjia informative dhe komunikimi, mjetet asistive që
ndihmojnë mobilitetin, sigurinë dhe cilësinë e jetës. Mes një numri të madh të standardeve ISO për
këtë fushë, vlen të përmenden:
ISO/IEC Guide 71:2014, 198 - Udhëzues për adresimin e qasjes në standarde - përmban
udhëzuesin që i adreson kërkesat themelore të të moshuarve, fëmijëve dhe personave me aftësi të
kufizuara gjatë procesit të zhvillimit të standardeve. Udhëzuesi nuk jep zgjidhje specifike, por i
sugjeron mënyrat e përcaktimit të nevojave dhe kushteve të qasjes për shfrytëzues të ndryshëm.
Për zgjidhjen e problemeve të qasjes së produkteve, mjedisit të ndërtuar dhe shërbimeve, në disa
klauzola rekomandohet identifikimi i caqeve të qasjes, duke u bazuar në standardet e qasjes dhe

194

Istituto Nazionale di Urbanistica ‐ (shq.) Instituti Kombëtar i Urbanizmit
Garau P., Siragusa A.,prezantimi Charter of Public Space/ Biennal of Public Space, në kuadër të takimit Vital Public
Spaces, më 24 shkurt 2015,
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/prgm/urbandevt/Public_Spaces_Geneva_2015/presentations/04_Garau
_Vital_Public_Spaces.pdf, (qasur më, 02.12.2018)
196
Istituto Nazionale di Urbanistica – Charter of Public Space, 2013, http://www.inu.it/wp‐
content/uploads/Inglese_CHARTER_OF_PUBLIC_SPACE.pdf, (qasur më, 02.12.2018)
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ISO (Organizata ndërkombëtare e standardizimit) është organizatë e pavarur dhe jo qeveritare, që merret me
zhvillimin vullnetar të standardeve ndërkombëtare në shumë fusha të veprimtarisë.
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ISO/IEC Guide 71:2014, Guide for Addressing Accessibility in Standards, https://www.iso.org/standard/57385.html,
(qasur më, 09.12.2018)
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nevojat specifike të shfrytëzuesve të caktuar. Kërkohet që konform dëmtimeve dhe aftësive të
shfrytëzueve të caktuar të ndërtohet përqasja dizajnuese, etj.
ISO 21542:2011 199 - Ndërtimi – qasja dhe shfrytëzimi i mjedisit të ndërtuar, i specifikon
kërkesat dhe rekomandimet standarde për elemente të konstruksionit, komponentet dhe instalimet.
Këto rekomandime e adresojnë qasjen në ndërtesa, komunikimin e brendshëm, etj. Ky standard
merret me mjedisin e jashtëm për aq sa siguron hyrjet e qasshme dhe afrimin e sigurt në ndërtesa
dhe në lokacionin e ndërtesës. Mirëpo, qasja në hapësira publike nuk është e mbuluar në këtë
katalog standardësh.

4.3

Legjislacioni në Bashkimin Evropian

Bashkimi Evropian, sipas Coleman, e konsideron gjithëpërfshirjen shoqërore si një nga
objektivat themelore komunitare në nivelin shtetëror dhe lokal, me fokus në pjesëmarrjen dhe
celebrimin e diversitetit njerëzor në nivel grupi/ komuniteti. 200 Pra, kemi të bëjmë me të drejtën
komunitare, që nuk u përket aktiviteteve të ndërtimit të politikave integruese vetëm për personat me
aftësi të kufizuara, por edhe për personat e varfër, emigrantët, etj. Sipas këtyre autorëve, politikat
aktuale të zgjerimit të Bashkimit Evropian, përmes krijimit të një klime të gjithëpërfshirjes synojnë
t’ia mundësojnë gjithë popullsisë të kontribuojnë në ekonomi (Coleman dhe Lebbon, 2003), ndërsa
bërja e tregut evropian të qasshëm për të gjithë është synimi Ligjit Evropian për Qasje201 që është
në përgatitje e sipër viteve të fundit. Jo vetëm politikat e administratorëve, por edhe disponimi i
qytetarëve evropianë, çon drejt krijimit të një klime të gjithëpërfshirjes së personave me aftësi të
kufizuara. Sipas eurobarometrit të vitit 2006, 91% të qytetarëve të intervistuar u deklaruan që
Evropa duhet të investojë më shumë në eliminimin e barrierave fizike për të mundësuar qasjen për
persona me aftësi të kufizuara.202
Kur jemi te klima e përgjithshme evropiane për stimulimin e gjithëpërfshirjes së personave me
aftësi të kufizuara dhe të moshuarve, duhet të përmenden këtu disa nga hapat që çuan drejt ngritjes
së vetëdijes shoqërore dhe standardit aktual të politikave integruese, me refleks të veçantë tek
adaptimi i mjedisit të ndërtuar.
Siç u përmend më lart, një kontribut të veçantë në politikat për eliminimin e barrierave fizike
mjedisore ka dhënë përqasja projektuese Dizajni për të gjithë (Design for all), që u lansua nga
Instituti Evropian për Dizajn dhe Aftësi të Kufizuar203 në vitin 1993. Evropianët nuk i fokusuan
studimet vetëm te marrëdhënia e mjedisit të ndërtuar dhe aftësisë së kufizuar, por edhe te
marrëdhënia e dizajnit dhe moshës së shtyrë. Kështu në vitin 1994 u themelua Rrjeti Evropian i
Dizajnit për Moshë të Shtyrë, 204 kontributi i rëndësishëm i të cilit është plani i veprimit, që
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ISO 215242:2011 Building Construction – Accessibility and Usability of the Built Environment, 2011
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=50498, (qasur më, 09.12.2018)
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Coleman R., Lebbon C., Introduction from Margin to Mainstrem, në Clarkson, Coleman R., Keates S., Lebbon C.
(Eds.), Inclusive Design: Design for the Whole Population, Springer‐Verlag Ltd., London, 2003, fq. 1‐25
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European Commission, European Accessibility Act, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202, (qasur më,
09.12.2018)
202
Raporti ‐ Special EUROBAROMETER 263 “Discrimination in the European Union”, 2007,
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf, fq. 13, (qasur më, 14.01.2019)
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EIDD – European Institute for Design and Disability – u themelua në vitin 1993, ndërsa si ide lindi në konferencën e
Shoqatës së Dizajnerëve Irlandezë në Dublin në vitin 1989.
204
Emërtimi në origjinal, The European Design for Aging Network (DAN).
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promovon dizajn të mjedisit dhe produkteve që sigurojnë jetë të pavarur dhe pjesëmarrje të plotë të
të moshuarve në jetën shoqërore dhe ekonomike.
Ndërtimi i mekanizmave dhe politikave integruese është përgjegjësi e Komisionit Evropian, si
ekzekutiv i Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian e përqëndron aktivitetin kryesor në
financimin e hulumtimeve, fushatave të vetëdijesimit dhe avokimit, si dhe në planifikimin e
politikave zhvillimore për gjithëpërfshrjen shoqërore. Sot Evropa, e ka të rrënjosur në mendësinë e
vet shoqërore, siç e thotë Coleman, qëndrimin se personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit
nuk janë njerëz ndryshe, por janë pjesë e kontinuumit qytetar evropian, integrimi më i plotë në
shoqëri i të cilëve duhet të bëhet përmes dizajnit më të mirë të mjedisit, produkteve dhe shërbimeve
(Coleman dhe Lebbon, 2003).
Bashkimi Evropian dhe shumica e shteteve të saj janë nënshkruese të Konventës së KBDPAK.
Mekanizmat e parashtruar në këtë Konventë e obligojnë secilin shtet nënshkrues të dorëzojnë
raporte mbi integrimin e kërkesave të kësaj konvente për shtetet respektive, si dhe të ndërtojnë
planet kombëtare të veprimit për zbatimin e kësaj konvente në legjislacionet përkatëse
kombëtare.205
Bashkimi Evropian ka mekanizma të vet të monitorimit të zbatimit të KKBDPAK-së. Në vitin
2012, Komisioni Evropian angazhoi organizatën ANED206 për të përpiluar raportet që e shqyrtojnë
nivelin e qasshmërisë së produkteve dhe shërbimeve, në të gjitha vendet anëtare dhe kandidate të
BE-së dhe përputhshmërinë me KKBDPAK. Këto raporte përmbledhin politikat aktuale dhe
situatën e përgjithshme ligjore në këto vende. Në veçanti, raportet e prodhuara janë dokumentet
bazë mbi të cilat synohet të ndërtohen instrumentet evropiane dhe masat që kanë për qëllim
përmirësimin e qasjes në mallra, shërbime dhe mjedis të ndërtuar.
Këto raporte janë mjaft të gjerë, por këtu po i prezantoj vetëm vlerësimet e ANED-it që lidhen
ngushtë me temën e këtij studimi. 207 Sigurimi i qasjes fizike në hapësira publike, sipas raportimeve
të shteteve të BE-së, përfshihet në rregulloret e shumicës së shteteve evropiane, ku përfshihen edhe
kushtet dhe kërkesat specifike për detajet e dizajnit urban, rrugët dhe mobilimin urban. 80% e
shteteve të përfshira në hulumtim, kërkesat për bërjen e hapësirave publike të qasshme, i kanë të
inkuadruara tek obligimet e përgjithshme ligjore. Ndërsa, një numër më i vogël i shteteve, i kanë
tashmë kushtet specifike dhe rregulloret e veçanta për qasje në hapësira publike.
Vendimet dhe dokumentet e rëndësishme që u miratuan nga organet evropiane dhe iniciativat
politike me qëllim të krijimit të një mjedisi të ndërtuar pa barriera, që u lansuan ndër vite në
Bashkimin Evropian janë të elaboruara në faqen vijuese.
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CEN/BT WG 207 Final Joint Report, Annex
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/Accessibility/Report/AccessibilityBuiltEnvironment%20Final.pdf, (qasur më, 09.12.2018)
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ANED – Academic Network of Experts of Disability – (shq.) Rrjeti Akademik të Ekspertëve të Aftësisë së Kufizuar,
është krijuar nga Komisioni Evropian në vitin 2007, si organ që do të mbështes hartimin e politikave në fushën e aftësisë
së kufizuar.
207
Priestley M., ANED, National accessibility requirements and standards for products and services in the European
single market: overview and examples, 2013, https://www.disability‐
europe.net/theme/accessibility?country=european‐union , (qasur më, 04.12.2018)
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VITI
1981
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1997
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2003

2010

EMRI I DOKUMENTIT
KOMUNIKATA PËR INTEGRIMI SHOQËROR TË PERSONAVE ME
AFTËSI TË KUFIZUARA – KORNIZA PËR ZHVILLIMIN E VEPRIMIT
KOMUNITAR (COM 81) 633208
KOMUNIKATA E KOMISIONIT PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË
PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA209
REZOLUTA E KËSHILLIT DHE TË PËRFAQËSUESVE TË QEVERIVE TË
SHTETEVE ANËTARE MBI MUNDËSITË E BARABARTA PËR PERSONAT
ME AFTËSI TË KUFIZUARA COM (96) 406210
KOMUNIKATË: DREJT EVROPËS PA BARRIERA PËR PERSONA ME
AFTËSI TË KUFIZUARA COM (2000) 284211
KOMUNIKATË DHE PLANI I VEPRIMIT: MUNDËSI TË BARABARTA PËR
PERSONA ME AFTËSI TË KUFIZUARA: PLANI I VEPRIMIT EVROPIAN
2003‐2010, COM (2003) 650212
STRATEGJIA EVROPIANE E AFTËSISË SË KUFIZUAR 2010‐2020 –
PËRKUSHTIMI I PËRTRIRË PËR KRIJIMIN E NJË EVROPE PA
BARRIERA213

INSTITUCIONI
Komisioni i
Komuniteteve
Evropiane
Komisioni i
Komuniteteve
Evropiane
Këshilli i Bashkimit
Evropian

PËRMBAJTJA
Kornizë për veprim komunitar me qëllim të promovimit të integrimit shoqëror të
PAK.

Komisioni i
Komuniteteve
Evropiane
Komisioni i
Komuniteteve
Evropiane
Komisioni Evropian

I rishikon politikat themelore evropiane që mund të kontribuojnë në rritjen e qasjes
për PAK.

Largimi progresiv i barrierave arkitektonike, komunikuese dhe transportuese përmes
udhëzuesve ligjor dhe të detajizuar mbi krijimin e mjedisit të ndërtuar të qasshëm.
I fton shtetet anëtare që t’i rishikojnë politikat nacionale dhe të përfshijnë në to
largimin e të gjitha barrierave që kufizojnë integrimin e plotë shoqëror të PAK.

Kërkon futjen e Dizajnit për të Gjithë në procesin projektues dhe ndërtues si mjet për
garantimin e qasjes në mjedis të ndërtuar për PAK.
Propozon që përmes shfrytëzimit të instrumenteve legjislative dhe standardizimit të
gjenden zgjidhjet e duhura për qasjen në mjedis të ndërtuar, transport dhe teknologji
informative dhe komunikuese. Kjo strategji kërkon që parimet e “dizajnit për të
gjithë” të integrohen në kurrikulat mësimore të profesioneve që ndërlidhen me
mjedisin e ndërtuar, transportin, dizajnin e produketeve dhe me teknologjinë
informative dhe komunikuese.

Tab. 24 Vendimet, direktivat dhe dokumentet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian për mundësi të barabarta për të gjithë dhe mjedisin e ndërtuar pa barriera
208

The Social Integration of Disabled People. A Framework for the Development of Community Action. Communication from the Commission to the Council. COM (81) 633 final, 29
October 1981, http://aei.pitt.edu/5057/, (qasur më, 04.12.2018)
209
Commission of the European Communities, Communication of the Commission on Equality of Opportunity for People with Disabilities COM(96) 406,
http://aei.pitt.edu/3953/1/3953.pdf, (qasur më, 04.12.2018)
210
Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States Meeting within the Council, http://ec.europa.eu/employment_social/soc‐
prot/disable/com406/res_en.htm, (qasur më, 04.12.2018)
211
Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee
of the Regions ‐ Towards a Barrier‐free Europe for People with Disabilities, https://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0284:FIN:EN:PDF, (qasur më, 04.12.2018)
212
Commission of the European Communities, Communication ‐ Equal opportunities for people with disabilities: A European Action Plan 2003‐2010, COM (2003) 650, https://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0650:FIN:EN:PDF, (qasur më, 04.12.2018)
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European Commission, European Disability Strategy 2010‐2020, A Renewed Commitment to a Barrier‐Free Europe,
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/c_02_strategia_europea_disabilita_eng.pdf, (qasur më, 04.12.2018)
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4.3.1

Standardet e qasjes sipas ESO (European Standardization Organization)214

Janë tri organizata evropiane të standardizimit, CEN, CENELEC dhe ETSI, të cilat njihen si
organizata kompetente në fushën e standardizimeve teknike. Korniza ligjore e BE-së
(1025/2012), 215 që rregullon fushën e standardizimeve teknike, është miratuar nga Parlamenti
Evropian dhe Këshilli i BE-së. Këto tri organizata evropiane bashkëpunojnë në çështjet e politikave
dhe çështjet teknike të interesit të përbashkët. Si organi më i lartë i politikbërjes në fushën e
standardizimit evropian, këto organizata marrin parasysh zhvillimet politike dhe ekonomike të cilat
mund të ndikojnë në përpilimin e standardeve.
Një nga sektorët e rëndësishëm të kësaj organizate është sektori i Qasjes/ Arritshmërisë, i cili i
mbulon fushat: Dizajni për të gjithë, e-qasja, mjedisi i ndërtuar dhe aktivitetet e tjera sektoriale.
Mjedisi i ndërtuar – Mandati i Komisionit Evropian M/ 420 - u adresohet organeve
standardizuese Evropiane. Ky mandat zhvillohet në dy faza. Faza e parë përfshin vlerësimin dhe
inventarizimin e legjislacioneve dhe rregulloreve kombëtare të shteteve anëtare, si dhe studimin e
fizibilitetit në lidhje me qasjen në mjedisin e ndërtuar. Faza e dytë, që pritet të përfundojë në vitin
2019, do të dalë me dokumente standardizimi që do të përvijojnë aspektet e qasjes funksionale dhe
do të adresojnë çështjet e dizajnimit/ projektimit, prokurimit, menaxhimit të qasjes në mjedisin e
ndërtuar.216
Mandati 473 (2010) – Dizajni për të gjithë- Ky mandat i standardizimit për CEN, CENELEC
dhe ETSI kërkon përfshirjen e Dizajnit për të gjithë në të gjitha standardizimet relevante.
4.3.1.1 Strategjia Evropiane e Aftësisë së Kufizuar 2010-2020 - Përkushtim i ripërtrirë për një
Evropë pa barriera217

Kjo strategji e hartuar nga Komisioni Europian në vitin 2010 synon promovimin e të drejtave të
personave me aftësi të kufizuara në harmoni me Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat
e Personave me Aftësi të Kufizuara (KKBDPAK), pjesë e së cilës është edhe Bashkimi Evropian.
Ky dokument është kornizë gjithëpërfshirëse për implementimin e KPBDPAK në nivel evropian.
Strategjia Evropiane e Aftësisë së Kufizuar i ka këto objektiva të përgjithshme:



Sigurimi i një qeverisjeje efektive për të implementuar KPBDPAK.
Përputhshmëri me obligimet thelbësore të KPBDPAK.

Strategjia i ka 8 fushëveprime prioritare, 218 prej të cilave me rëndësi është të përmendet
fushëveprimi i qasjes/ arritshmërisë, që rekomandon që të gjitha mallrat, shërbimet, shërbimet
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Sektori CEN_CENELEC në Organizata Evropiane e standardeve përmban standardet e qasjes dhe atë në sektorin e
prokurimit publik për kontrata ndërtimore, standarde të qasjes në sektorë të tjerë, koncepti Design for all, etj.
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Rregullativa e BE‐së 1025/2012 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të Bashkimit Evropian mbi standardizimin
evropian, https://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:EN:PDF, (qasur më,
05.12.2018)
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CEN ‐ CENELEC, European Standardization, CEN‐CENELEC Sectors, Accessibility,
https://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/Accessibility/BuiltEnvironment/Pages/default.aspx, (qasur më,
05.12.2018)
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content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:em0047, (qasur më, 09.12.2018)
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publike dhe mjetet asistive të bëhen të qasshme. Qëllimi kryesor është përmirësimi i mjedisit të
ndërtuar, transportit, teknologjisë informative, rregullativat e prokurimit publik dhe teknologji
asistive. Kjo strategji është në harmoni me objektivat e agjendës për rritje (zhvillim)
gjithëpërfshirëse të BE-së, Strategjisë Europe 2020.219
4.3.1.2 Direktiva Evropiane e Prokurimit Publik (2014/24/EU)220

Direktiva Evropiane e Prokurimit Publik (2014/24/EU), e vitit 2014, synon t’i adresojë sfidat
sociale. Me qëllim të promovimit të gjithëpërfshirjes sociale, kërkohet që autoritetet publike të japin
shembull pozitiv dhe t’i inkurajojnë ndërmarrjet tjera, duke i futur në përdorim standardet sociale në
menaxhimin, prodhimin dhe ofrimin e shërbimeve. Qëllimi i tyre është lehtësimi i rregullave për
autoritetet kontraktuese dhe shkarkimi i ngarkesës administrative. Legjislacioni i shteteve anëtare të
BE-së lejon që çmimi më i ulët të mos jetë elementi vendimtar i marrjes së kontratës. Një aspekt me
rëndësi është se nëse kompania konkurruese për një kontratë shërbimi a mallrash dëshmon se do të
përkushtohet në integrimin e personave të margjinalizuar (si në rastin e personave me aftësi të
kufizuara, gra, etj.), do të ketë përparësi për të fituar kontratën (neni 76 pika 2).
Në këtë ligj nocioni i qasjes/arritshmërisë integrohet si pjesë e procedurave të prokurimit.
Autoritetet dhe entitetet kontraktuale lejohen të implementojnë masa të ndryshme për të promovuar
mundësi të barabarta kur përzgjedhin fituesin e tenderit. Ata ftohen që t’i përfshijnë kërkesat për
qasjen e personave me aftësi të kufizuara në specifikimet teknike në tenderët publikë. Përpos
mjedisit të ndërtuar kjo përfshin edhe mallrat dhe shërbimet.221
4.3.2

Praktika të mira nga Evropa që promovojnë eliminimin e barrierave nga mjedisi i ndërtuar Çmimi përr Qytetin e Qasshëm222

Me qëllim të promovimit të qasjes për PAK në qytetet e Bashkimit Evropian, Komisioni
Evropian çdo vit ndan çmimin Access City Award. Përmes këtij çmimi, synohet të sigurohet dhe
celebrohet përpjekja e qyteteve evropiane për të garantuar qasje të barabarta për të gjithë në të
drejtat fundamentale, si dhe përmirësimi i cilësisë së jetës për gjithë popullatën, pavarësisht moshës,
gjinisë dhe aftësisë. Përmes çmimit Access City Award Komisioni Evropian përpiqet të sigurojë
përjetimin e plotë të jetës urbane për komunitetin e personave me aftësi të kufizuara. Ndër qytetet
që tashmë kanë pasur fatin të shpërblehen me këtë çmim për zgjidhjet inovative për përmirësimin e
qasjes për persona me aftësi të kufizuara janë edhe Milano dhe Lubjana.
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Access City Award, https://www.age‐platform.eu/publications/access‐city‐award‐2019, (qasur më, 11.06.2019)
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4.4

Legjislacioni në Slloveni

Gjatë viteve pas pavarësimit të saj, në periudhën përgatitëse për t’u integruar në Bashkimin
Evropian, Sllovenia e modernizoi legjislacionin e saj, si dhe ndërtoi politika sociale në harmoni me
kërkesat e BE-së. Sllovenia, në vitin 2008, e ratifikoi KKBDPAK dhe Protokollin e saj Opsional,
me ç’rast u zotua që kërkesat e shtruara në këtë Konventë t’i integrojë në legjislacionin kombëtar.
Nisur nga Kushtetuta e Republikës së Sllovenisë, qartazi nënvizohet se askush nuk mund të jetë
në disavantazh para ligjit dhe në shoqëri, për shkak të aftësisë së kufizuar. 223 Me këtë, kjo
Kushtetutë garanton që personat me aftësi të kufizuara të kenë të njëjtat të drejta dhe detyrime si
gjithë qytetarët e tjerë. Po ashtu, e drejta për mjedis të qasshëm, informatë dhe komunikim bazohet
në disa nene të Kushtetutës së Republikës së Sllovenisë.224
Krahas Kushtetutës, mundësitë e barabarta dhe të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në
Republikën e Sllovenisë garantohen edhe me një numër ligjesh dhe politikash kombëtare dhe
lokale.
Në Slloveni ka shumë qytete që tashmë kanë programe për eliminimin e barrierave në mjedisin e
ndërtuar (Lubjana, Maribori, Nova Gorica, etj.). Në nivel kombëtar, Instituti për Urbanistikë i
Republikës së Sllovenisë, në vitin 2015, ka prodhuar udhëzuesin për qasjen në ndërtesat publike.225
Ky udhëzues u ndërtua mbi caqet e parashtruara të Republikës së Sllovenisë në strategjinë
kombëtare “Sllovenia e qasshme”. 226 Qasja në hapësirë publike nuk trajtohet në mënyrë të
hollësishme në këtë udhëzues. Më poshtë po i prezantoj disa nga ligjet dhe rregulloret kryesore që
rregullojnë mundësitë e barabarta në shoqëri dhe prodhimin e mjedisit të ndërtuar pa barriera,
Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi (ZvarD)227 - Në këtë ligj diskriminimi përkufizohet si
trajtimi i pabarabartë aktual apo/dhe ligjor, diferencim, përjashtim, kufizim për shkak të ndonjë
rrethane personale ndaj një individi a grupi. Ligji pos përkufizimeve themelore, përmban edhe
masat që duhet të ndërmerren për të siguruar trajtimin e barabartë të të gjithëve. Këtu përcaktohen
edhe procedurat e mbrojtjes ligjore nga diskriminimi.
Ligji për mundësitë e barabarta për personat me aftësi të kufizuara228- Përmes këtij ligji u
mundësua transpozimi i dispozitave të KKBDPAK-së në legjislacionin kombëtar slloven. E
rëndësishme për t’u komentuar këtu është se me këtë ligj, ndalohet diskriminimi ndaj personave me
aftësi të kufizuara në qasje në mallra dhe shërbime publike. Ky ligj mëtutje kërkon që për të
223

Neni 14 i Kushtetutës së Republikës së Sllovenisë, marrë nga Programi i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuar
2014‐2021, http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/invalidi_vzv/API_2014‐
2021_ANG.pdf, (qasur më, 10.12.2018)
224
Orientimet kombëtare për përmirësimin e qasjes në mjedisin e ndërtuar, informata dhe komunikim për persona me
aftësi të kufizuara, fq. 2
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/dostopna_slovenija.pdf, (qasur më,
17.12.2018)
225
Sendi R., Bizjak I., Goršić N., Kerbler B., Mujkić S., Tominc B., Priročnik o dostopnosti objektov v javni rabi, Urbani
Izziv, 2015, http://www.uirs.si/pub/DOSTOPNOST‐prirocnikS.pdf, (qasur më, 12.12.2018)
226
MDDSZ, Strategjia “Sllovenia e qasshme”‐ (slo.) “Dostopna Slovenija”,http://www.mddsz.gov.si/si/, (qasur më,
12.12.2018)
227
Ligji për mbrojtjen ndaj diskriminimit – (slo.) Zakon o Varstvu pred Diskriminacijo (ZvarD), Gazeta zyrtare e
Republikës së Sllovenisë, nr. 33/2016, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7273, (qasur më, 15.06.2019)
228
Ligji i mundësive të barabarta për persona me aftësi të kufizuara – (slo.) Zakon o izenačevanju možnosti invalidov
(ZIMI), Gazeta zyrtare e Republikës së Sllovenisë, nr. 94/2010
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siguruar qasje në mallra dhe shërbime, duhet të sigurohet akomodimi i përshtatshëm. 229 Ky
akomodim kërkon eliminimin e barrierave fizike/arkitektonike, informative dhe komunikuese
(Neni 8). Më tutje, në nenin 9 të këtij ligji kërkohet që të ndalohet diskriminimi në qasje dhe
shfrytëzim të ndërtesave publike. Kjo vlen për ndërtesat e reja, por edhe për ndërtesat ekzistuese (të
cilat duhet të përshtaten për të mundësuar qasje).
Ligji përmban edhe dispozitat penalizuese (me gjoba) për rastet kur mallrat dhe shërbimet nuk i
janë bërë të qasshme publikut të gjerë, në veçanti personave me aftësi të kufizuara. Përmes këtij
ligji përcaktohen afatet kohore për përshtatje të infrastrukturës për të mundësuar qasje të barabartë
në mallra dhe shërbime. P.sh. afati i fundit për përshtatjen e të gjithë autobusëve urbanë për të qenë
të qasshëm për personat me aftësi të kufizuara është viti 2025.
Ligji për gjithëpërfshirjen sociale të personave me aftësi të kufizuara 230 - Ky ligj përmes
dispozitave të veta rregullon gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të kufizuara në shoqëri. Në
veçanti, kapitulli III (do të hyjë në fuqi në vitin 2022) i këtij ligji përmban dispozitat që rregullojnë
jetën e pavarur, mësimin tërëjetësor, banimin me asistencë dhe gjithëpërfshirjen shoqërore të
personave me aftësi të kufizuara të moshuar.
Ligji për marrëdhënien e punës231- Ligji ndalon diskriminimin direkt apo të tërthortë të çfarëdo
lloji në punësim. Në nenin 41 përshkruhen obligimet e punëdhënësit, ku ndër të tjera theksohet se,
punëdhënësi duhet të sigurojë qasje në hapësirat e punës punëtorëve të vet me aftësi të kufizuara.
Ligji për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore232- Ky ligji përcakton se trashëgimia kulturore e
paluajtshme duhet të jetë e arritshme dhe e qasshme për të gjithë, sidomos nga të rinjtë, të moshuarit
dhe personat me aftësi të kufizuara.
Ligji i ndërtimit233 - Qasja e papenguar në mjedis të ndërtuar trajtohet në mënyrë të veçantë në
Ligjin e Ndërtimit, i cili është i plotëfuqishëm që nga 1 qershori i vitit 2018. Në nenin 22 të këtij
ligji specifikohet ndërtimi dhe shfrytëzimi universal i ndërtesës, i cili arrihet nëse ndërtesat janë
lehtësisht të përdorshme nga të gjithë. Ndërtimi dhe projektimi universal i ndërtesës mundëson që
njerëzit pavarësisht rrethanave personale të shfrytëzojnë në mënyrë të pavarur të gjitha qasjet,
kalimet, udhëkryqet, komunikimet vertikale, liftat, etj. Këto kërkesa vlejnë si për persona me aftësi
të kufizuara fizike ashtu edhe për personat me aftësi të kufizuara shqisore.
Ligji përkufizon edhe se çfarë është projektimi i ndërtesave të adaptueshme. Kjo përqasje
projektuese mundëson ndërtimin e strukturës që lehtësisht dhe pa shumë shpenzime adaptohet në
rastet kur ka nevojë për shfrytëzim nga persona me aftësi të kufizuara. Të gjitha ndërtesat publike
dhe ndërtesat shumëbanesore me më shumë se 10 apartamente, duhet të projektohen pa barriera.
229

Ky ligj shfrytëzon në mënyrë jo të saktë termin akomodim të përshtatshëm në vend të akomodimit të arsyeshëm.
Akomodimi i arsyeshëm parqet përshtatjen e një sistemi të caktuar në një sistem më të drejtë përmes mundësimit të
akomodimit të nevojave të një individi apo grupi.
230
Ligji për gjithëpërfshirjen sociale të personave me aftësi të kufizuara – (slo.) Zakon o Socijalnom Vključevanju
Invalidov, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7808, (qasur më, 11.03.2019)
231
Ligji për marrëdhënien e punës – (slo.) Zakon o delavnih razmerja,
http://www.mddsz.gov.si/en/legislation/veljavni_predpisi/zdr_1/, (qasur më, 17.12.2018)
232
Ligji për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore – (slo.) Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD‐1),
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144, (qasur më, 16.12.2018)
233
Ligji i ndërtimit – (slo.) Gradbeni Zakon, https://www.uradni‐list.si/_pdf/2017/Ur/u2017061.pdf fq. 8229‐8254,
(qasur më, 12.12.2018)
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Përmes këtij ligji komunat bashkë me organizatat e aftësisë së kufizuar kanë për detyrë hartimin
e udhëzuesve për eliminimin e barrierave arkitektonike në mjedis të ndërtuar. Përgjegjësi e tyre
është edhe vlerësimi i shkallës së përshtatjes së sipërfaqeve dhe hapësirave publike. Për të siguruar
ndërtimin dhe përdorimin universal të mjedisit të ndërtuar, mjetet financiare i siguron shteti apo
qeverisja lokale.
Projektimi i qasshëm i hapësirës publike nuk është i specifikuar veçan në këtë ligj, por si pjesë
integrale e qasjes në ndërtesa në nenin 8. Aty kërkohet që organizimi hapësinor i infrastrukturës
transportuese të jetë i tillë që qasja në ndërtesa dhe lëvizja të jenë të papenguara për të gjithë
personat pavarësisht shkallës së dëmtimit apo aftësive fizike/ shqisore. Kërkohet edhe që, në
sipërfaqet këmbësorike, personat me aftësi të kufizuar të lëvizin në mënyrë të pavarur, të
parrezikuar nga transporti motorik. Nenet 9 deri 19 japin kushtet specifike teknike për realizimin e
një ndërtese pa barriera, duke nisur prej kërkesave themelore për qasjen përmes shtigjeve qasëse,
hyrjen në ndërtesë, komunikimin horizontal dhe vertikal në brendi, parkingjet, banjot dhe tualetet.
Rregullorja për ndërtimin dhe shfrytëzimin universal të ndërtesave234 - Përqasja gjatë hartimit të
kësaj rregulloreje bazohet në idealet e mundësive të barabarta për të gjithë. Kjo rregullore kërkon që
në projektet e ndërtesave për të përmbushur kushtet për qasje dhe shfrytëzim universal, krahas
standardit slloven “Ndërtimi i ndërtesave – qasja dhe shfrytëzimi i mjedisit të ndërtuar” - SIST ISO
21542, të zbatohen edhe dy standarde të tjera. SIST 1186:2016 – sistemet udhëzuese taktile në
dysheme për të verbërit dhe personat me shikim të dobësuar. SIST EN 60118-4 - Elektroakustika –
ndihmesat për dëgjim – Pjesa 4: sistemet e harqeve të induksionit.
Rregullorja për ndërtimin dhe shfrytëzimin universal të mjedisit të ndërtuar i përfshin nevojat
për lëvizje pa pengesa nga personat me aftësi të kufizuara fizike – përdorues karrocash dhe personat
me shikim të dëmtuar. Këtu përfshihen edhe udhëzimet për lehtësimin e lëvizjes dhe orientimit në
sipërfaqet dhe hapësirat publike përmes vijave dhe fushave taktore. Ndërtesat publike përmes këtij
ligji duhet të jenë të pajisura me harqet induktive (aty ku kërkohet shkëmbim informacionesh dhe
komunikim) për përdorues të ndihmesave për dëgjim. Rregullorja për ndërtimin universal jep edhe
kushtet për projektimin e ndërtesave të adaptueshme. Për kapërcimin e niveleve nga personat me
aftësi të kufizuara kërkohet të instalohen lifta ose platforma ngritëse mekanike. Për shfrytëzimin e
ndërtesave publike nga të gjithë, kërkohet që së paku njëra banjo të jetë e dizajnuar me sipërfaqe të
mjaftueshme për shfrytëzim nga shfrytëzuesit e karrocave.
Ligji për planifikimin hapësinor 235 - Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i procedurave
planifikuese hapësinore, si pjesë e rregullimit hapësinor, si dhe përcaktimi i llojeve të dokumenteve
dhe ligjeve hapësinore, përmbajtjet dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre.
Paragrafi 5 i nenit 2 jep përkufizimin e hapësirës publike si “e mira publike e ndërtuar (...) tokë
dhe ndërtesa të ndërtuara në të, që është në përputhshmëri me rregullativat për shfrytëzimin publik,
(...) dhe është e qasshme për të gjithë nën kushte të barabarta”. Ndërsa në kuadër të nenit 3, ndër të
tjera përshkruhet përgjegjësia e planifikimit hapësinor në krijimin e mundësive për qasje dhe
shfrytëzim të mjedisit të ndërtuar nga persona me aftësi të kufizuara.
234

Rregullorja për ndërtimin dhe shfrytëzimin universal të ndërtesave – (slo.) Pravilnik o Univerzalni Graditvi in Uporabi
Objektov, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12693, (qasur më, 16.12.2018)
235
Ligji për planifikimin hapësinor, ‐ (slo.) Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt),
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4675, (qsur më, 16.12.2018)
134

Ligji për rregullimin hapësinor236 - Ky ligj i përcakton parimet, objektivat dhe rregullat e
planifikimit hapësinor, pjesëmarrësit në këtë fushë, tipet e ligjeve hapësinore, si dhe procedurat për
përgatitjen, miratimin dhe zbatimin e tyre. Po ashtu, i përkufizon edhe masat hapësinore,
instrumentet dhe masat politike për monitorimin e situatës në terren dhe lëshimin e certifikatave në
sferën e planifikimit hapësinor.
Në nenin 2 thekson që rregullimi hapësinor duhet të ofrojë qasje të mjaftueshme dhe universale
në infrastrukturën publike sociale dhe ekonomike për të gjithë. Një nga parimet udhëheqëse te
rregullimi hapësinor është edhe qasja e barabartë e gjithë popullësisë në të mirat dhe qasje e të
gjithëve në punësim.
Neni 29, që rregullon planifikimin e hapësirave publike përbrenda zonave të rregulluara të
vendbanimeve, thekson se gjatë procesit planifikues duhet të merren parasysh siguria dhe qasja e
barabartë për të gjithë në këto hapësira. Këto hapësira duhet të ofrojnë shfrytëzim të llojllojshëm
(rekreacion, aktivitete të kohës së lirë, lojë e sigurt për fëmijë, edukim, etj).
Neni 30, thekson që gjatë planifikimit të infrastrukturës sociale, objekteve dhe lokacioneve të
reja, por edhe gjatë planifikimit të rikonstruktimit/modernizimit të atyre ekzistuese, të kihet
parasysh që të sigurohet qasje cilësore, universale dhe e barabartë në shërbimet e interesit të
përgjithshëm, duke e respektuar zhvillimin demografik të popullsisë, mobilitetin e banorëve dhe
lidhjën ndërmjet brezave të ndryshëm, etj.
Rregullorja për rendin hapësinor - Qeveria e Sllovenisë në vitin 2004 e hartoi rregulloren për
rendin hapësinor,237 që i vendos rregullat e planifikimit hapësinor dhe në veçanti planifikimin
hapësinor të vendbanimeve, përcaktimin e kritereve për shfrytëzimin e hapësirës, zbatimin e
dokumenteve strategjike në nivel rajonal dhe komunal, etj. Ky dokument është ende në fuqi, por
është miratuar para KKDPAK-së dhe ratifikimit të saj nga Sllovenia, andaj dokumentet dhe ligjet e
më vonshme janë më të përditësuara me standardet aktuale për qasje. Në lidhje me temën e ngushtë
të këtij studimi, qasjen për persona me aftësi të kufizuara në mjedisin e ndërtuar, neni 32 (6) dhe
neni 44 (5) të kësaj rregulloreje përcaktojnë kushtet për krijimin e mjedisit pa barriera.
4.4.1

Strategjia kombëtare për përmirësimin e qasjes në mjedisin e ndërtuar, informatë dhe
komunikim për persona me aftësi të kufizuara238

I miratuar në vitin 2005 nga Ministria e Punës, Familjes, Mirëqenies Sociale dhe Mundësive të
Barabarta, ky dokument përmban udhëzimet për përmirësimin e qasjes për persona me aftësi të
kufizuara në mjedisin e ndërtuar në nivel kombëtar. Strategjia i parashtron 7 caqe zhvillimore dhe
disa masa që duhet të ndërmerren për realizimin e këtyre caqeve.

236

Ligji për rregullimin hapësinor – (slo.) Zakon o urejanju prostora (ZUreP‐2), https://www.uradni‐list.si/glasilo‐uradni‐
list‐rs/vsebina/2017‐01‐
2915/#(splo%C5%A1na%C2%A0in%C2%A0posebna%C2%A0raba%C2%A0javnih%C2%A0povr%C5%A1in), (qasur më,
16.12.2018)
237
Rregullorja për rendin hapësinor – (slo.) Uredba o prostorskem redu, G.Z. e R. Sllovenisë, nr. 122/04, 33/07,
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3526, (qasur më, 15.06.2019)
238
Ministria e Punës, Familjes, Mirëqenies Sociale dhe Mundësive të Barabarta e Republikës së Sllovenisë, MDDSZ,
Strategjia Sllovene e Qasjes – (slo.) Strategija Dostopnosti Slovenije,
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/strategija_o_dostopnosti_slovenije/, (qasur më,
15.06.2019)
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Caku 1 strategjik synon të eliminojë barrierat ndërtimore dhe komunikuese në mjedisin e
ndërtuar dhe të promovojë ndërtimin e ndërtesave adaptabile të banimit kolektiv. Për realizimin e
këtyre caqeve parashihen të ndërmerren disa masa, siç janë:




zbatimi i ligjeve, standardeve dhe rregulloreve që rregullojnë planifikimin hapësinor,
ndërtimin, qasjen e papenguar dhe shfrytëzimin e ndërtesave publike dhe banesore.
përforcimin e inspektorateve të ndërtimit, shëndetësisë, etj.
inkuadrimin e temave të qasjes/arritshmërisë së mjedisit të ndërtuar në kurrikulat e
studimeve të arkitekturës dhe lëmenjtë e ngjashëm, etj.

Ndërsa, caku 7 rekomandon hartimin e udhëzuesve kombëtarë për përmirësimin e qasjes në
mjedisin e ndërtuar, në informata dhe komunikim për personat me aftësi të kufizuara.
4.4.2

239

Programi i Veprimit për PAK 2014-2021

Ky program thekson që të gjithë personave me aftësi të kufizuara, ndër të tjera duhet t’u
sigurohen mundësi të barabarta dhe qasje në të gjitha fushat e jetës. Programi i veprimit për
personat me aftësi të kufizuara është i organizuar në objektiva të shumta. Objektiv i rëndësishëm
për t’u përmendur këtu është ai i qasjes. Për ta realizuar këtë objektiv, në këtë program të veprimit
rekomandohen disa masa. Sigurimi i qasjes në transportin publik dhe sigurimi i qasjes në të gjitha
ndërtesat publike, qasja në informata dhe komunikim, janë disa nga masat për realizimin e
objektivit të mësipërm.
4.4.3

Praktikat e mira nga Sllovenia

4.4.3.1 Projekti: Instrumenti për detektimin dhe eliminimin e barrierave në mjedisin e
ndërtuar me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara240

Ky instrument u zhvillua në Institutin Slloven të Urbanistikës241 në bashkëpunim me Institutin
për Mbrojtje Sociale të Republikës të Sllovenisë në vitet 2009-2012. Qëllimi i tij ishte që të
mundësonte identifikimin dhe regjistrimin e barrierave arkitektonike në ndërtesa publike.
Informatat e regjistruara pastaj u bënë të qasshme për të gjithë në një platformë të veçantë në
internet, në formatet e përshtatshme për persona me aftësi të kufizuara shqisore dhe kognitive.
Qëllimi i plasimit të informatave në platformën online ishte që personave me aftësi të kufizuara t’u
mundësohej planifikimi i arritjes dhe lëvizjes në ndërtesa publike të caktuara.
Të dhënat mbi barrierat në ndërtesat publike janë mbledhur përmes një hulumtimi të ndërmarrë
nga një ekip i përzier nga ekspertë të arkitekturës dhe urbanizmit dhe persona me aftësi të
kufizuara.242Ndërtesat publike vizitoheshin në mënyrë të detajuar. Shkalla e qasjes në to vlerësohej
përmes një pyetësori të hartuar duke u bazuar në legjislacionin slloven në fuqi për mjedisin e
239
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ndërtuar pa barriera. Përmes simboleve dhe ngjyrave, të dhënat e plasuara në platformën e
internetit, tregojnë komponentat e qasshme/ të paqasshme të ndërtesës së vlerësuar, për grupet e
caktuara të aftësisë së kufizuar.
Instrumenti në fjalë parashihet të mundësojë përfshirjen e qytetarëve në procesin e identifikimit
të barrierave në mënyrë të vazhdueshme. Përmes kësaj platforme qytetarët, përfshirë edhe personat
me aftësi të kufizuara kanë mundësi t’i identifikojnë dhe raportojnë ndërtesat publike me barriera.
Të gjitha raportimet e qytetarëve mbi barrierat e identifikuara e kalojnë një proces verifikimi
përpara se t’i përcillen menaxherëve të ndërtesave të vlerësuara, të cilëve u kërkohet t’i eliminojnë
barrierat e identifikuara. Kjo platformë mundëson edhe monitorimin e vazhdueshëm e procesit të
eliminimit të barrierave në ndërtesa, si dhe paraqitjen eventuale të barrierave të reja. Te secila
barrierë arkitektonike e identifikuar janë të lidhura informatat mbi legjislacionin në bazë të cilit
është bërë vlerësimi i qasjes. Po ashtu, aty gjenden edhe kriteret për eliminimin e barrierës
arkitektonike të identifikuar në komponentën e caktuar të ndërtesës së vlerësuar.
4.4.3.2 Udhëzuesi për planifikimin strategjik të qasjes në mjedis të ndërtuar243

Ky udhëzues, i përgatitur në fund të vitit 2018 nga Ministria e Mjedisit dhe Hapësirës së
Republikës së Sllovenisë, i jep parametrat e planifikimit të mjedisit të ndërtuar të qasshëm të
zbatueshëm në nivel komunal. Ky udhëzues kryesisht merret me hapësirën publike të hapur.
Udhëzuesi i vë shtyllat e një planifikimi strategjik për qasje, e që janë:
 planifikimi strategjik për qasje bëhet përmes pjesëmarrjes aktive multisektoriale;
 planifikimi strategjik për qasje është planifikim me pjesëmarrje;
 transporti publik është një nga elementet themelore që siguron qasjen,
 zbatimi i qasjes dhe shfrytëzimit universal të mjedisit të ndërtuar në planifikimin hapësinor
dhe urbanistik.
Më tutje ky udhëzim e ndërton procedurën për planifikimin strategjik për qasje. Udhëzimi
rekomandon mënyrën e përzgjedhjes së projektuesit, ndërtimin e grupit të ekspertëve për prodhimin
e planit për qasje, përcaktimin e ndërtesave më të rëndësishme publike që do të përfshihen në
procesin planifikues.
Grupi i ekspertëve është një nga shtyllat kryesore që sigurojnë vlerësimin e duhur të qasjes së
mjedisit të ndërtuar. Udhëzuesi rekomandon Komunat që të ndërtojnë grupin e ekspertëve që do të
bashkëpunojë ngushtë me projektuesin në hartimin e planit të qasjes për një zonë të caktuar të
qytetit. Në këtë grup ekspertësh, anëtarë të domosdoshëm janë përfaqësuesit e pesonave me aftësi të
kufizuara fizike, të verbërit dhe personat me shikim të dëmtuar, për shkak se ata kanë probleme më
shumë me barrierat arkitektonike. Pjesë e domosdoshme e këtij grupi janë edhe përfaqësuesit e
drejtorive komunale (drejtori i mjedisit, urbanizmit dhe mirëqenies sociale).
Udhëzuesi i përcakton hapat që duhet të ndërmerren për hartimin e planit të qasjes. Këtu po i
përmend dy nga këto hapa që janë të rëndësisë së veçantë në gjithë procesin e hartimit të planit.
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Albreht A., për Ministrinë për Mjedis dhe Hapësirë të Republikës së Sllovenisë, Udhëzuesi për planifikimin strategjik
të qasjes në mjedis të ndërtuar – (slo.) Prirocnik – Stratesko Nacrtovanje Dostopnosti,
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/stratesko_nacrtovanje_dostopnosti.pdf, (qasur
më, 15.06.2019)
137

1. Analiza e terrenit dhe inventarizimi i barrierave arkitektonike
Siç u tha më lart, ky proces kryhet në terren me pjesëmarrjen e domosdoshme të përfaqësuesve
të organizatave të aftësisë së kufizuar. Personat me aftësi të kufizuara sinjalizojnë për barrierat që
janë më problematike për ta në shtigjet kryesore që çojnë drejt hyrjes në ndërtesat a hapësirat e
rëndësishme publike. Projektuesi, gjatë kësaj faze, sipas këtij udhëzuesi, duhet të konsultojë edhe
dokumentet e planeve hapësinore dhe zhvillimore për qytetin a lagjen e caktuar. Gjatë punës në
terren, duhet të evidentohen edhe vendndalimet e transportit publike urban, më të afërt me ndërtesat
a hapësirat publike më të rëndësishme në zonën e studiuar.
2. Propozimet për eliminimin e barrierave
Në këtë seksion përcaktohen kriteret përmes të cilave vendoset për nivelin e qasjes për persona
me aftësi të kufizuara, që intervenimet e caktuara përmirësuese, përmes planit për qasje do të
ofrohen në lagje të caktuara. Ekzistojnë 3 kritere vlerësimi dhe me këtë 3 shkallë intervenimi për
përmirësimin e qasjes në lagje apo zonat që përfshihen në plan:
2.1 Zonat që duhet të kenë shkallë të lartë të qasjes –janë pjesë të lagjeve ose të qytetit me
përqendrimin më të madh të ndërtesave publike dhe hapësirave më të rëndësishme publike,
që vlerësohet se janë të rëndësishme dhe frekuenohen shumë nga personat me aftësi të
kufizuara. Intervenimet përmirësuese në to duhet të jenë të standardit më të lartë. Shtigjet
dhe hapësirat publike duhet të realizohen tërësisht të qasshme për persona me aftësi të
kufizuara fizike dhe shqisore. Edhe rrugët lidhëse që çojnë te këto hapësira apo ndërtesa
publike, duhet të jenë komplet të qasshme (pa barriera fizike për përdorues karrocash dhe me
elemente kontinuale që mundësojnë lëvizjen e të verbërve që janë përdorues të shkopit të
bardhë) nga vendndalimet e autobusëve urbanë.
2.2 Zona që duhet të mundësojë qasje elementare – zona me frekuencë të ulët të personave
me aftësi të kufizuara, dhe pa përqendrim të madh të ndërtesave publike të rëndësishme për
një popullsi të gjerë. Kjo qasje elementare nënkupton që vendndalimet e autobusëve urbanë
dhe kalimet këmbësorike duhet patjetër të jenë të qasshme.
2.3 Zona që kanë nevojë trajtimi të veçantë – këto janë zona që për arsye të caktuara janë
vështirë apo të papërshtatshme për qasje. Për këto zona planifikohen intervenime të veçanta
për përmirësimin e qasjes. P.sh. te ndërtesat e trashëgimisë kulturore dhe peizazhi kulturor
dhe historik.
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4.4.3.3 Plani i veprimit “Lubjana sipas masës së personave me aftësi të kufizuara” për
periudhën 2019-2020

Ky plan i veprimit244 i prodhuar në prill të vitit 2019 nga komuna e Lubjanës, i 6-ti me radhë që
nga viti 2008, ka për qëllim parashtrimin e masave që ndërmerr komuna për të siguruar integrimin e
personave me aftësi të kufizuara në shoqëri, ndër të tjera, edhe për realizimin e mjedisit të ndërtuar
të qasshëm. Nga 3 caqet e këtij programi, këtu po e përmend Cakun 2, që përfshin intervenimet e
hollësishme për përmirësimin e qasjes dhe shfrytëzimit të ndërtesave publike, ndërtesave të banimit,
hapësirës publike dhe transportit publik.
4.4.3.4 “Lubjana qytet i qasshëm”

Në vitet e fundit qeveria e Sllovenisë i është përkushtuar realizimit të mjedisit të ndërtuar pa
barriera arkitektonike dhe komunikative. Shumica e ndërtesave publike dhe private, të ndërtuara
viteve të fundit janë realizuar mbi parimin e të qenit të qasshme për personat me aftësi të kufizuara,
ndërsa në të njëjtën kohë mjedisi i ndërtuar ekzistues është duke u përshtatur vazhdimisht, për të
rritur nivelin e arritshmërisë dhe lëvizjes së pa penguar për të gjithë, duke i promovuar kështu
politikat gjithëpërfshirëse. Transporti publik në Lubjanë është pothuajse i tëri i qasshëm, ndërsa
përpjekje të mëdha po bëhen që edhe trashëgimia kulturore e qytetit dhe muzetë e Lubjanës të jenë
të qasshme për përdorues karrocash, por edhe eksponatet muzeale dhe informatat për trashëgimi të
jenë të qasshme për të verbërit. Qendra e qytetit është shpallur eko-zonë, meqë në një pjesë të
madhe të saj është ndaluar qarkullimi i makinave, dhe transporti publik organizohet përmes
autobusëve të vegjël elektrik, të quajtur “Kavalir”.245 Deri në vitin 2015, eko zona në qendër të
qytetit të Lubjanës përfshinte një zonë prej 98.000 m2. Sot, ajo vazhdon të zgjerohet, meqë komuna
e Lubjanës realizon projekte të njëpasnjëshme me qëllim të bërjes së hapësirës urbane më miqësore
për qytetarët e vet.
Për projektet e rigjenerimit të hapësirave publike, por edhe të bërjes më të qasshëm të gjithë
mjedisin urban, Lubjana është shpërblyer me çmime ndërkombëtare, ndër të cilat edhe vendin e
tretë të çmimit të Komisionit Evropian - Access City Award (çmimi për qytetet miqësore për
personat me aftësi të kufizuara) në vitin 2015 dhe vendin e dytë në të njëjtën garë, në vitin 2018. Në
vitin 2012, projekti i riarranzhimit të hapësirave publike përgjatë brigjeve të Lubjanicës, me ç’rast
bëhet rigjenerimi i jetës publike në disa nga sheshet ekzistuese, si dhe rinovohen dhe shtohen ura të
reja mbi lumë, fitoi shpërblimin e parë në garën evropiane për hapësirë publike urbane. Ky çmim iu
nda këtij projekti, për shkak se ndërhyrjet në brigjet e lumit rrisin shkallën e qasjes në gjithë
hapësirën përgjatë lumit për të gjithë qytetarët.
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4.4.3.5 Plani zhvillimor komunal i Lubjanës246
Tipari kryesor më i rëndësishmi strategjik për zhvillimin e komunës dhe qytetit të Lubjanës, të
cilin e gjejmë të diskutuar edhe në disa platforma dhe artikuj shkencorë, është krijimi i një rrjeti të
hapësirave publike të cilësisë së lartë. Ky rrjet, në këtë plan shpjegohet si një sistem i hapësirave
publike të ndërlidhura, të lexueshme, të sigurta dhe të qasshme për të gjithë. Ky rrjet po ashtu synon
të respektojë dhe të ruajë trashëgiminë kulturore.247
Rrjet i hapësirave publike përbëhet prej dy qarqeve të mbyllura dhe lidhjeve radiale nga qendra
drejt zonave më të thella natyrore jashtë kufijve urbanë. Njëri qark i hapësirave publike është i
ashtuquajturi shteg i memories dhe i miqësisë, ndërsa qarku tjetër ndjek vijat ujore. Rrjeti siguron
shpërndarje të barabartë të hapësirave publike për të gjithë qytetarët. 248
Objektivat e përgjithshëm të planit strategjik për Lubjanë, 249 që ndërlidhen me rrjetin e
hapësirave publike janë: mirëmbajtja e hapësirave publike ekzistuese dhe krijimi i hapësirave të reja
jashtë qendrës që qytetit që janë lehtësisht të qasshme; prioretizimi i trafikut të jomotorizuar
(këmbësorë dhe çiklistë) në dizajnet e reja të hapësirave publike; ruajtja dhe mirëmbajtja e
elementeve të gjelbra të hapësirave publike; shtimi i aktiviteteve dhe shumëllojshmërisë në hapësira
publike për të reflektuar statusin e Lubjanës si kryeqytet i kombit Slloven, etj.
Për realizimin e këtij rrjeti, ky plan parasheh parakushte si: vendosja e një sistemi funksional të
transportit publik; riprojektimi/ dizajnimi i ndërtesave të reja publike dhe hapësirave publike ngjitur
këtyre ndërtesave; intensifikimi i funksioneve publike përgjatë skajeve të ndërtuara në hapësirat
publike ekzistuese; dhe vendosja e një sistemi të menaxhimit për të ndërlidhur konceptiminin,
implementimin dhe mirëmbajtjen e këtij rrjeti të hapësirave publike (Nikšić, 2014).
Sipas Niksić-it, për ta konkretizuar dokumentin e lartpërmendur, qyteti i Lubjanës ndërmori
rreth 93 projekte në gjithë qytetin, mes të cilëve ishte edhe programi i regjenerimit të hapësirave
publike të qytetit. Ky projekt u mor me hapësirat publike më qendrore të qytetit rreth lumit
Lubjanica. Disa nga këto intervenime/ projekte u kurorëzuan me çmime evropiane për projekte të
hapësirave publike të suksesshme.
4.4.3.6 Vizioni i Lubjanës 2025250

Edhe në dokumentin Lubjana 2025 (2007), që kishte për qëllim përditësimin e gjithë
dokumentacionit të planeve të qytetit të Lubjanës, një nga objektivat strategjik është qasja e
drejtpërdrejtë në hapësira të hapura publike cilësore. Këto hapësira të hapura publike cilësore quhen
edhe masë për të arritur zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit. Më poshtë po i sjell disa shembuj të
suksesshëm të hapësirave të hapura publike të qasshme dhe të ringjallura përmes bashkëpunimit
qytetar.
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4.4.3.6.1

Rruga këmbësorike e Čop‐it (Čopova ulica)

Kjo rrugë paraqet promenadën kryesore në qendër të qytetit të Lubjanës. Karakterizohet me
funksionet tregtare që zhvillohen në të dy anët e rrugës, si dhe me dy destinacione të rëndësishme të
qytetit të cilat kjo rrugë i lidh, Rrugën Sllovene (Slovenska Cesta) dhe sheshin e Preshernit
(Prešernov trg) ose pjesën e qytetit të quajtur Tromostovje (tre urat). Ishte aks qarkullues dhe tregtar
i rëndësishëm në shekullin XIX dhe më herët. Një kohë quhej bazari i Lubjanës.251 Në të sot
gjenden disa ndërtesa të rëndësishme publike (teatër, posta qendrore), si dhe një numër i madh i
atyre tregtare dhe afariste.

Fig. 28 Pamja e rrugës Ćop. Vija taktore kalon mespërmes këtij aksi këmbësorik. (Burim: B. Aslak në Flickr,
https://www.flickr.com/photos/brusse/37175372032)

Në vitin 2012, komuna e Lubjanës, hartoi planin për një qarkore lëvizjeje për personat e verbër
dhe me shikim të dëmtuar përmes vijave taktore në këtë zonë të qytetit. Paraprakisht kjo zonë ishte
shndërruar në zonë këmbësorike dhe tashmë janë eliminuar edhe barrierat arkitektonike për lëvizjen
me karroca dhe me mjete të tjera ndihmëse. Nivelet të cilat nuk ka qenë e mundur të riparohen, janë
bërë të qasshme me ndihmën e rampave dhe uljen e skajeve të trotuareve. Tashmë, plani taktor
është i realizuar dhe e gjithë zona funksion si një qarkore e pashkëputur për lëvizjen e të verbërve.
4.4.3.6.2

Avenyja Sllovene (Slovenska Cesta)

E lidhur me rrugën e Čop-it, aks i një rendi më të lartë, me frekuencë dhe funksione publike më
të shtuara se rruga e diskutuar më lart, është Avenyja Sllovene. Ajo është e gjatë gati 1.2 km. Si aksi
251
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kryesor tregtar dhe publik i qytetit, lidhet me rrugë të tjera të rëndësishme të qytetit dhe
destinacione qëndrore të tij. Mes tjerash, rruga lidhet me rrugën Čop, me parkun e Kongreseve, me
terminalin hekurudhor, stacionin qendror të autobusëve, etj. Në vitin 1993, një pjesë e kësaj avenyje
është vënë nën mbrojtjen e shtetit si trashëgimi kulturore.252

Fig. 29 Avenyja Sllovene në Lubjanë, e projektuar nga Dekleva Gregoric architects (burim: faqja e studios Dekleva Gregoric architects,
http://dekleva‐gregoric.com/slovenska‐cesta/)
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më, 28.09.2018)
142

Arsyeja e diskutimit të kësaj avenyje këtu është projekti i krijimit të një pjese të kësaj avenyje në
sipërfaqe të bashkëndarë, në të cilin qarkullojnë këmbësorët, çiklistët dhe trafiku urban, ndërsa
qarkullimi i makinave është i ndaluar.
Prej vitit 2013, komuna mori vendim që pjesa qendrore e kësaj avenyje, me një gjatësi prej nja
430 m të mbyllej përfundimisht për qarkullim makinash. Sipërfaqja e ridestinuar për këmbësorë
është 14.000 m2. Në vitin 2013, projekti për rigjenerimin e kësaj zone iu besua grupit projektues të
përbërë nga studioja Dekleva Gregorič Architects, Katušič Kocbek arhitekti, Sadar + Vuga,
Scapelab, Studio Krištof. Dizajni i kësaj hapësire bazohet në konceptet më të reja mbi dizajnin e
hapësirës publike. Edhe pse me trafik të lartë këmbësorik dhe të autobusëve urban, kjo zonë është e
projektuar si “hapësirë e bashkëndarë” (shared space) ku të gjithë pjesëmarrësit e lartpërmendur e
shfrytëzojnë sipërfaqen njësoj.253Barrierat arkitektonike për lëvizjen e përdoruesve të karrocave
janë eliminuar, për shkak se dallimet e niveleve janë zvogëluar në minimum. Po ashtu, në këtë
hapësirë u është bërë e mundur lëvizja e papenguar personave të verbër, për shkak se përgjatë gjithë
kësaj hapësire, janë instaluar vijat taktore. Kjo hapësirë publike është e pajisur edhe me tualete
publike që kanë edhe njësi tualetesh për persona me aftësi të kufizuara.
Duke qenë se kjo aveny është zona më qëndrore e qytetit, sipas arkitektëve Sadar+Vuga,
transformimi i saj në hapësirë publike që prioretizon këmbësorët, çiklistët dhe autobusët urbanë,
ndjehet shume në gjithë qytetin.254Sipas arkitektëve, largimi i trafikut të makinave private, lejoi
zgjerimin programor të hapësirës dhe përforcimin e karakterit historik të zonës. Kjo rrugë, e cila
dikur ishte me katër korsi dhe me trafik të dendur, tani ka një zonë këmbësorike të gjerë me një
shirit të mesëm për trafikun urban, të dyja në një nivel, që ndihmon në lidhjen pamore të gjithë
hapësirës publike. Jehona e suksesit të këtij projekti të transformimit të qendrës në një hapësirë
publike për qytetarë, bëri që ky projekt të nominohej për çmimin e Bashkimit Evropian për
Arkitekturë Bashkëkohore, Mies Van der Rohe, në vitin 2017.
4.4.3.6.3

Brigjet e qasshme të Lubjanicës

Projekti i riarranzhimit të brigjeve të Lubjanicës, me ç’rast ato u bënë të qasshme për të gjithë, u
iniciua nga kuvendi komunal i Lubjanës në vitin 2004. Brigjet e lumit Lubjanica, ishin të
përcaktuara si hapësirë publike për të gjithë qytetarët, qysh në projektin e Jože Plečnikut, i cili
projektoi një sërë ndërtesash dhe hapësirash publike të hapura përgjatë lumit. Në fillim të viteve
2000, bregu i lumit ishte degraduar. Komuna e Lubjanës mblodhi disa ekipe arkitektësh dhe
urbanistësh, dhe realizoi një numër ndërhyrjesh, të organizuara në një sistem urban të shkallës së
madhe.255
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Fig. 30 Brigjet e qasshme të lumit Lubjanica realizuar në vitin 2011. (burim: faqja e Public Space, https://www.publicspace.org/works/‐
/project/g072‐preureditve‐nabrezij‐in‐mostovi‐na‐ljubljanici)

Renovimi i brigjeve të Lubjanicës përfshin punët në renovimin e disa shesheve dhe urave
përgjatë lumit, si dhe ndërtimin e disa urave të reja dhe përmirësimin e shtigjeve në të dy anët e
lumit. I gjithë lumi me brigjet e veta, që në situatën e rinovuar i ofrohet qytetarit si një hapësirë
publike unike që gjarpëron bashkë me lumin, është një një nga projektet më të suksesshme të
rigjenerimit të hapësirave publike në Evropë. Për këtë, ky projekt e fitoi çmimin Evropian për
Hapësirën Urbane Publike të vitit 2012,256 në veçanti për cilësinë e ngritur të qasjes dhe shkallën e
ngritur të lëvizshmërisë së qytetarëve të të gjitha moshave dhe aftësive.

4.5

Legjislacioni në Itali

Italianët, përpjekjet për përshtatjen e mjedisit të ndërtuar për personat me aftësi të kufizuara, i
nisën qysh në vitin 1965, gjatë një konference të organizuar me shoqata të personave me aftësi të
kufizuara në Stresa, kur edhe u përdor për të parën herë termi “barriera arkitektonike”. Që atëherë,
në Itali u aprovuan një sërë ligjesh, rregulloresh dhe normativash projektuese për të siguruar një
mjedis të ndërtuar pa barriera.257
Ekzistojnë një numër shumë i madh instrumentesh legjislative për të siguruar projektimin dhe
ndërtimin universal, që nga niveli kombëtar, regjional e deri te ato në nivel komunal (p.sh. Milano).
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Në nenin 2 dhe 3 të Kushtetutës e Republikës Italiane, garantohen të drejtat e patjetërsueshme të
njeriut si individ si edhe si pjesë e formacioneve sociale.258Kushtetuta po ashtu siguron që obligimi
për eliminimin e barrierave ekonomike dhe sociale, që pengojnë zhvillimin e personalitetit dhe
pengojnë pjesëmarrjen e punëtorëve në organizimet politike, ekonomike dhe sociale, i takon para së
gjithash Republikës.
Përmes Direktivës së Presidentit të Këshillit të Ministrave të 28 shkurtit 2003,259 është vendosur
që për çdo vit të shënohet “Dita kombëtare e eliminimit të barrierave arkitektonike” në të dielën e
parë të tetorit. Në këtë ditë, administrata publike merret me fushata vetëdijesuese për popullsinë e
gjerë në lidhje me barrierat arkitektonike, integrimin në shoqëri të personave me aftësi të kufizuara
dhe të moshuarve.
Për të siguruar trajtimin e barabartë të të gjithë qytetarëve, krahas kushtetutës, Italia është e
pajisur me legjislacionin antidiskriminim. Të gjitha direktivat evropiane që rregullojnë mundësitë e
barabarta për të gjithë njerëzit pa dallim janë të transpozuara në legjislacionin italian. Ligje të tjera
që përfshihen në këtë kategori, mbulojnë fusha të ndryshme, por edhe sigurojnë zbatimin e
konventave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Shembuj të ligjeve të tilla janë prezantuar në
vijim.
Ligji nr. 67 i 1 marsit 2006, i quajtur Dispozitat për mbrojtjen juridike të personave me aftësi të
kufizuara, viktima të dikriminimit,260 siguron zbatimin e plotë të parimit për trajtim të barabartë dhe
mundësive të barabarta nga neni 3 i ligjit nr. 104 i 5 shkurtit 1992,261 me çka sigurohet që ky
komunitet t’i gëzojë në plotëni të drejtat qytetare, politike, ekonomike dhe shoqërore.
Ligji i 3 marsit 2009 nr. 18, ratifikon Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi të drejtat e
personave me aftësi të kufizuara, bashkë me protokollin opsional.262Konventa u ratifikua përmes
autorizimit të Presidentit të Republikës Italiane. Ndërsa zbatimi i KKBDPAK-së, i besohet
Observatorit Kombëtar për Persona me Aftësi të Kufizuara.263
Megjithatë, sipas raportit kombëtar mbi qasjen, i përpiluar nga ANED në vitin 2012, thuhet se
nuk ka dëshmi të forta se kjo Konventë po zbatohet sa duhet, pos në suazat e bashkëpunimit
ndërkombëtar. Raporti ANED thekson që zbatimi i legjislacionit shpeshherë nuk është i plotë,
pavarësisht se korniza ligjore është mjaft e kompletuar. Fajin për këtë mangësi, autorët e këtij
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raporti ia hedhin përfshirjes së pamjaftueshme të temave për qasjen në mjedis të ndërtuar në
kurrikulat akademike dhe mungesës së trajnimit në këtë fushë, të arkitektëve dhe inxhinierëve të
tjerë. Sipas autorëve të këtij raporti, legjislacioni aktual italian (normat dhe standardet) për krijimin
e një mjedisi të ndërtuar pa barriera, karakterizohet me një përqasje performative dhe jo
preskriptive. Përqasja performative e hartimit të këtyre normave dhe rregulloreve mundëson
fleksibilitet më të madh, gjatë procesit të dizajnimit të intervenimeve të reja (ose përmirësuese në
ndërtesat ekzistuese). Kjo e bën të mundshme përshtatjen sipas kushteve dhe konteksteve specifike,
si dhe sipas personave/ grupeve përfituese.
Shumë regjione kanë forma të ndryshme të planeve për eliminimin e barrierave arkitektonike.
Sipas studiueses Steffan, në kontekstin e përditshmërisë, në funksionimin e administratës lokale dhe
praktikës profesionale, vazhdon të mbizotërojë hendeku kulturor dhe shoqëror, që shpeshherë i vë
në prioritetet zgjidhjet e caktuara arkitektonike kundrejt nevojës së zgjidhjeve që e lehtësojnë qasjen
e personave me aftësi të kufizuara.
4.5.1

Kuadri normativ italian për mjedisin e ndërtuar pa barriera

Tri atributet bazë të një mjedisi të ndërtuar miqësor për të gjithë, sipas legjislacionit
italian, të përcaktuara në një dekret ministror qysh në vitin 1989 janë:264 ndërtesa (mjedisi i
ndërtuar) të jetë e qasshme, të jetë adaptabile dhe të jetë e vizitueshme. Këto atribute
ndikojnë edhe në përzgjedhjen e përqasjes projektuese për eliminimin e barrierave
arkitektonike. Përkufizimi i këtyre atributeve sipas nenit 2 të këtij dekreti është si vijon:
NOCIONI

PËRKUFIZIMI

QASSHMËRIA/
ARRITSHMËRIA

Personat me aftësi të kufizuara motorike ose/dhe shqisore kanë mundësi të arrijnë
në të gjitha njësitë brenda ndërtesës dhe përreth saj. Ata mund ta shfrytëzojnë
ndërtesën dhe pajisjet brenda saj në autonomi të plotë dhe në mënyrë të sigurt.

ADAPTABILITETI

Mundësia e transformimit të një hapësire a mjedisi të ndërtuar pas një kohe të
caktuar, me një kosto të volitshme, për t’iu mundësuar personave me aftësi të
kufizuara motorike dhe shqisore shfrytëzim më të lehtë të saj.

VIZITUESHMËRIA

Mundësia e qasjes në një hapësirë/ mjedis funksional (dhomë në njësi banesore,
zyre a hapësirë takimi në tipologjitë shërbyese afariste/ publike), dhe së paku një
banjo/ tualet i përshtatshëm për shfrytëzim nga ana e personave me aftësi të
kufizuara motorike dhe shqisore.

Tab. 25 Përkufizimet e tre atributeve të mjedisit të ndërtuar të qasshëm sipas legjislacionit italian.

Në vijim po sjell kategorizimin dhe radhitjen e kuadrit legjislativ në fuqi sipas studiueses
Steffan265 dhe sipas raportit kombëtar mbi qasjen për Italinë të hartuar nga ANED (2012).
Rradhitja e ligjeve dhe instrumenteve ligjorë është bërë kronologjikisht, me qëllim të
paraqitjes së evoluimit të legjislacionit për mjedis të ndërtuar pa barriera.
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Ligji 09.01.1989, nr. 13 (e modifikuar me ligjin e 27 shkurtit 1989) – Dispozitat për të
ndihmuar kapërcimin dhe eliminimin e barrierave arkitektonike në ndërtesa private,266 i shtron
dispozitat dhe normat për eliminimin e barrierave arkitektonike në ndërtesat e banimit me pronësi
private dhe banimin në pronësi publike. Me fjalë të tjera, kërkohet zgjerimi i obligimit të
shfrytëzimit të ndërtesave të reja dhe ato të ristrukturuara nga personat me aftësi të kufizuara edhe
për ndërtesa private. Ligji ndahet në 3 pjesë. Pjesa e parë përmban dispozitat për ndërtimin e
strukturave të reja (neni 1). Pjesa e dytë përmban dispozitat që rregullojnë intervenimet në ndërtesat
ekzistuese, që për qëllim kanë eliminimin e barrierave arkitektonike (neni 2-7). Ndërsa pjesa e tretë
përmban dispozitat që rregullojnë mënyrën e ndarjes së granteve personale për eliminimin e
barrierave në banesat që banohen nga persona me aftësi të kufizuara. Në lidhje me zbatimin e këtij
ligji në qershor të vitit 1989 u lëshua Qarkorja e Ministrit të Punëve Publike 22.06.1989 nr. 1669 /
U.L. "Qarkorja shpjeguese e Ligjit 09.01.1989 nr. 13" (Gazeta Zyrtare 23.06.1989, nr. 145).267
Dekreti i Ministrisë së Punëve Publike, 14.06.1989 nr. 236, "Përshkrimet e nevojshme teknike
për të garantuar qasjen, vizitueshmërinë dhe adaptabilitetin e ndërtesave private dhe ndërtesave të
banimit publik, me qëllim të kapërcimit dhe eliminimit të barrierave arkitektonike".268 Në funksion
të zbatimit të ligjit nr.13/89, përmes këtij dekreti ofrohen përkufizime dhe indikatorë të rinj
projektues.
Ligji i 05.02.1992 nr. 104 "Ligji kornizë për ndihmën, integrimin social dhe të drejtat e
personave me aftësi të kufizuara". 269 Në disa paragrafë të këtij ligji që merret me barrierat
arkitektonike, kërkohet sigurimi i qasjes në fusha të ndryshme (shëndetësi, arsim, trajnim, punësim,
transport, drejtësi, etj.). Neni 24 i tij (eliminimi dhe kapërcimi i barrierave arkitektonike) i çon tutje
obligimet e shtruara në ligjin e vitit 1971 dhe atë vitit 1989. Veçantia e këtij ligji është se e zgjeron
obligimin e hartimit të “planit për eliminimin e barrierave arkitektonike” të prezantuar në vitin
1986, në shkallë urbane.
Direktiva e Kryetarit të Këshillit të Ministrave të 27.01.1994 - Parimet për ofrimin e
shërbimeve publike, ku një ndër parimet themelore të tij është që secili qytetar pa dallim gjinie,
moshe, race, gjuhe, bindje fetare dhe politike si dhe situate personale ka të drejtë qasjeje në
shërbime publike.270
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Dekreti i Presidentit të Republikës 24.07.1996, nr. 503,271 - Rregullorja që vendos normat për
eliminimin e barrierave arkitektonike në ndërtesa, hapësira dhe shërbime publike. Ky dekret e
zëvendëson dekretin nr. 384/78 si dhe koordinohet me dispozitat normative të Dekretit Ministerial
nr. 236/89 dhe e zgjeron veprimin në hapësirën urbane. Ky dekret përmes neneve (nga neni 3 - 12)
e inkuadron qasjen në aspektet urbane si vijon: hapësirat këmbësorike, trotuaret, kalimet
këmbësorike, shkallët dhe rampat, tualetet publike, rregullimi urban, parkingjet, qarkullimi dhe
ndalimi i makinave në shërbim të personave me aftësi të kufizuara, sinjalistikën.
Dekreti i Presidentit të Republikës 06.06. 2001, nr. 380, “Teksti unik i dispozitave ligjore dhe
rregulluese mbi çështjet ndërtimore”.272 Neni 82 rregullon eliminimin e barrierave arkitektonike te
ndërtesat publike dhe private të hapura për publikun. Në këtë nen përshkruhen procedurat dhe
përgjegjësitë në procesin e aplikimit për leje ndërtimore, me ç’rast përcaktohen procerdurat e
verifikimit të konformitetit të projektit me legjislacionin në fuqi (që ndërlidhet me qasje). Të gjitha
ndërtesat publike dhe private për përdorim të publikut të gjerë, po qe se nuk mund të shfrytëzohen
nga personat me aftësi të kufizuara deklarohen të pabanueshme. Projektuesi, udhëheqësi i
punimeve, përgjegjësi teknik për dhënien e certifikatave të banueshmërisë dhe kolaudatori, janë
përgjegjës dhe penalizohen në rast se ndërtesat e ndërtuara pas hyrjes në fuqi të ligjit nuk janë të
qasshme për këtë persona me aftësi të kufizuara. Në këtë nen, po ashtu kërkohet që komunat të
përshtasin rregulloret e veta ndërtimore në mënyrë që të jenë konform ligjeve që rregullojnë
eliminimin e barrierave arkitektonike.
Dekreti legjislativ i 02.04.2006, nr. 163 273- “Kodi i kontratave publike në lidhje me punët,
shërbimet dhe furnizimet, në ekzekutim të direktivave 2004/17/CE dhe 2004/18/CE”. Ky dekret i
referohet normativës në fuqi për qasje dhe kapërcimin e barrierave arkitektonike, si dhe e vendos
këtë temë projektuese (neni 68) si një nga kriteret për vlerësimin e cilësisë së propozimit/ kontratës.
Dekreti i Ministrisë së Kulturës i 28. 03. 2008, që përmban Udhëzuesin për eliminimin e
barrierave arkitektonike në vendet e interesit kulturor.274Duke u nisur nga premisa se mundësimi i
qasjes në ndërtesa është parim fundamental dhe pjesë e pandashme e projektimit sipas parimeve të
konservimit të integruar, ky udhëzues që rregullon eliminimin e barrierave arkitektonike dhe
komunikuese në ndërtesat dhe sitet e trashëgimisë kulturore, vë në pah faktin se sikundër siguria,
stabiliteti i konstruksionit, komfori termik, normat ndërtimore dhe urbane, parimet e restaurimit,
etj., edhe përmirësimet ndërtimore për sigurimin e qasjes në ndërtesë për persona me aftësi të
kufizuara është element kritik për të siguruar shfrytëzueshmërinë optimale të ndërtesës. 275 Në
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udhëzues jepen disa kritere për projektimin restaurues dhe menaxhim të ndërtesave/ lokaliteteve
historike për të qenë të qasshme për të gjithë.
4.5.2

Planet për eliminimin e barrierave arkitektonike

Në Itali, duke u bazuar në ligjet 41/1986 dhe 104/1992 janë zhvilluar disa instrumente për
eliminimin e barrierave arkitektonike në mjedisin e ndërtuar. Më poshtë po e jap një shembull të
planeve për eliminimin e barrierave në nivelin komunal, si ilustrim të praktikave të mira që Italia po
i zbaton në funksion të realizimit të një mjedisi të ndërtuar pa barriera.
4.5.2.1 Plani për eliminimin e barrierave arkitektonike i qytetit të Milanos (P.E.B.A.)

Qeveria lokale e Milanos, bazuar në ligjet 41/1986 dhe 104/1992, ka zhvilluar instrumente për
eliminimin e barrierave arkitektonike në mjedisin e ndërtuar. 276 Vendimi për hartimin e një
instrumenti të tillë, në Milano është sjellë në këshillin komunal diku në fillim të vitit 2014.277
Komunat kanë për detyrë të hartojnë planet dhe e udhëheqin gjithë procesin e eliminimit të
barrierave arkitektonike.
Plani për eliminimin e barrierave arkitektonike (PEBA) është dokument strategjik dhe synon që,
përmes rritjes së nivelit të qasjes fizike në mjedisin e ndërtuar, të kontribuojë dukshëm në rritjen e
cilësisë së jetës dhe integrimin social të komunitetit të personave me aftësi të kufizuara, të
moshuarve, fëmijëve dhe të tjerëve. Plani përmban specifikime të intervenimeve përmirësuese dhe
hapat e veprimit me afate kohore dhe kosto orientuese të realizimit. Sipas T. I. Steffan, nuk është e
mundur që të jepen përmirësime a zgjidhje absolute për të akomoduar gjithë diversitetin njerëzor.278
Por, intervenimet duhet të synojnë që të japin zgjidhje që janë kompatibile për një numër sa më të
madh të mundshëm të individëve. P.E.B.A.-n mund ta konsiderojmë edhe dokument referimi për
arkitektë dhe profesionistë të ndryshëm të mjedisit të ndërtuar, për ndërtime të reja dhe adaptime të
atyre ekzistueseve.
Parimet udhëheqëse në këtë plan janë: për ndërtimet e reja ndiqet përqasja dizajnuese e dizajnit
për të gjithë. Ndërsa, te intervenimet në ndërtesat/ hapësirat publike ekzistuese duhet të merret
parasysh akomodimi i arsyeshëm, pra përmirësimi i shfrytëzimit të ndërtesës/ hapësirës publike
përmes një kompromisi të arsyeshëm ndërmjet kostos dhe rezultateve të përfituara.279
Procesi i P.E.B.A.-s nis me një analizë të pengesave kryesore për lëvizje dhe orientim në
ndërtesa publike, dhe një analizë të marrëdhënies së tyre me kontekstin urban, infrastrukturë dhe
transport. Analiza përfshin studimin e situatës së përgjithshme në komunë, duke u bazuar në të
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dhënat mbi hapësirat publike, vendet e rëndësishme për qytetarë, parkingjet publike, barrierat në
ndërtesa dhe në gjithë territorin. Analiza po ashtu përmbledh edhe statistika mbi qytetarët me aftësi
të kufizuara, banorë të zonës, bashkë me të dhënat mbi shtigjet e qytetit/ lagjes të preferuara nga ata.
Përfundimisht, bëhet një analizë e ndërtesave dhe shtigjeve të lëvizjes, dhe një inventarizim i
hollësishëm i pengesave arkitektonike që gjenden në lokacionet e studiuara (Steffan, T. I.). Kjo fazë
e fundit ndryshe quhet hartëzim, dhe ajo kryhet duke i studiuar ndërtesat dhe hapësirat publike, si
dhe duke hartuar skedat përshkruese të situatave në ndërtesat dhe hapësirat e inspektuara.
P.E.B.A. e komunës së Milanos përmban 6 kategori madhore në të cilat grupohen problemet/
barrierat arkitektonike të identifikuara gjatë studimit të mjedisit urban:
1. Arritshmëria e hapësirës dhe shtigjeve të jashtme;
2. Arritshmëria në mjediset e brendshme dhe komunikatat horizontale;
3. Qasja në komunikimin vertikal;
4. Qasja dhe shfrytëzueshmëria e tualeteve;
5. Shfrytëzueshmëria e shtigjeve udhëzuese të jashtme për persona me aftësi të kufizuara
shqisore;
6. Shfrytëzueshmëria e mjediseve të brendshme për persona me aftësi të kufizuara shqisore.
Gjatë procesit të hartëzimit të barrierave arkitektonike, ndërtesat dhe hapësirat publike
kategorizohen në 3 nivele kritike, varësisht prej shpërndarjes dhe numrit të tyre në tipologji të
caktuara ndërtesash/ hapësirash publike.
Niveli kritik 0 tregon një situatë jo kritike, barrierat paraqiten vetëm te një grup i kufizuar
ndërtesash publike.
Niveli kritik 1 tregon një shkallë më të lartë të pranisë së barrierave te tipologjitë e ndërtesave
dhe hapësirave publike që janë të rëndësishme për persona me aftësi të kufizuara. Për eliminimin e
këtyre barrierave duhet të bëhet një planifikim i kujdesshëm. Ky nivel synon që përmes
intervenimeve përmirësuese në mjedisin e ndërtuar të sigurojë “qasje minimale” në ato
ndërtesa/hapësira. Me “qasje minimale” sipas dokumentit të P.E.B.A.-së të Milanos, nënkuptohet
mundësia e shfrytëzimit të hapësirave të përbashkëta, apo vendeve ku zhvillohen aktivitetet
kryesore në ndërtesë dhe shfrytëzimi i së paku një tualeti të projektuar sipas normativave për
persona me aftësi të kufizuara.
Niveli kritik 2 është indikator i pranisë së lartë të barrierave arkitektonike (fizike dhe shqisore).
Tashmë paraqitet nevoja urgjente për eliminimin e këtyre pengesave, si prioritet i planifikimit vjetor
të administratës komunale. Në këtë nivel paraqiten tipologjitë që frekuentohen më së shumti nga
personat me aftësi të kufizuara. Prandaj, në ato ndërtesa dhe hapësira publike synohet që të
mundësohet qasje e plotë.
Planifikimi i ndërhyrjeve standarde për eliminimin e barrierave bëhet bashkë me kostot për
eliminimin e tyre, që përfshijnë çmimet standarde të komunës së Milanos për materiale dhe punën
ndërtimore.
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4.5.3

Praktikat e mira nga Milano

4.5.3.1 Milano qytet i qasshëm

Qyteti i Milanos, prej vitesh, shquhet si një qytet i cili angazhohet për rritjen e arritshmërisë së
mjedisit të vet urban. Bile, shquhet edhe për fushatat e eliminimit të barrierave arkitektonike nga
mjedisi urban, më të avancuara, përtej kërkesave ligjore nacionale dhe evropiane. Standardet
ndërtimore që aplikohen në Milano përfshijnë standardet e qasjes, shfrytëzueshmërisë, si dhe
promovim të dizajnit universal.280 Me planin e saj për eliminimin e barrierave arkitektonike dhe
politikat për rritjen e shkallës së qasjes për personat me aftësi të kufizuara, punësimin dhe
angazhimin për t’iu mundësuar jetë të pavarur atyre dhe popullsisë së moshuar, Milano u shpërblye
me çmimin e parë të Komisionit Evropian, EU Access City Award për vitin 2016.
Në masë të konsiderueshme, Milano ka mjedis lehtë të qasshëm për personat me aftësi të
kufizuara. Transporti publik, po ashtu është i qasshëm, në veçanti dy linjat e metrosë së qytetit.
Funksione të ndryshme në qytet, në veçanti ato për të cilat vizitohet më së shumti nga turistë të
huaj, janë bërë të qasshëm, falë angazhimit të qeverisë lokale. Kështu, ekzistojnë itinerare tematike
lëvizjeje për qytetarët nëpër zonat historike, muzeale, parqe, zona e shopping-ut, etj.
Më poshtë po e sjell një projekt interesant, që e dëshmon angazhimin e veçantë të qeverisë
lokale të Milanos në fushën e rritjes së arritshmërisë në mjediset e saja urbane për fëmijët dhe për
turistët me aftësi të kufizuara.
4.5.3.1.1

Itineraret e qasshme për persona me aftësi të kufizuara në Milano281

Milanopertutti.it është një platformë e realizuar nga komuna e Milanos me shoqata të ndryshme
që merren me personat me aftësi të kufizuara. Këto organizata bashkë me një task force për
eliminimin e barrierave arkitektonike të komunës, kanë mbledhur informata përmes operatorëve të
ndryshëm, të cilët i kanë vizituar lokacionet dhe ndërtesat dhe ofruesit e ndryshëm turistikë dhe
kulturorë. Me informatat e mbledhura, janë hartuar 12 itinerare tematike të vizitës së Milanos për
turistë me aftësi të kufizuara. Këto itinerare janë të hartëzuara në një hartë, 282dhe secili itinerar
përmban përshkrime për përmbajtjet që mund të vizitohen, shërbimet që mund të shfrytëzohen nga
personat me aftësi të kufizuara, etj. Në platformë, për secilin itinerar jepen edhe detajet e parkimit
(për persona me aftësi të kufizuara), tualetet publike për PAK dhe linjat e transportit urban që mund
të përdoren për të arritur në këto destinacione. Po ashtu, për secilën ndërtesë emblematike a
monument, jepen detajet e hyrjeve të qasshme, disponueshmërinë e materialeve në Braille dhe
audio, si dhe të tualeteve për persona me aftësi të kufizuara.
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4.6

Legjislacioni në Kosovë

Është një numër i ligjeve të Republikës së Kosovës përmes së cilave garantohen dhe mbrohen të
drejtat elementare të të gjithë qytetarëve të Kosovës. Në vazhdimësi, dhe në pajtim me kërkesat e
komunitetit ndërkombëtar, Qeveria e Republikës së Kosovës punon drejt përfshirjes së Konventave
Ndërkombëtare në kuadrin ligjor. Po ashtu, po hartohen ligje të reja, politika shtetërore dhe
mekanizma të ndryshëm institucionalë, që kanë për qëllim harmonizimin e legjislacionit vendor me
kërkesat e parashtruara nga Bashkimi Evropian dhe organizmat e tjerë ndërkombëtarë. Në kuadër të
politikave të zgjerimit të Bashkimit Evropian, kërkohet që shtetet që synojnë integrimin në familjen
Evropiane, sikur rasti i Republikës së Kosovës, të harmonizojnë gjithë legjislacionin me atë të
Bashkimit Evropian.
Integrimi dhe respektimi i Konventave ndërkombëtare dhe zbatimi i marrëveshjeve dhe
instrumenteve ndërkombëtare në legjislacionin vendor, saktësohet dhe rregullohet në nenin 22 të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës.283 Sipas këtij neni, këtyre instrumenteve ndërkombëtare u
jepet prioritet në zgjidhjen e konflikteve, kur instrumentet ligjore kombëtare nuk mund të japin
zgjidhje. Marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare që Republika e Kosovës i ka të përfshira në
kuadrin e saj ligjor janë:
 Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut;
 Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe
Protokollet e saj;
 Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj;
 Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare;
 Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor;
 Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas;
 Konventa për të Drejtat e Fëmijës;
 Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore, Jonjerëzore dhe
Poshtëruese
Ndër vlerat kryesore në të cilat bazohet rendi kushtetues i Republikës së Kosovës janë: liria,
paqja, demokracia, barazia, drejtësia sociale, respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut, sundimi i
ligjit, mbrojtja nga diskriminimi, etj. Kushtetuta e Republikës së Kosovës, po ashtu garanton,
sikundër Kushtetutat e tjera moderne në botën perendimore, barazinë para ligjit për të gjithë (neni
24), të drejtën për integritetin personal, fizik dhe psikik (neni 26), ndalimin e torturës dhe trajtimit
çnjerëzor (neni 27), etj. Ajo garanton edhe lirinë e lëvizjes për të gjithë (neni 35), të drejtën e
privacisë (neni 36), të drejtën për arsim për të gjithë (neni 47), të drejtat e fëmijëve (neni 50), etj.
Për persona me aftësi të kufizuara, Kushtetuta e Republikës së Kosovës, nënvizon si vijon: “askush
nuk mund të diskriminohet në bazë të (...) aftësisë së kufizuar” (neni 24); si dhe “Institucionet
publike sigurojnë për secilin person mundësi të barabarta për t’u arsimuar, sipas aftësive dhe
nevojave të veçanta të tij/saj” (neni 47).
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Ligjet që ndërlidhen me problematikën e personave me aftësi të kufizuara, përfshirë këtu
rregulloret, udhëzimet administrative dhe vendimet në nivel vendi janë të shumta. Sipas studimit të
OJQ Handikos të fundit të vitit 2016,284 çështjet që i prekin drejtpërdrejtë apo tërthorazi personat
me aftësi të kufizuara, krahas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, shpalosen në gjithsej 27 ligje,
6 rregullore, 22 Udhëzime Administrative dhe 3 vendime qeveritare. Udhëzimet administrative janë
të hartuara në dikasterët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), Ministrisë së
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), Ministrisë së Shëndetësisë (MSH) dhe Ministrisë
së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH). Ndërsa, bazuar në publikimin e EC Ma Ndryshe
“Prizreni, qytet që nuk i ka mënjanuar barrierat për PAK” (2016), duke u bazuar në klasifikimin e
bërë nga Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM) në Kryeministrinë e Republikës së Kosovës, ligjet që i
dedikohen Personave me Aftësi të Kufizuara grupohen në ligjet specifike për PAK, ligje që kanë
disa provizione të rëndësishme për PAK dhe 3 akte legjislative të rëndësishme për PAK.285
Krahas legjislacionit, ekzistojnë edhe mekanizma të tjerë shtetërorë që përpiqen të zbatojnë
objektivat qeveritarë dhe të monitorojnë politikat nacionale për të drejtat e personave me aftësi të
kufizuara. Një nga ta është edhe Këshilli Nacional për Personat me Aftësi të Kufizuara286 që u
themelua në vitin 2016.
4.6.1

Shqyrtimi i ligjeve themelore për mbrojtjen nga diskriminimi dhe ligjet për mjedisin e
ndërtuar nga perspektiva e eliminimit të barrierave arkitektonike

Në vijim po i shpalos në mënyrë të sintetizuar disa nga këto ligje, udhëzime administrative, pjesë
të kuadrit ligjor kombëtar, që mbështesin të drejtat dhe liritë e njeriut (përfshirë këtu edhe të
personave me aftësi të kufizuara), dhe që vlerësohen si mekanizma të rëndësishëm për të eliminuar
barrierat në shoqërinë kosovare për pjestarët e komuniteteve të margjinalizuara.
Ligji nr. 05/L -021 për Mbrojtjen nga Diskriminimi287- Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi,
është ligj që ndërlidhet me disa Direktiva të Këshillit të Evropës që mbrojnë të drejtat e njeriut.288
Ky ligj është një instrument i rëndësishëm për parandalimin dhe luftimin e diskriminimit të çfarëdo
ngjyre (neni 1, pika 1). Ligji i lufton të gjitha “veprimet dhe mosveprimet, te të gjitha institucionet
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OJQ HANDIKOS (redaktor i publikimit Osman Shatri), Përmbledhje e legjislacionit mbi të drejtat e personave me
aftësi të kufizuara në Kosovë, http://handi‐
kos.org/repository/docs/PERMLEDHJE_LEGJISLACIONI_MBI_TE_DREJTA_PERSONAVE_ME_AFTESI_TE_KUFIZUARA_62
8624.pdf, (qasur më, 24.01.2019)
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EC Ma Ndryshe, Prizreni, Qytet që nuk i ka mënjanuar barrierat për PAK, publikim online nga EC Ma Ndryshe dhe
OPDMK, ATRC dhe USAID, fq. 9, http://advocacy‐center.org/wp‐content/uploads/2018/09/Prizreni‐qytet‐qe‐nuk‐i‐ka‐
menjanuar‐barrierat.pdf, (qasur më, 24.01.2019)
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Bota Sot “Themelohet Këshilli Nacional për Personat me Aftësi të Kufizuar”, artikull në portal informativ,
18.01.2016, http://www.botasot.info/kosova/504594/themelohet‐keshilli‐nacional‐per‐personat‐me‐aftesi‐te‐
kufizuar/, (qasur më, 26.01.2019)
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https://gzk.rks‐gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=10924, (qasur më, 18.01.2019)
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Direktivat Evropiane me të cilat është në përputhshmëri Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi janë: Direktiva e
Këshillit 2000/43/EC – Zbatimi i parimit të trajtimit të barabartë ndërmjet personave pavarësisht prejardhjes racore apo
etnike të Këshillit të Bashkimit Evropian; Direktiva e Këshillit 2000/78/EC, 27.11.2000 ‐ Trajtimi i barabartë në punësim
dhe profesion të Këshillit të Bashkimit Evropian; Direktiva e Këshillit 2004/113/EC, 13.12. 2004 ‐ Zbatimi i parimit të
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Bashkimit Evropian; Direktiva 2006/54/EC e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, 05.07.2006 ‐ Zbatimi i parimit të
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amandamentuar) të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të Bashkimit Evropian.
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shtetërore dhe lokale, personave juridikë dhe fizikë, të sektorit publik dhe privat, që shkelin të
drejtat e çdo personi (...) në të gjitha fushat e jetës” (neni 2). Shkeljet që i trajton ky ligj, ndër të
tjera, sipas këtij neni, janë edhe qasja në punësim, arsim dhe shëndetësi. Këto, dhe pengimi i
realizimit në plotëni i të drejtave dhe lirive të njeriut përmes moslejimit të qasjes në vendbanim,
vende publike dhe në furnizim me mallra dhe shërbime, janë problemet që rrjedhin kryesisht nga
barrierat që e pengojnë qasjen/ arritshmërinë në mjedisin fizik/ të ndërtuar.
Sikundër në ligjet evropiane, edhe ligji kosovar për mbrojtjen nga diskriminimi, i jep
përkufizimet themelore mbi nocionet e diskriminimit dhe trajtimit të pabarabartë (neni 3 dhe 4).
Përbrenda përkufizimit të trajtimit të pabarabartë, e që përbën shkelje të rëndë sipas këtij ligji,
përfshihet edhe “mosdhënia e një përshtatjeje/ akomodimi të arsyeshëm për personat me aftësi të
kufizuara sipas nevojave të tyre specifike” (neni 4, pika 1.8). Termi akomodim i arsyeshëm,
përsëritet edhe në nenin 19, me anë të të cilit rregullohet çështja e përgjegjësisë së eliminimit të
barrierave për të mundësuar qasje në punë. Kjo përgjegjësi i takon secilit punëdhënës, i cili pos që
duhet siguruar dhe mundësuar qasje në vendet e punës, përmes politikave integruese, duhet t’iu
mundësojë punëtorëve me aftësi të kufizuara edhe avancim dhe trajnim profesional.
Ligji nr. 05/L-078, për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-019, për Aftësimin,
Riaftësimin Profesional dhe Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara289- Ky ligj i parashtron
të drejtat, kushtet, mënyrat e aftësimit, riaftësimit profesional dhe punësimin e personave me aftësi
të kufizuara, me qëllim të integrimit të tyre në tregun e punës. Në nenin 10, specifikohen obligimet
e Qeverisë për rregullimin e aftësimit profesional të personave me aftësi të kufizuara. Përmes tij,
kërkohet që qeveria, për të realizuar politikat e veta për aftësim profesional, ndër të tjera, të kërkojë
nga institucionet që ofrojnë këto shërbime, që të largojnë barrierat nga mjedisi fizik/ ndërtesa, në
mënyrë që të lehtësojnë qasje të papenguar në ndërtesa për persona me aftësi të kufizuara.
Ligji për Planifikimin Hapësinor, nr. 04/L174290- Ky ligj e synon rregullimin e qëndrueshëm të
hapësirës, me qëllim të sigurimit të trajtimit të barabartë të të gjithë qytetarëve, lëvizje të lirë dhe
qasje në shërbime publike për të gjithë qytetarët. Në asnjërin nen a paragraf nuk ekziston asgjë që
garanton dhe rregullon krijimin e hapësirave publike në veçanti dhe mjedisit të ndërtuar në
përgjithësi, pa barriera arkitektonike.
Ligji nr. 02/L-88, për Trashëgiminë Kulturore291- Nuk ka dispozita që specifikojnë mundësimin
e qasjes pëe persona me aftësi të kufizuara në trashëgiminë e paluajtshme kulturore apo peizazhin
kulturor. Por, Strategjia Kombëtare për Trashëgiminë Kulturore 292 thërret për përmirësimin e
“qasjes për të gjithë” në trashëgiminë kulturore si e drejtë e të gjithë qytetarëve të Kosovës. Andaj,
ky angazhim i ri i MKRS-së për të siguruar qasje të papenguar të gjithë qytetarëve në asetet e veta
të trashëgimisë, duhet të zgjerojë mundësitë e intervenimeve përmirësuese për të rritur qasjen për të
gjithë qytetarët përtej asaj që përshkruhet në këtë udhëzim administrativ.
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Ligji nr. 05/L‐078, për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L‐019, për Aftësimin, Riaftësimin Profesional dhe
Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 31, 30.08.2016),
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MMPH, Ligji për Planifikimin Hapësinor nr. 04/L174, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, 30/2013)
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Ligji për trashëgiminë kulturore, nr. 02/L‐88, https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2006_02‐
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MKRS, (redaktuar nga Florina Jerliu), Stategjia Kombëtare për Trashëgiminë Kulturore, 2017 – 2027,
https://www.mkrs‐ks.org/repository/docs/shqip_strategjia_per_trashegimi.pdf, (qasur më, 13.02.2019)
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Ligji për Ndërtim, nr. 04/L-110293- Qëllimi i këtij ligji, sipas përshkrimit në nenin 1, është
parashtrimi i kushteve ligjore për lëshimin e lejeve ndërtimore. Njëkohësisht, ky nen i specifikon
edhe kërkesat që duhet të plotësohen për lëshimin e certifikatës së shfrytëzimit të një strukture të
ndërtuar. Me këtë ligj, parashihet përpilimi i Kodit Unik të Ndërtimit për Republikën e Kosovës
(neni 6), qëllimi i të cilit do të jetë vendosja e kërkesave minimale për mbrojtjen e shëndetit publik,
sigurisë dhe mirëqenies së përgjithshme duke siguruar ndërtime që janë të sigurta dhe stabile,
komode, etj. Fatkeqësisht, ky Kod, i cili figuron si draft/ projektligj294 në faqen e Ministrisë së
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor nuk është miratuar ende. I dalë nga ligji paraprak i ndërtimit
L – 2004/15, është Udhëzimi Administrativ nr. 33/2007 për Kushtet Teknike të Objekteve
Ndërtimore për Qasjen e Personave me Aftësi të Kufizuara. Ligji aktual i ndërtimit nuk ka asnjë
dispozitë me të cilin rregullohen çështjet e qasjes në mjedis të ndërtuar për persona me aftësi të
kufizuara.
Udhëzimi administrativ i MMPH-së295 nr. 06/2017 - për përcaktimin e procedurave për
përgatitjen dhe shqyrtimin e kërkesave për kushte ndërtimore, leje ndërtimore dhe leje
rrënimi për kategorinë I dhe II të ndërtimeve296
Ky udhëzim administrativ që ka për bazë ligjin e ndërtimit, përcakton procedurat e kërkesave
për dorëzim, shqyrtim dhe dhënie të lejes ndërtimore, për të qenë ndërtimet në përputhshmëri me
kushtet ndërtimore. Procedurat e shqyrtimit të kërkesës për lëshimin e lejes ndërtimore përshkruhen
në nenin 17. Për objektet që sipas legjislacionit të ndërtimit klasifikohen te kategoria II, ndër të
tjera, kërkohet që të jenë të qasshme/arritshme për persona me aftësi të kufizuara, për ndërtimet në
të cilat kërkohet një qasje e tillë sipas ligjit në fuqi (neni 17, pika 2.2.6.). Objektet ndërtimore të
kategorisë II, sipas Udhëzimit Administrativ të MMPH-së, nr. 04/2017 për kategorizimin e
ndërtimeve, në klasifikimin e tyre përfshijnë edhe sheshet publike.297
Shtojca nr. 3 e këtij Udhëzimi Administrativ, i cili titullohet “Dokumentet e nevojshme për
aplikacionet për leje ndërtimore”, përmban formularin që liston llojin e dokumenteve të nevojshme
dhe njëkohësisht shërben për verifikimin e plotësimit të kushteve nga aplikacionet për leje ndërtimi.
Seksioni numër VIII i kësaj liste titullohet “Qasja e njerëzve me aftësi të kufizuara (vetëm për
kategorinë II dhe III)”. Këtu listohen dokumentet e domosdoshme që duhet të plotësohen, si:
Specifikimet teknike; Paramasat dhe udhëzimet teknike për realizimin e punëve ndërtimore, etj.
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Udhëzimi Administrativ për Kushtet Teknike të Objekteve Ndërtimore për Qasje të
Personave me Aftësi të Kufizuar Nr. 33/2007298 - Ky udhëzim, është aneks i ligjit të ndërtimit
dhe, siç e thotë edhe titulli, përmbledh kushtet teknike, rregullat projektuese dhe ndërtuese,
që sigurojnë qasje të papenguar, lëvizje të lirë, jetë të pavarur dhe integrim në shoqëri të
personave me aftësi të kufizuara. Në këtë dokument, përmblidhen edhe kushtet për
përshtatjen e ndërtesave dhe mjediseve ekzistuese, si dhe për modernizimin e qasjes në
objektet ndërtimore publike të tipologjive publike, banesore, afariste, etj.
Udhëzimi i specifikon llojet e ndërtesave publike për të cilat kërkohet që të jenë të qasshme për
të gjithë qytetarët. Ndër të tjera, këtu përfshihen: ndërtesa me veprimtari tregtare, hoteliere, bankat,
postat, objektet të vetëqeverisjes lokale, objektet të qeverisjes shtetërore, administrata shtetërore,
gjykatat, ndërtesat e shëndetësisë dhe të rehabilitimit, ndërtesat që dedikohen për arsim, ndërtesat e
kulturës, sportit, rekreimit, ndërtimet e dedikuara transportit, ndërtimet e dedikuara për argëtim,
ndërtimet fetare, ndërtesat për vuajtjen e dënimit, sipërfaqet dhe hapësirat publike, etj.
Udhëzimi lejon përjashtimin, pra heqjen dorë nga aplikimi i elementeve qasëse tek objektet e
trashëgimisë kulturore, nëse intervenimi për të përmirësuar qasjen vlerësohet se i cenon vlerat e
monumentit (neni 52), me kusht që të merret pëlqimi i MMPH-së për këtë përjashtim. Këtij
përjashtimi i nënshtrohen edhe pjesët e vendbanimeve dhe objekteve ndërtimore për të cilat është
përcaktuar mbrojtja në harmoni me rregulloret e veçanta nga lëmi i mbrojtjes së natyrës. Në këto
raste qasja realizohet përmes elementeve të përkohshme qasëse montuese-demontuese.
Udhëzimi jep përmasat themelore të elementeve qasëse për kapërcimin e disniveleve te hyrjet në
ndërtesa, si dhe përmasat, pajisjet dhe mënyrën e projektimit të hapësirave të ndryshme në ndërtesa
publike, që të jenë të përshtatshme për shfrytëzim nga personat me aftësi të kufizuara fizike dhe
shqisore. Në kuadër të rregullave për projektim të ndërtesave publike, udhëzimi përfshin sipërfaqet
publike komunikuese përreth ndërtesave publike, si dhe elementet e qasjes në komunikacion
publik, p.sh. parkingu, sipërfaqet publike për këmbësorë, semaforët, vendkalimet i këmbësorëve,
vend-ndalja e autobusëve, etj. Të gjitha kërkesat teknike dhe elementet qasëse për ndërtesa dhe
sipërfaqe publike, në dokument ilustrohen me skica të dimensionuara. Në fund, jepet përmbajtja e
domosdoshme e projektit arkitektonik për ndërtimin dhe rindërtimin e ndërtesave arkitektonike dhe
infrastrukturore, bashkë me fazat projektuese, të nevojshme për aplikim për leje ndërtimi.
Në udhëzim administrativ mungon një elaborim më i zgjeruar i problemit të qasjes dhe
shfrytëzimit të hapësirave publike për persona me aftësi të kufizuara fizike dhe shqisore, përtej
qasjes në sistemin kryesor të komunikacionit rrugor publik. Po ashtu, nuk ka instruksione rreth
projektimit dhe dizajnit urban, mobiliarit urban, lojërat për fëmijë me aftësi të kufizuara, qasjen dhe
shfrytëzimin e hapësirave publike të gjelbra.
Ligji për Personat e Verbër, nr. 04/L-092299- Përmes këtij ligji rregullohet statusi dhe
kategorizimi i personave të verbër dhe specifikohen të drejtat, beneficionet dhe lehtësimet për këtë
kategori. Neni 11 përshkruan të drejtën për qasje në informacion, përmes shkrimit Braille, në reliev,
shkrim të zmadhuar, si dhe në formatin audio për të gjithë sinjalistikën publike, përfshirë këtu
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informatat zyrtare publike, tekstet shkollore, etj. Ky ligj në asnjë nen nuk përmend të drejtën për
lëvizje të lirë e të pavarur përmes elementeve qasëse dhe orientuese në mjedis të ndërtuar.
Ligji për Shëndetësi, nr. 04/L-125300- Ky ligj në nenin 4 garanton që gjithë qytetarëve do t’u
respektohen të drejtat dhe liritë themelore njerëzore, si dhe siguron që të gjithë kanë të drejtë të
qasjes së barabartë në shërbimet dhe kujdesin shëndetësor. Te parimet themelore të ofrimit të
kujdesit shëndetësor, në nenin 5, përcaktohet që për të përmbushur kushtin e barazisë (paragrafi
1.1.), duhet të sigurohet qasje e plotë ndaj shërbimeve të kujdesit shëndetësor “për të gjithë qytetarët
dhe banorët, përfshirë qasjen e lehtë deri te institucionet shëndetësore për personat me aftësi të
kufizuara”.
Ligji mbi Arsimin Parauniversitar Nr. 04/L-032301- Arsimimi i fëmijëve me nevoja të veçanta,
paraqet një përkufizim ligjor që përdoret nga shumë shtete, dhe që përfshin arsimin e fëmijëve që
kanë vështirësi me nxënie me metodat standarde, qoftë për shkak të aftësisë së kufizuar ose ndonjë
problemi tjetër. Andaj, ky ligj përfshin edhe dispozitat për rregullimin e arsimit gjithëpërfshirës në
të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar. E rëndësishme të përmendet këtu është se janë disa
dispozita, të cilat i specifikojnë obligimet e institucioneve qëndrore dhe lokale për të eliminuar
barrierat e ndryshme për të mundësuar qasje dhe orientim, si dhe arsimim të përshtatur për fëmijë
me aftësi të kufizuara.
Ligji në mënyrë direkte prek çështjen e krijimit të mundësisë së qasjes për fëmijë me aftësi të
kufizuara në disa nene. Në kreun “Organizimi dhe Menaxhimi i Arsimit dhe Aftësimit
Parauniversitar”, në pikën 7 të nenit 5, ku përfshihet infrastruktura arsimore, ndër të tjera thuhet se,
MASHT-i ka për obligim t’u ofrojë ndihmë teknike komunave për t’i përshtatur shkollat dhe
pajisjet sipas standardeve ndërkombëtare “(...) për të siguruar qasje të nxënësve dhe punonjësve me
aftësi të kufizuara dhe pajisjet ndihmëse për përkrahjen e arsimit gjithëpërfshirës”.
Komunat (neni 40) kanë po ashtu obligim përshtatjen e klasëve dhe objekteve për qasje të
personave me aftësi të kufizuara fizike dhe shqisore. Ofrimi i qasjes në arsim për fëmijët e verbër,
rregullohet edhe me nenin 43, që merret me mësimdhënien në gjuhën Braille. Obligimin e
organizimit të mësimit gjithëpërfshirës, MASHT-i e zgjeron edhe te institucionet private të arsimit
parauniversitar. Neni 46 i këtij ligji kërkon që ndërtesat dhe pajisjet ta kenë përshtatshmërinë e
duhur, pra “të jenë sipas standardeve për shëndetin dhe sigurinë dhe dizajnin e qasjes për personat
me aftësi të kufizuara, përfshirë edhe klasat, kabinetet, punëtoritë dhe laboratorët, fushat ose
sallën sportive”.
Ligji nr. 05/l -067 për Statusin dhe të Drejtat e Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik302 Ligji siguron mbrojtjen nga diskriminimi personat paraplegjik dhe tetraplegjik, bazuar fillimisht
me dispozitat e Kushtetutës së Kosovës dhe standardet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave
dhe lirive të njeriut. Dispozitat kryesore specifikojnë mënyrën e kompensimit të personave që e
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kanë fituar statusin e lartëpërmendur nga ana e Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale. Në asnjë
nga nenet e këtij ligji nuk nevojë për eliminimin e barrierave arkitektonike në mjedisin e ndërtuar,
për të mundësuar lëvizjen e lirë dhe të papenguar të tij, dhe si faktorë themelorë në realizimin e të
drejtave elementare të kësaj popullsie.
Ligji për Prokurimin Publik nr. 04/L-042303 - Në këtë ligj, te neni 28, që përshkruan përmbajtjen
e specifikimeve teknike për punë të ndryshme, në pikën 1, kërkohet që “Kurdo që është e mundur
këto specifikime teknike duhet të definohen në atë mënyre sa që të merren parasysh kriteret për
mundësinë e qasjes së personave me aftësi të kufizuar apo dizajnimin për të gjithë shfrytëzuesit.”
Ndërsa Ligji nr. 05/L-068, për ndryshimin e ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik,304 në nenin
17, kërkon që nenit 31 të ligjit bazë, ku përshkruhen detyrimet e autoritetit kontraktues, në
paragrafin 2 t’i shtohen edhe objektivat socialë.
4.6.2

Politikat kombëtare dhe lokale për aftësinë e kufizuar dhe mjedisin e ndërtuar pa barriera

4.6.2.1 Strategjia Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 2013-2023305

Strategjia Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (2013-2023), ka për
qëllim kryesor adresimin e sfidave dhe barrierave me të cilat përballen personat me aftësi të
kufizuara në shoqërinë kosovare, si dhe promovimin e politikave për një shoqëri gjithëpërfshirëse.
Në strukturën e vet strategjia përfshin pesë fusha: Shëndetësia; Mirëqenia Sociale dhe Punësimi;
Arsimi; Mbrojtja Ligjore; Qasja (informimi, komunikimi, pjesëmarrja); dhe Statistikat.
Strategjia është “mekanizëm i rëndësishëm për të siguruar që parimet të cilat janë të mishëruara
në Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (të) jenë
të inkorporuar në politikat dhe programet që ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së jetesës së
Personave me Aftësi të Kufizuar në Republikën e Kosovës”. Sikundërqë e gjejmë të specifikuar në
strategjitë evropiane, edhe në strategjinë kosovare kërkohet që institucionet dhe shoqëria të
respektojë dinjitetin e lindur të secilit individ, autonominë dhe lirinë për të marrë vendimet mbi
mënyrën e të jetuarit, në veçanti personat me aftësi të kufizuara.
Objektivat strategjike për vitin (2013-2023) janë si vijon:
1. Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore për Personat me Aftësi të Kufizuara
2. Sistem funksional dhe i mirëfilltë për mirëqenien dhe sigurinë sociale si dhe ofrimi i
mundësive të barabarta për punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara,
3. Krijimi i kushteve për gjithë përfshirjen në arsim dhe për mbështetjen profesionale të
personave me aftësi të kufizuara,
4. Qasje e barabarte në mbrojtje ligjore si dhe ofrimi i shërbimeve në nivelin lokal për
përmbushjen e të drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara,
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5. Krijimi i kushteve të barabarta në qasje, informim, komunikim, pjesëmarrje si dhe në
krijimin apo vendosjen e një sistemi të unifikuar të të dhënave për Personat me Aftësi të
Kufizuara.
4.6.2.2 Draft Plani Nacional i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara 2017-2019306

Ky dokument u publikua në shkurt të vitit 2017 nga Zyra për Qeverisje të Mirë e Kryeministrit
të Kosovës dhe përmbledh politikat vendore për zbatimin e Strategjisë Nacionale për të Drejtat e
Personave me Aftësi të Kufizuara në Republikën e Kosovës 2013-2023. Ky është plani i dytë i
veprimit në kuadër të strategjisë 2013-2023 dhe qëllimi i tij është “realizimi i të drejtave të
qytetarëve me aftësi të kufizuara dhe i përmbushjes së prioriteteve të strategjisë 10 vjeçare për këtë
komunitet”. Plani paraprak i veprimit ishte i hartuar përmes ndihmës nga Ministria e Punëve të
Jashtme të Italisë, përkatësisht programit të Cooperazione Italiana.
Fillimisht ky plan jep një analizë të arritjeve të planit të veprimit paraprak (2013-2015). Është e
rëndësishme të përmendet shkalla e përmbushjes së Objektivit Strategjik nr. 5. Përkundër disa
përparimeve të shënuara në drejtim të krijimit kushteve për largimin e barrierave për qasje në
informata dhe komunikim, sipas kësaj analize mbetet sfidues krijimi i mjedisit të qasshëm. Kjo
sepse “zbatimi i udhëzuesit për qasje për personat me aftësi të kufizuara për të gjitha institucionet
publike vazhdon të mos respektohet dhe të jetë sfidë edhe për vitet në vazhdim”. Mandatari i
ekzekutimit të këtij plani është ZQM-së e Zyrës së Kryeministrit. Kjo zyrë bën monitorimin e
zbatimit të dokumenteve të rëndësishme që lidhen me aftësinë e kufizuar.
Në periudhën 2017-2019, për Objektivin Strategjik nr. 5 parashihet realizimi i disa objektivave
specifikë.
Objektivi specifik 1: Hulumtimi i gjendjes në terren lidhur me qasjen në objekte për persona me
aftësi të kufizuara. U kërkohet komunave të zhvillojnë dhe hartojnë planet për sigurimin e qasjes
dhe të nisin fushata vetëdijesuese për rëndësinë e qasjes për personat me aftësi të kufizuara.
Objektivi specifik 2: Sigurimi i qasjes në objekte për persona me aftësi të kufizuara.
Rekomandohet që të sigurohet qasja për persona me aftësi të kufizuara në ndërtesa publike
ekzistuese (në veçanti ndërtesat arsimore dhe shëndetësore), duke e respektuar U.A. 33/2007. E
njëjta gjë kërkohet të zbatohet edhe te ndërtimet e reja.
Duke qenë se në periudhën paraprake është konstatuar një nivel i ulët i zbatimit të U.A. 33/2007,
kërkohet që të zhvillohen fushatat vetëdijesuese për zbatimin e këtij udhëzimit. Objektivat e tjerë në
kuadër të këtij plani synojnë të përmirësojnë qasjen në jetën kulturore, sport dhe bujqësi.
4.6.2.3 Plani i Veprimit për Persona me Aftësi të Kufizuara 2018-2020 për Komunën e
Prishtinës

Plani komunal i veprimit për aftësinë e kufizuar 2018-2020 për komunën e Prishtinës, i
specifikon synimet dhe planet e kësaj komune për të luftuar diskriminim e çfarëdo ngjyre, në
veçanti ndaj personave me aftësi të kufizuara. Ky dokument, planin e veprimit e quan “plan për
qasje dhe integrim” dhe përqëndrimin kryesor e ka te caktimi i prioriteteve për përmbushjen e
nevojave dhe kërkesave për qasje të personave me aftësi të kufizuara. Ky plan veprimi përmbledh
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një numër aktivitetesh që duhet të kryhen në komunën e Prishtinës me qëllim të arritjes së
gjithëpërfshirjes dhe rritjen e pjesëmarrjes së komunitetit të personave me aftësi të kufizuara në
shoqëri. Po ashtu, plani shoqërohet me një plan buxhetor për realizimin e këtyre aktivitetetve.
Në lidhje me krijimin e një mjedisi të ndërtuar më të qasshëm, kërkohet të zbatohet kërkesa për
adaptimin e trotuareve dhe adaptimin e ndërtesave publike për qasje të përdoruesëve të karrocave.
Kjo kërkesë i adresohet Drejtorisë së Infrastrukturës dhe Investimeve Kapitale. Këtu kërkohet që
për bazë të merret raporti i vitit 2016, i prodhuar nga OJQ HANDIKOS dhe financuar nga GIZ, i
cili shpalos shkallën e ndërtesave të paqasshme për persona me aftësi të kufizuara në ndërtesa
publike në komunën e Prishtinës.307 Ndër të tjera, plani i veprimit kërkon ndërtimin e tualeteve
publike, në të cilat personat me aftësi të kufizuara do të mund të kenë qasje përmes një kartele apo
çelësi unik ngjashëm me kartelën Eurokey.308
Plani parasheh edhe përcaktimin dhe shenjëzimin e një numri të parkingjeve për persona me
aftësi të kufizuara nga ana e komunës. Këtë aktivitiet plani e përcakton si detyrë të Drejtorisë së
Shërbimeve Publike. Drejtoria e Inspeksionit ka për detyrë të monitorojë dhe veprojë në
zhbllokimin e parkingjeve për persona me aftësi të kufizuara nga makinat e qytetarëve të tjerë, si
dhe zhbllokimin e tualeteve publike për persona me aftësi të kufizuara të zaptuara nga biznese të
ndryshme. Të gjitha këto aktivitetet kanë edhe një buxhet të projektuar.
Mangësi e këtij plani është fakti se, edhe pse në hartimin e tij kanë qenë pjesëmarrës edhe
organizata të personave të verbër dhe me dëmtime në të parë, në asnjë pikë që ndërlidhet me
intervenimet në mjedis të ndërtuar, nuk përfshihen kërkesat për adaptimin e mjedisit të ndërtuar për
ta. E vetmja kërkesë për këtë komunitet e përfshirë në këtë plan, është adaptimi i autobusëve dhe
sinjalistika e linjave të autobusit me shkronja dhe numra të zmadhuara me shkronja kontrastuese.
Mangësi tjetër është fakti se Komunës nuk i kërkohet hartimi i një rregulloreje për eliminimin e
barrierave arkitektonike në nivel komunal.
4.6.2.4 Strategjia Komunale dhe Plani i Veprimit për Persona me Aftësi të Kufizuara 2016-2018
për Komunën e Prizrenit309

Kjo strategji është rezultat i zbatimit të objektivave strategjikë të Strategjisë Nacionale për të
Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Republikën e Kosovës 2013-2023, si dhe Planit të
Veprimit për Zbatimin e Strategjisë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara në
Republikën e Kosovës 2013-2015. Në dokument thuhet se, hartimi i strategjisë është bërë përmes
një procesi gjithëpërfshirës dhe kërkesat dhe masat e specifikuara në këtë dokument duhet të
zbatohen në të gjitha projektet.
Parimet e lartpërmendura shkrihen në qëllimet që kjo strategji i shtron para vetes për t’i realizuar
brenda afatit 2016-2018. Disa nga këto qëllime janë: gjithëpërfshirja, eliminimi i barrierave
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ekzistuese dhe përmirësimi i cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuara, punësimi,
arsimimi, shëndetësia, etj.310
Plani i veprimit i kësaj strategjie në objektivin e katërt të saj “Krijimi i kushteve të barabarta për
qasje për persona me aftësi të kufizuara”, i specifikon aktivitetet që mëtojnë krijimin e një mjedisi të
ndërtuar më gjithëpërfshirës. Masa e parë të këtij objektivi përmbledh aktivitetin e hulumtimeve në
nivel lokal për nivelin e qasjes për persona me aftësi të kufizuara në mjedisin e ndërtuar. Sikurse në
Planin e Veprimit të nivelit kombëtar, edhe në nivelin lokal kërkohet që ky aktivitet të shoqërohet
me fushata vetëdijesuese rreth rëndësisë së mundësimit të qasjes së personave me aftësi të kufizuara
në mjedis të ndërtuar. Detyrë për implementimin e këtyre aktiviteteve në planin e veprimit të vitit
2016-18 i është caktuar Zyrës për të Drejtat e Njeriut në Komunën e Prizrenit.

4.7

Përfundim

Nga trajtimi i mësipërm shohim se dispozitat që lidhen me prodhimin e një mjedisi të ndërtuar
gjithëpërfshirës janë pjesë e dokumenteve kryesore ndërkombëtare, synime strategjike zhvillimore
dhe pjesë të legjislacioneve kombëtare evropiane. Synimet kryesore për gjithëpërfshirje në shoqëri,
dhe të bërit e mjediseve urbane të qasshme për të gjithë pavarësisht gjinisë, moshës, aftësisë a
ndonjë rrethane tjetër, na paraqiten te KKBDPAK‐ja dhe OZHQ‐të. KKBDPAK është dokument i
Kombeve të Bashkuara në fushëveprimin e të drejtave të njeriut, dhe si i tillë, është i ratifikuar nga
shumica e anëtarëve të Kombeve të Bashkuara. Bashkimi Evropian ka miratuar dokumente që
obligojnë anëtarësinë e vet ta përfshijnë KKBDPAK‐në në legjislacionet kombëtare, si dhe kanë
sisteme të monitorimit të zbatimit të tij në këto shtete. Republika e Sllovenisë dhe Republika e Italisë,
të përfshira në këtë studim, tashmë kanë ligje përmes të cilit e zbatojnë KKDPAK‐në, por edhe
dokumentet tjera legjislative të rëndësisë evropiane për mundësitë e barabarta për të gjithë
qytetarët.
Republika e Kosovës nuk është ende anëtare e Kombeve të Bashkuara dhe as e Bashkimit
Evropian. Por është anëtare e shumë organizmave ndërkombëtarë të tjerë. Duke mos qenë anëtare e
KB‐së, Kosova nuk e ka ratifikuar KKBDPAK‐në, por është zotuar t’i zhvillojë politikat shtetërore drejt
arritjes së synimeve të gjithëpërfshirjes që jepen në nenet e këtij dokumenti. Duke e pasur synim
anëtarësimin në organizatat ndërkombëtare, Kosova duhet të përfshijë standardet e qasjes në mjedis
të ndërtuar për të gjithë, si pjesë e politikave gjithëpërfshirëse sociale, në kuadër të legjislacionit dhe
politikave kombëtare. Në anën tjetër, ambicia për anëtarësim në Bashkimin Evropian, e ngarkon
Kosovën me detyrimin e përfshirjes së gjithë EU Acquis Communautaire, apo legjislacionit Evropian
në kornizën ligjore të saj. Eliminimi i barrierave në shoqëri për integrimin e të gjithë qytetarëve pa
dallim (duke përfshirë edhe mjedisin e ndërtuar) është pjesë e pandashme e politikave të zgjerimit të
BE‐së.
Në fushën e të drejtave të njeriut dhe ligjeve të mbrojtjes nga diskriminimi, si Kushtetuta e
Kosovës, ashtu edhe ligjet dhe organet përcjellëse në nivelet e ndryshme qeverisëse, përballë
zhvillimeve evropiane dhe zhvillimeve në shtetet modele të studimit, Kosova duket se ka një kornizë
ligjore mjaft moderne dhe është në hap me zhvillimet bashkëkohore. Por legjislacioni dhe politikat
për prodhimin e mjedisit të ndërtuar pa barriera, kanë ngecje shumë të mëdha kundrejt standardeve
evropiane dhe përvojave që i shohim nga shtetet modele të studimit. Ky studim, një nga qëllimet e
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OPDMK, ATRC dhe USAID, fq. 33, http://advocacy‐center.org/wp‐content/uploads/2018/09/Prizreni‐qytet‐qe‐nuk‐i‐
ka‐menjanuar‐barrierat.pdf, (qasur më, 24.01.2019)
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veta ka eliminimin e të ashtuquajtura barriera institucionale, të cilat janë hendeqet në legjislacionin
dhe politikat kombëtare që e pamundësojnë eliminimin e barrierave në mjedisin e ndërtuar.
Andaj, më poshtë po i jap hendeqet kryesore në legjislacion dhe politikat kombëtare dhe lokale
kosovare, të identifikuara gjatë përballjes së drejtpërdrejt me legjslacionin e BE‐së, dhe Sllovenisë e
Italisë. Përballjet e mëposhtme janë dhënë në formë tabelare.

REPUBLIKA
E KOSOVËS

•Kërkon përfshirjen e Dizajnit për të gjithë në të
gjitha standardizimet që lidhen me plotësimin
e nevojave të P.A.K. dhe të moshuarve. Ky
standard u miratua zyrtarisht në vitin 2018.
•Dokumenti do të përvijojë aspektet e qasjes
funksionale dhe do të adresojë çështjet e
dizajnimit/ projektimit, prokurimit,
menaxhimit të qasjes në mjedisin e ndërtuar.

Nuk ka standarde mbi qasjen për
P.A.K. në mjedisin e ndërtuar, në
katalogun e standardeve kombëtare
në fuqi.

PËRMBAJTJA NË LIGJ QË LIDHET ME
MJEDISIN E NDËRTUAR PA BARRIERA

•Udhëzuesi i adreson kërkesat themelore të
moshuarve, të fëmijëve dhe të P.A.K. gjatë
procesit të zhvillimit të standardeve.
•Në disa klauzola të këtij udhëzuesi
rekomandohet identifikimi i caqeve të qasjes,
bazuar në standardet e qasjes dhe nevojat
specifike të shfrytëzuesve.
•Kërkohet që konform dëmtimeve dhe aftësive
të shfrytëzueve të caktuar të ndërtohet
përqasja dizajnuese, etj.

Nuk ka standarde mbi qasjen për
P.A.K. në mjedisin e ndërtuar, në
katalogun e standardeve
kombëtare në fuqi.

ISO 21542:2011, Ndërtimi –
qasja dhe shfrytëzimi i
mjedisit të ndërtuar

Mandati 473 (2010) – “Dizajni për
të gjithë”

BASHKIMI
EVROPIAN

Tab. 26 Standardet ISO dhe ESO kundrejt standardeve kosovare për prodhimin e mjedisit të ndërtuar të qasshëm.

Kosova ka një agjenci kombëtare të standardeve,311që harton dhe i adopton standardet evropiane
në standarde kombëtare. Në lidhje me krijimin e mjedisit të ndërtuar pa barriera, në veçanti me
çështjet e paraqitura në këto tabela, shohim që Kosova ka mangësi shumë të mëdha. Standardet
evropiane për qasje në mjedisin e ndërtuar pa barriera, por edhe standardet ISO (shih në tabelë),
kërkojnë përfshirjen e përqasjes projektuese dizajni (projektimi) për të gjithë si standarde të
projektimit edhe ndërtimit për të eliminuar barrierat arkitektonike nga mjedisi i ndërtuar.

311

Agjencia Kosovare e Standardizimit, http://aks.rks‐gov.net/, (qasur më, 14.06.2019)
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PËRMBAJTJA NË LIGJ QË LIDHET ME
MJEDISIN E NDËRTUAR PA BARRIERA
Objektivi kryesor i kësaj direktive është
lufta kundër diskriminimit të bazuar në
fe, aftësi të kufizuar, moshë dhe orientim
seksual. Diskriminim quhet mohimi/
moszbatimi i akomodimit të arsyeshëm
për persona me aftësi të kufizuara. Neni 4
specifikon trajtimin e barabartë të P.A.K.
Në nenin 5 (akomodimi i arsyeshëm për
PAK) synohet parimi i barazisë në
punësim. Punëdhënësit duhet të
ndërmarrin masat e duhura, për të
mundësuar që P.A.K. të kenë qasje në
Qëllimi i kësaj direktive është që të
shtrojë kornizën për luftën kundër
diskriminimit gjinor në qasje në mallra
dhe shërbime të Këshillit të Bashkimit
Qëllimi i kësaj direktive është të
sigurohet zbatimi i parimit të mundësive
të barabarta ndërmjet grave dhe burrave
në çështjet e punësimit dhe ushtrimit të
profesionit.

REPUBLIKA
E KOSOVËS

Ligji nr. 05/L ‐021 për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Direktiva
2006/54/EC e
Parlamentit
Evropian dhe
Këshillit,
05.07.2006

Direktiva e Direktiva e
Këshillit
Këshillit
2004/113/EC2000/78/EC,
, 13.12. 200427.11.2000

Direktiva e Këshillit
COM (2008) 426,
02.07.2008

BASHKIMI
EVROPIAN

PËRSHKRIMI I LIGJIT

REZULTATI I KRAHASIMIT
NDËRMJET BE DHE KOSOVËS

Ekziston harmonizim i plotë i ligjit
• Ky ligj është një instrument i
rëndësishëm për parandalimin dhe kosovar me Direktiva Evropiane.
luftimin e diskriminimit të çfarëdo
ngjyre. Në kuadër të shkeljeve që i
trajton ky ligj, përfshihen edhe
mosofrimi i qasjes në punësim,
arsim dhe shëndetësi.
• Trajtim i pabarabartë, që përbën
shkelje të rëndë sipas këtij ligji,
është edhe “mosdhënia e një
përshtatjeje/ akomodimi të
arsyeshëm për personat me aftësi
të kufizuara sipas nevojave të tyre
specifike” (neni 4, pika 1.8).
• Termi akomodim i arsyeshëm,
përsëritet në nenin 19, që lidhet me
çështjet e përgjegjësisë së
eliminimit të barrierave për të
mundësuar qasje në punë. Kjo
përgjegjësi i takon secilit
punëdhënës.

Tab. 27 Krahasimi i legjislacionit dhe politikave të Bashkimit Evropian për mundësitë e barabarta, me legjislacionin në fuqi në Kosovë
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Direktiva Evropiane e Prokurimit Publik (2014/24/EU)

•Promovon gjithëpërfshirjen sociale, duke i
futur në përdorim standardet sociale në
menaxhimin, prodhimin dhe ofrimin e
shërbimeve.

•Nocioni i qasjes është pjesë e procedurave të
prokurimit. Autoritetet dhe entitetet
kontraktuale lejohen që të implementojnë
masa të ndryshme për të promovuar mundësi
të barabarta kur përzgjedhin fituesin e
tenderit.
•Të gjitë tenderët publikë përveç në raste të
justifikuara, do të hartohen asisoj, që të marrin
parasysh mundësinë e qasjes për P.A.K. ose
dizajnin për të gjithë .
•Direktiva lejon në mënyrë eksplicite
përdorimin e qasjes si kriter për dhënien e
kontratave. (Neni 42)
•Autoritetet kontraktuale ftohen që t’i
përfshijnë kushtet për qasjen e P.A.K. në
specifikimet teknike në tenderët publikë.

REPUBLIKA
E KOSOVËS
Ligji për Prokurimin
Publik nr. 04/L‐042

PËRMBAJTJA NË LIGJ QË LIDHET ME
MJEDISIN E NDËRTUAR PA BARRIERA

Ligji nr. 05/L‐068 për Ndryshimin dhe
Plotësimin e Ligjit nr. 04/L‐042 për Prokurimin
Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar
dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L‐237

BASHKIMI
EVROPIAN

PËRSHKRIMI I LIGJIT

REZULTATI I KRAHASIMIT
NDËRMJET BE‐Së DHE KOSOVËS

•Neni 28, në pikën 1, kërkon që “Kurdo
që është e mundur këto specifikime
teknike duhet të definohen në atë mënyre
sa të merren parasysh kriteret për
mundësitë e qasjes së personave me aftësi
të kufizuar apo dizajnimin për të
gjithë shfrytëzuesit .”

•Kërkesat e kësaj direktive, deri diku
janë të përfshira në Ligjin në fuqi për
Prokurimin Publik të Kosovës, mirëpo
nuk ka natyrë kushtëzuese. Kërkesat
për integrimin e qasjes së P.A.K. për
punët publike që përfshijnë mjedisin
e ndërtuar nuk janë fare të
specifikuara.

•Neni 17, kërkon që nenit 31 të ligjit
bazë, ku përshkruhen detyrimet e
autoritetit kontraktues, në paragrafin 2
t’i shtohen objektiva socialë dhe kushtin,
që për zbatimin e kontratave të
rekrutohen edhe P.A.K.

Tab. 28 Krahasimi i legjislacionit dhe politikave të Bashkimit Evropian mbi prokurimin publik, me legjislacionin në fuqi në Kosovë
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PËRMBAJTJA NË LIGJ QË LIDHET ME
MJEDISIN E NDËRTUAR PA BARRIERA
Dokumenti është kornizë gjithëpërfshirëse për
implementimin e KKBDPAK në nivel Evropian.
• Kërkohet sigurimi i një qeverisjeje efektive
për të zbatuar KPBDPAK.
• Kërkohet të ketë përputhshmëri me obligimet
thelbësore të KPBDPAK.
Strategjia i ka 8 fushëveprime prioritare.
• Fushëveprimi i qasjes/ arritshmërisë ka për
qëllim përmirësimin e mjedisit të ndërtuar,
transportit, teknologjisë informative,
rregullativat e prokurimit publik dhe
teknologjinë asistive.
• Strategjia propozon që përmes shfrytëzimit të
instrumenteve legjislative dhe standardizimit
të gjenden zgjidhjet e duhura për qasjen në
mjedis të ndërtuar, transport dhe TIK.
• Strategjia kërkon që parimet e “dizajnit për të
gjithë” të integrohen në kurrikulat mësimore të
profesioneve që ndërlidhen me mjedisin e
ndërtuar, transportin, dizajnin e produketeve
dhe me TIK.

REPUBLIKA
E KOSOVËS

Strategjia Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të
Kufizuara 2013‐2023

Strategjia Evropiane e Aftësisë së kufizuar 2010‐2020 ‐ Përkushtim i
ripërtrirë për një Evropë pa barriera.

BASHKIMI
EVROPIAN

PËRSHKRIMI I LIGJIT

REZULTATI I KRAHASIMIT
NDËRMJET BE DHE KOSOVËS

• Strategjia i adreson sfidat dhe
barrierat me të cilat përballen P.A.K. në
shoqërinë kosovare, si dhe promovon
politikat për një shoqëri
gjithëpërfshirëse.
• Strategjia është “mekanizëm i
rëndësishëm që siguron që parimet
KKBDPAK të inkorporohen në politikat
dhe programet që ndikojnë në
përmirësimin e cilësisë së jetesës së
P.A.K. ”.
• Mes 5 objektivave strategjike për vitin
(2013‐2023) është edhe objektivi
“Krijimi i kushteve të barabarta në qasje,
informim, komunikim, pjesëmarrje (...)”
• Kërkohet fuqizimi dhe krijimi i qasjes
universale në produkte dhe shërbime.
Mjediset të jenë të qasshme dhe të
shfrytëzueshme nga P.A.K., sa më shumë
që të jetë e mundshme, pa modifikime të
shumta.

• Strategjia Kombëtare e Aftësisë së
Kufizuar në parim, me objektivat e
përgjithshme është në përputhje me
objektivat e përgjithshme të
Strategjisë Evropiane, meqë qëllimi i
saj është zbatimi i KKBDPAK‐së.
• Përkushtimin që e gjejmë te
Strategjia Evropiane për të zbatuar
dizajnin universal në të gjitha
veprimet që lidhen me mjedisin,
informatën, mjetet asistive, nuk e
gjejmë te Strategjia Kombëtare
Kosovare. Obligimi për zbatimin e
dizajnit universal rrjedh nga neni 4 (f)
i KKBDPPAK.
• Në funksion të ndërgjegjësimit të
profesionistëve dhe zgjerimin e
përdorimit të dizajnit universal ,
Strategjia Evropiane kërkon
integrimin e tij në kurrikulat e
universiteteve dhe shkollat
profesionale/ trajnuese për
profesionet që lidhen me mjedisin e
ndërtuar, informatikë, transport, etj.
Kjo nuk përmendet fare në Strategjinë

Tab. 29 Krahasimi ndërmjet Strategjisë Evropiane për Aftësinë e Kufizuar dhe Straregjisë Nacionale (Kosovare) për të drejtat e P.A.K. 2013‐2023

Në Strategjinë Kosovare mungon përkushtimi për t’u marrë me problematikën e barrierave arkitektonike përmes përmirësimit të kurrikulave të shkollave
të larta profesionale të arkitekturës dhe ndërtimit, si dhe mungon synimi për ta plotësuar dhe përmirësuar kornizën ligjore.
Tab. 30 Krahasimi i ligjeve antidiskriminim, Slloveni – Itali – Kosovë (faqja në vijim)
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FUSHËVEPRIMI
SHTETI

MBROJTJA NGA DISKRIMINIMI DHE MJEDISI I NDËRTUAR PA BARRIERA
DISPOZITAT QË LIDHEN ME
MJEDISIN
NDËRTUAR
LIGJI/ RREGULLORJA
QËLLIMI
Neni 2 (1)Eligji
i detyron organet

LIGJI PËR MBROJTJEN NGA
DISKRIMINIMI (ZvarD)
g.z. nr. 33/2016

REPUBLIKA
E SLLOVENISË

shtetërore, organizatat lokale,
personat fizik dhe juridik të
mbrojnë nga diskriminimi të
Ligji përcakton procedurat e
gjithë pa dallim, sidomos në
mbrojtjes ligjore nga
lidhje me (…) qasje në
diskriminimi, dhe masat që
shërbime, mallra publike, si
duhet ndërmarrë për të
siguruar trajtimin e barabartë. dhe banim.

Me këtë ligj ndalohet
diskriminimi ndaj P.A.K. në
qasje në mallra dhe shërbime
publike. Ligji kërkon sigurimin e
akomodimit të përshtatshëm,
pra, eliminimin e barrierave
arkitektonike, informative dhe
komunikuese (Neni 8). Neni 9 i
LIGJI PËR MUNDËSITË E
Ligji mundëson transpozimin e këtij ligji ndalon diskriminimin
BARABARTA PËR PERSONAT ME dispozitave të KKBDPAK‐së në në qasje dhe shfrytëzim të
AFTËSI TË KUFIZUARA (zimi), nr. legjislacionin kombëtar
ndërtesave publike (të reja dhe
ekzistueset).
slloven.
94/2010
Siguron zbatimin e plotë të
parimit për trajtim të barabartë
dhe mundësive të barabarta të
PAK, me çka sigurohet që ky
LIGJI nr. 67 i 1 marsit 2006,
komunitet t’i gëzojë në plotëni
"DISPOZITAT PËR MBROJTJEN
të drejtat e veta qytetare,
JURIDIKE TË P.A.K., VIKTIMA TË politike, ekonomike dhe
DISKRIMINIMIT"
shoqërore.
Përmes këtij ligji ratifikohet
KKBDPAK dhe protokolli i
Në vazhdim të ligjit janë të
LIGJI I 03.03.2009, nr. 18
veçantë
bashkëlidhura nenet e KKBDPAK
Neni 24 i tij specifikon veprimet
për eliminimin dhe kapërcimi e
barrierave arkitektonike në
mjedisin e ndërtuar. Veçantia e
këtij ligji është se e zgjeron
obligimin e hartimit të “planit
për eliminimin e barrierave
arkitektonike” të prezantuar në
vitin 1986, në shkallë urbane.

REPUBLIKA
E ITALISË

Garantimi i respektimit dhe
Ligji i 05.02.1992 nr. 104 "Ligji dinjitetit njerëzor, liritë dhe
kornizë për ndihmën, integrimin autonomitë të P.A.K., dhe
social dhe të drejtat e
promovim i integrimit të plotë
personave me aftësi të
në familje, shkollë, punë dhe
kufizuara"
shoqëri.

REPUBLIKA
E KOSOVËS

Te përkufizimet themelore mbi
nocionet e diskriminimit dhe
trajtimit të pabarabartë,
përfshihet edhe “mosdhënia e
Ligji përcakton procedurat e
një përshtatjeje/ akomodimi të
mbrojtjes ligjore nga
arsyeshëm për P.A.K. sipas
diskriminimi, dhe masat që
nevojave të tyre specifike” (neni
LIGJI nr. 05/L ‐021 PËR
duhet ndërmarrë për të
4, pika 1.8), si dhe nga
MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI siguruar trajtimin e barabartë. punëdhënësi (neni 19).
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DISPOZITAT QË LIDHEN ME MJEDISIN E
NDËRTUAR
Neni 22/2 specifikon ndërtimin dhe
shfrytëzimi universal i ndërtesës.
Komunat bashkë me organizatat e
aftësisë së kufizuar hartojnë udhëzuesit
për eliminimin e barrierave
arkitektonike në mjedis të ndërtuar
(neni 22/7). Përgjegjësi e tyre është
vlerësimi i përshtatjes së hapësirave
publike. Projektimi i qasshëm i
hapësirës publike nuk është i
specifikuar veçan në këtë ligj, pos, si
pjesë integrale e qasjes në ndërtesa në
nenin 8. Nenet 9 ‐ 19 japin kushtet
specifike teknike për realizimin e një
ndërtese pa barriera.

LIGJI/
RREGULLORJA
DEKRETI I PRESIDENTITI TË R. ITALISË,
06.06. 2001, nr. 380, “TEKSTI UNIK I
DISPOZITAVE LIGJORE DHE
RREGULLUESE MBI ÇËSHTJET
NDËRTIMORE”

QËLLIMI
Ligji përmban parimet themelore dhe
dispozitat e nevojshme që rregullojnë
aktivitetet ndërtimore.

DISPOZITAT QË LIDHEN ME MJEDISIN E
NDËRTUAR
Neni 82 rregullon eliminimin e
barrierave arkitektonike te ndërtesat
publike dhe private të hapura për
publikun. Në këtë nen përshkruhen
procedurat dhe përgjegjësitë në
procesin e aplikimit për leje
ndërtimore, me ç’rast përcaktohen
procerdurat e verifikimit të
konformitetit të projektit me
legjislacionin në fuqi (që ndërlidhet me
qasje). Të gjitha ndërtesat publike dhe
private për përdorim të publikut të
gjerë, nëse nuk mund të shfrytëzohen
nga P.A.K. deklarohen të
pabanueshme.

SHTETI

QËLLIMI
Rregullimi i kushteve ndërtimore dhe
çështjeve të tjera ndërlidhëse.

SHTETI

LIGJI/
RREGULLORJA
LIGJI I NDËRTIMIT (GZ), 61/17, 72/17)

(tab. 31)

LIGJI/
RREGULLORJA
LIGJI PËR NDËRTIM, nr. 04/L‐110

QËLLIMI
Qëllimi i këtij ligji, sipas përshkrimit në
nenin 1, është parashtrimi i kushteve
ligjore për lëshimin e lejeve ndërtimore
dhe kërkesat që duhet të plotësohen
për lëshimin e certifikatës së
shfrytëzimit të një strukture të
ndërtuar.

Neni 2 ku përcaktohet e përfitimeve
publike të një monumenti të kulturës,
ndër të tjera theksohet ofrimi i qasjes
ose i informatave për trashëgimi për të
gjithë.

LIGJI 09.01.1989, nr. 13 (e modifikuar
me ligjin e 27 shkurtit 1989), Dispozitat
për të ndihmuar kapërcimin dhe
eliminimin e barrierave arkitektonike
në ndërtesa private.

I shtron dispozitat dhe normat për
eliminimin e barrierave arkitektonike
në ndërtesat e banimit me pronësi
private dhe banimin në pronësi
publike.

Ligji I ka tri pjesë. Pjesa e parë e ligjit
përmban dispozitat për ndërtimin e
strukturave të reja (neni 1). Pjesa e
dytë përmban dispozitat për
intervenimet në ndërtesat ekzistuese,
që për qëllim kanë eliminimin e
barrierave arkitektonike (neni 2‐7).

LIGJI PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR, nr. Synon rregullimin e qëndrueshëm të
04/L174
hapësirës, me qëllim të sigurimit të
trajtimit të barabartë të të gjithë
qytetarëve, lëvizje të lirë dhe qasje në
shërbime publike për të gjithë
qytetarët.

LIGJI PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR,
ZPNacrt, 33/07, 70/08

Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i
procedurave planifikuese hapësinore
dhe përcaktimi i llojeve të
dokumenteve, ligjeve hapësinore,
përmbajtjet dhe marrëdhëniet
ndërmjet tyre.

Paragrafi 5 i nenit 2 jep përkufizimin e
hapësirës publike si “e mira publike e
ndërtuar (...), që është në
përputhshmëri me rregullativat për
shfrytëzimin publik, (...) dhe është e
qasshme për të gjithë nën kushte të
barabarta”. Neni 3 përshkruan
përgjegjësinë e planifikimit hapësinor
në krijimin e mundësive për qasje dhe
shfrytëzim të mjedisit të ndërtuar nga
P.A.K.

DEKRETI I MINISTRISË SË KULTURËS i
28. 03. 2008, UDHËZUESI PËR
ELIMINIMIN E BARRIERAVE
ARKITEKTONIKE NË VENDET E
INTERESIT KULTUROR

Në udhëzues jepen disa kritere për
projektimin restaurues dhe menaxhim
të ndërtesave/ lokaliteteve historike
për të qenë të qasshme për të gjithë.

Ky udhëzues vë në pah faktin se
sikundër siguria, stabiliteti i
konstruksionit, komfori termik, normat
ndërtimore dhe urbane, parimet e
restaurimit, etj., edhe sigurimin e
qasjes në ndërtesë për PAK është
element kritik për të siguruar
shfrytëzueshmërinë optimale të
ndërtesës.

LIGJI nr. 02/L‐88, PËR TRASHËGIMINË
KULTURORE

RREGULLORJA PËR NDËRTIMIN DHE
SHFRYTËZIMIN UNIVERSAL TË
NDËRTESAVE (g.z. 41/18)

Kjo rregullore I paraqet kushtet për
ndërtimin universal, dhe shfrytëzimin
universal të ndërtesave. Këtu
përfshihen ndërtesat e qasshme dhe të
adaptueshme.

Rregullorja për ndërtimin dhe
shfrytëzimin universal të mjedisit të
ndërtuar i përfshin nevojat për lëvizje
pa pengesa nga personat me aftësi të
kufizuara fizike – përdorues karrocash,
dhe personat me shikim të dëmtuar.
Këtu përfshihen edhe udhëzimet për
lehtësimin e lëvizjes dhe orientimit në
sipërfaqet dhe hapësirat publike
përmes shiritave taktile. Neni 11,
rregullon projktimin e sipërfaqeve
publike, ku specifikohen parametrat e
qasjes për persona të verbër.

DEKRETI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, Rregullorja që vendos normat për
24.07.1996, nr. 503
eliminimin e barrierave arkitektonike
në ndërtesa, hapësira dhe shërbime
publike.

Ky dekret e zgjeron veprimin nga
specifikat e dekreteve të mëhershme
në hapësirën urbane. Nga neni 3 ‐ 12,
inkuadrohet qasja në aspektet urbane
si vijon: hapësirat këmbësorike,
trotuaret, shkallët dhe rampat, tualetet
publike, rregullimin urban, parkingjet,
etj.

Qëllimi I këtij dokumenti është që të
UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR
rregullojë përshtatjen e ndërtesave për
KUSHTET TEKNIKE TË OBJEKTEVE
NDËRTIMORE PR QASJE TË PERSONAVE të qenë të qasshme për P.A.K.
ME AFTËSI TË KUFIZUARA, Nr. 33/2007

UDHËZUESI PËR PLANIFIKIMIN
STRATEGJIK TË QASJES NË MJEDIS TË
NDËRTUAR (2019)

Udhëzuesi ka për qëllim shqyrtimin e
temës së qasjes për persona me aftësi
të kufizuara dhe personave të tjerë që
mund të kenë pengesa, në mjedis,
informatë dhe shërbime.Udhëzuesi i
jep parametrat e planifikimit të mjedisit
të ndërtuar të qasshëm të zbatueshëm
në nivel komunal. Ky udhëzues
kryesisht merret me hapësirën publike
të hapur.

Ky udhëzues i përshkruan procedurat
për hartimin e planit për qasje në
hapësirë publike. Kërkohet që komuna
të krijojë një grup ekspertësh të
përbërë nga PAK dhe përfaqësues të
drejtorive të ndryshme komunale. Ky
grup bashkëpunon ngusht me
hartuesin e projektit, si në fazën e
identifikimit të barrierave arkitektonike
gjatë vizitave në terren, e deri të
dhënia e propozimeve për
përmirësimin e qasjes.Udhëzuesi i
klasifikon zonat që kanë prioritet për
realizimin e plotë të qasjes, dhe ato në
që mund të mjaftohen me intervenime
për të ofruar qasje bazike.

PLANI PËR ELIMINIMN E BARRIERAVE
ARKITEKTONIKE (P.E.B.A.) MILANO
(2014)

Parimet udhëheqëse në këtë plan janë:
për ndërtimet e reja ndiqet përqasja
dizajnuese e dizajnit për të gjithë. Te
intervenimet në ndërtesat/ hapësirat
publike ekzistuese të kihet parasysh
“akomodimi i arsyeshëm”, pra,
përmirësimi i shfrytëzimit të ndërtesës/
hapësirës publike. Ky plan jep tre nivele
kritike të kategorizimit të mjedisit të
ndërtuar, në bazë të cilave
kategorizime propozohen shkallët e
intervenimeve përmirësuese. Këto
shkallë të intervenimeve përmirësuese
mund të jenë: ofrimi i qasjes së plotë
dhe intervenimet që ofrojnë qasjes
minimale.

UDHËZIMI ADMINISTRATIV i MMPH‐së
nr. 06/2017, për përcaktimin e
procedurave për përgatitjen dhe
shqyrtimin e kërkesave për kushte
ndërtimore, leje ndërtimore dhe leje
rrënimi për kategorinë e I dhe të II të
ndërtimeve

Është dokument strategjik që synon që
përmes rritjes së nivelit të qasjes fizike
në mjedisin e ndërtuar, të kontribuojë
dukshëm në rritjen e cilësisë së jetës
dhe integrimin social të komunitetit të
PAK, të moshuarve, fëmijëve dhe të
tjerëve. Plani përmban specifikime të
intervenimeve përmirësuese, dhe
hapat e veprimit me afate kohore dhe
kosto orientuese të realizimit.

REPUBLIKA E KOSOVËS

LIGJI PËR MBROJTJEN E TRASHËGIMISË Ky ligji përcakton se trashëgimia
KULTURORE (ZVKD‐1), g.z. 16/08,
kulturore e paluajtshme duhet të jetë e
123/08, 8/11
arritshme dhe e qasshme për të gjithë,
sidomos nga të rinjtë, të moshuarit dhe
PAK.

REPUBLIKA E ITALISË

REPUBLIKA E SLLOVENISË

SHTETI

KRAHASIMI I LEGJISLACIONIT NË FUSHËVEPRIMIN E MJEDISIT TË NDËRTUAR_KOSOVË‐SLLOVENI‐ITALI

DISPOZITAT QË LIDHEN ME MJEDISIN E
NDËRTUAR
Ligji aktual i ndërtimit nuk ka asnjë
dispozitë me të cilin rregullohen
çështjet e qasjes në mjedis të ndërtuar
për persona me aftësi të kufizuara.

Në asnjërin nen a paragraf të këtij ligji
nuk ekziston asgjë që garanton dhe
rregullon mjedisin e ndërtuar pa
barriera.

Ligji ka për qëllim përcaktimin e
Nuk ka dispozita që specifikojnë
rregullave dhe parimeve për mbrojtjen mundësimin e qasjes për PAK në
e trashëgimisë kulturore.
trashëgiminë e paluajtshme kulturore
apo peizazhin kulturor.
Por, Strategjia Kombëtare për
Trashëgiminë Kulturore, thërret për
përmirësimin e “qasjes për të gjithë” në
trashëgiminë kulturore si e drejtë e të
gjithë qytetarëve të Kosovës.

Ky UA përcakton procedurat e
kërkesave për dorëzim, shqyrtim dhe
dhënie të lejes ndërtimore, për të qenë
ndërtimet në përputhshmëri me
kushtet ndërtimore.

Në këtë dokument, përmblidhen
kushtet për përshtatjen e ndërtesave
dhe mjediseve ekzistuese, si dhe
modernizimin e qasjes në objektet
ndërtimore publike të tipologjive
publike, banesore, afariste, etj.

Për objektet që sipas legjislacionit të
ndërtimit klasifikohen te kategoria II,
ndër të tjera, kërkohet që ato duhet të
jenë të qasshme/arritshme për persona
me aftësi të kufizuara, për ndërtimet
në të cilat kërkohet një qasje e tillë
sipas ligjit në fuqi (neni 17, pika 2.2.6.).
Brenda kësaj kategorie janë edhe
sheshet publike.

Edhe në rastin e përballjes me Slloveni dhe Itali (tabela 30), Kosova duket që i ka të zbatuar
standardet për të drejtat e njeriut. Ajo që vërehet nga kjo përballje është mungesa e një ligji përmes
të cilit rregullohet zbatimi i neneve të KKBDPAK‐së. Kjo është e rëndësishme, në veçanti për fushën e
qasjes në mjedis të ndërtuar, sepse neni 9 i KKBDPAK‐së merret me këtë problematikë.
Ndërsa tabela e madhe (tab. 31), të bashkëlidhur në faqen tjetër tregon përballjen e tri shteteve,
të ligjeve dhe rregulloreve kryesore për mjedisin e ndërtuar. Qëllimi i kësaj përballjeje është që
fillimisht të shikohet në shtetet e analizuara krahas Kosovës, nëse ka ligje a rregullore të veçanta për
prodhimin e mjedisit të ndërtuar pa barriera. Pastaj, shikohen nëse ka dispozita për eliminimin e
barrierave arkitektonike, apo për prodhimin/ projektimin e mjedisit pa barriera në ligjet e shqyrtuara.
Dhe përfundimisht, shihen dispozitat (nëse ka) të prodhimit të hapësirës publike pa barriera.
Ligjet dhe kodet e ndërtimit në Itali dhe Slloveni përmbajnë dispozita që rregullojnë dhe detyrojnë
inkuadrimin e kushteve për qasje në mjedis të ndërtuar të personave me aftësi të kufizuara. Siç e
shohim te shembulli i Sllovenisë, këto kërkesa janë shumë qartë të përkufizuara edhe te ligji për
planifikimin hapësinor dhe ai i rregullimit hapësinor. Ligji i ndërtimit slloven përfshin edhe obligimin e
zbatimit të dizajnit për të gjithë me qëllim të krijimit të mjedisit të ndërtuar pa barriera. Kosova në
asnjë nga ligjet e lartpërmendura nuk asnjë dispozitë që dëshmon angazhimin për mundësimin e
qasjes në mjedisin e ndërtuar për personat me aftësi të kufizuara fizike dhe shqisore.
Shtetet e analizuara krahas Kosovës, shihet që kanë edhe një set të gjerë mekanizmash specifikë
për realizimin e mjedisit të ndërtuar të qasshëm. Po e zëmë Italia ka Dekrete të ndryshme ministrore
që sigurojnë eliminimin e barrierave në ndërtesa dhe site të trashëgimisë kulturore; që sigurojnë
qasjen në parqet nacionale. Po ashtu, Italia ka plane regjionale dhe lokale për eliminimin e barrierave
arkitektonike, të cilat shtrojnë shumë qartë mënyrën e trajtimit të mjedisit me barriera, dhe nivelet e
intervenimeve përmirësuese në ndërtesa dhe hapësirë publike, varësisht nga kriteret që tregojnë
rëndësinë apo relevancën e zonës për qytetarë me aftësi të kufizuara dhe të moshuar.
Njësoj edhe Sllovenia, me Rregulloren për shfrytëzimin dhe ndërtimin universal të ndërtesave (që
përqendrohet të ndërtesat) dhe Rregulloren e planifikimit strategjik për qasje (me përqendrim te
hapësira publike), ka mekanizma të përditësuar të mjaftueshëm për sigurimin e zbatimit të
standardeve të qasjes në procesin e projektimit, ekzektuimit të ndërtimit dhe monitorimit të këtij
procesi, si në nivel qendror ashtu dhe në atë lokal. Sigurimi i qasjes dhe shfrytëzimit universal të
mjedisit urban, është pjesë e pandashme e politikave kryesore sociale dhe zhvillimore komunale në
Slloveni, duke qenë se shumë komuna po ashtu, kanë rregullore/ udhëzues lokal për eliminimin e
barrierave arkitektonike, si dhe strategji dhe plane veprimi të hollësishme për zbatimin e veprimeve
përmirësuese të mjedisit të ndërtuar. Të gjitha strategjitë dhe planet e veprimit lokale kanë caqe të
qarta realizimi si në aspektin kohor ashtu edhe të mjeteve që do të përdoren për veprimet për
eliminimin e barrierave arkitektonike.
Tabela 32 tregon krahasimin ndërmjet Ligjeve për Prokurimin Publik, Slloveni, Itali dhe Kosovë, më
saktësisht, dispozitat që parashohin përfshirjen e kriterit të qasjes në procedurat e dhënies së
kontratave për punë publike. Italia, te dispozitat që lidhen me specifikimet teknike, për punë publike,
temën e qasjes dhe eliminimit të barrierave e ka pjesë të kritereve për dhënien e kontratave.
Sllovenët te specifikimet teknike po ashtu kërkojnë që për çdo ndërtesë që shfrytëzohet nga qytetarët
kriter i rëndësishëm të jetë sigurimi i qasjes dhe zbatimi i përqasjes projektuese që krijon mjedis të
ndërtuar gjithëpërfshirës.
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SHTETI

REPUBLIKA
E SLLOVENISË

REPUBLIKA
E ITALISË

REPUBLIKA
E KOSOVËS

DISPOZITAT QË LIDHEN ME
MJEDISIN E NDËRTUAR
•Neni 31 që rregullon kontratat
publike të rezervuara rregullon
obligimin e angazhimit/
punësimit të P.A.K. në subjektet
ekonomike që marrin kontrata
publike.
•Neni 68 që rregullon
specifikimet teknike, në pikën (3)
specifikon që për të gjitha
kontratat publike që do të
shfrytëzohen nga personat fizikë,
në specifikimet teknike do të
përdoren kriteret e qasjes për
P.A.K., si dhe kriteret projektuese
që i adaptohen gjithë personave
Dekreti legjislativ i
•Të përcaktojë kushtet dhe •Ky dekret i referohet normativës
02.04.2006, nr. 163, “Kodi i rregullat që do të
në fuqi për qasje dhe kapërcimin
kontratave publike në lidhje zbatohen, procedurat që do e barrierave arkitektonike, si dhe
me punët, shërbimet, dhe të ndiqen, nga personat,
e vendosë këtë temë projektuese
furnizimet, në ekzekutim të operatorët ekonomik,
(neni 68) si një nga kriteret për
direktivave 2004/17/CE dhe ndërmarrjet, autoritetet
vlerësimin e cilësisë së
2004/18/CE”
kontraktuese,
propozimit/ kontratës.
dhe organet publike që
zhvillojnë, përfshihen,
marrin pjesë në aktivitetet
e prokurimit.
LIGJI/ RREGULLORJA
LIGJI I PROKURIMIT PUBLIK
ZJN‐3, 91/2015

QËLLIMI
•Të përcaktojë kushtet dhe
rregullat që do të
zbatohen, procedurat që do
të ndiqen, nga personat,
operatorët ekonomik,
ndërmarrjet, autoritetet
kontraktuese,
dhe organet publike që
zhvillojnë, përfshihen,
marrin pjesë në aktivitetet
e prokurimit.

LIGJI Nr. 04/L‐042 ‐ PËR
PROKURIMIN PUBLIK

•Të përcaktojë kushtet dhe
rregullat që do të
zbatohen, procedurat që do
të ndiqen, nga personat,
operatorët ekonomik,
ndërmarrjet, autoritetet
kontraktuese,
dhe organet publike që
zhvillojnë, përfshihen,
marrin pjesë në aktivitetet
e prokurimit.

•Neni 28 që përshkruan
specifikimet teknike për punë të
ndryshme, kërkon që “Kurdo që
është e mundur këto specifikime
teknike duhet të definohen në
atë mënyre sa të merren parasysh
kriteret për mundësitë e qasjes
së P.A.K. apo dizajnimi për të
gjithë shfrytëzuesit.”

Tab. 31 Krahasimi i ligjeve të prokurimit publik, Slloveni – Itali – Kosovë

Përfundimisht, përballja në tabelën 33 i shqyrton politikat kryesore për integrimin e pesonave me
aftësi të kufizuara në Slloveni dhe Kosovë. Sllovenia ka një strategji të veçantë që lidhet vetëm me
eliminimin e barrierave arkitektonike. Kjo strategji është mjaft e gjerë dhe ka objektiva të qartë
strategjike për realizimin e mjedisit të ndërtuar pa barriera. Masat për realizimin e këtij caku
përfshijnë zbatimin e standardeve të qasjes në të gjitha ligjet që rregullojnë planifikimin hapësinor,
ndërtimin, etj. Përforcimin e inspektorateve të ndërtimit, dhe inkuadrimin e temave të qasjes së
mjedisit të ndërtuar në kurrikulat të arsimit të lartë dhe arsimit profesional. Po ashtu kjo strategji
kërkon përpilimin e strategjive kombëtare për përmirësimin e qasjes në mjedis të ndërtuar dhe TIK.
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FUSHËVEPRIMI

POLITIKAT KOMBËTARE QË KANË NDIKIM NË PRODHIMIN E MJEDISIT TË NDËRTUAR PA BARRIERA

SHTETI

LIGJI/ RREGULLORJA
•Strategjia kombëtare për
përmirësimin e qasjes në
mjedisin e ndërtuar, informatë
dhe komunikim për persona me
aftësi të kufizuara, MDDSZ

QËLLIMI
Ky dokument përmban
udhëzimet për përmirësimin e
qasjes për persona me aftësi të
kufizuara në mjedisin të
ndërtuar në nivel kombëtar.

REPUBLIKA
E SLLOVENISË
• Strategjia është “mekanizëm i
Strategjia nacionale për të
Drejtat e Personave me Aftësi të rëndësishëm për të siguruar që
parimet, të cilat janë të
Kufizuara 2013‐2023
mishëruara në KKBDPAK (të)
jenë të inkorporuar në politikat
dhe programet që ndikojnë në
përmirësimin e cilësisë së
jetesës së P.A.K. në Republikën e
Kosovës”.
REPUBLIKA E KOSOVËS
Programi i Veprimit për PAK
2014‐2021

•Ky program i parashtron disa
caqe kombëtare për krijimin e
kushteve për gjithëpërfshirjen e
persona me aftësi të kufizuara.

REPUBLIKA E
SLLOVENISË
Draft Plani Nacional i Veprimit •Qëllimi i tij është “realizimi i
të drejtave të qytetarëve me
për Personat me Aftësi të
aftësi të kufizuara dhe i
Kufizuara 2017‐2019
përmbushjes së prioriteteve të
strategjisë 10 vjeçare për këtë
komunitet”.

REPUBLIKA E KOSOVËS

DISPOZITAT QË LIDHEN ME MJEDISIN E
NDËRTUAR
Caku 1 strategjik synon të eliminojë
barrierat ndërtimore dhe
komunikuese në mjedisin e ndërtuar
dhe të promovojë ndërtimin e
ndërtesave adaptabile të banimit
kolektiv.
•Masat që duhet të ndërmerren:
• zbatimi i ligjeve, standardeve dhe
rregulloreve për planifikimin
hapësinor, ndërtimin, qasjen e
papenguar dhe shfrytëzimin e
ndërtesave publike dhe banesore.
• përforcimin e inspektorateve të
ndërtimit, shëndetësisë,
• inkuadrimin e temave të qasjes së
mjedisit të ndërtuar në kurrikulat e
studimeve të arkitekturës dhe
lëmenjtë e ngjashëm.
•Caku 7 rekomandon hartimin e
udhëzuesve kombëtarë për
përmirësimin e qasjes në mjedisin e
ndërtuar, në informata dhe
komunikim për P A K
•Mes 5 objektivave strategjike për
vitin (2013‐2023) është edhe objektivi
nr. 5 “Krijimi i kushteve të barabarta
në qasje, informim, komunikim,
pjesëmarrje (...)”
•Kjo strategji kërkon që politikat dhe
praktikat e dala nga veprimi i
qeverisë duhet të fuqizojnë dhe
krijojnë qasje universale për
produktet, shërbimet, mjediset, etj.
•Për ta realizuar objektivin e qasjes,
në këtë program të veprimit
rekomandohet të sigurohet qasje në
transportin publik dhe në të gjitha
ndërtesat publike, në informata dhe
komunikim.
•Në periudhën 2017‐2019, për
objektivin 5 të Strategjisë Nacionale,
parashihet realizimi disa objektivave
specifikë.
•Objektivi specifik 1: Hulumtimi i
gjendjes në terren lidhur me qasjen në
objekte për PAK. Ky objektiv u kërkon
komunave të zhvillojnë dhe hartojnë
planet për sigurimin e qasjes për PAK,
dhe të nisin fushata vetëdijesuese për
rëndësinë e qasjes për PAK.
•Objektivi specifik 2: Sigurimi i qasjes
në objekte për P.A.K.: të sigurohet
qasja për P.A.K. në ndërtesa publike
ekzistuese (në veçanti ndërtesat
arsimore dhe shëndetësore), duke e
respektuar U.A. 33/2007. E njëjta vlen
edhe për ndërtimet e reja.

Tab. 32 Politikat kombëtare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, me dispozita për eliminimin e barrierave arkitektonike,
krahasimi Slloveni –Kosovë (tabela në faqen vijuese)
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5 QËLLIMI
I
STUDIMIT,
HIPOTEZAT,
PYETJET
HULUMTIMIT DHE METODOLOGJIA E ZBATUAR

E

Në këtë kapitull do të prezantoj problemin hulumtues, qëllimin dhe caqet hulumtuese të këtij
studimi. Për t’i realizuar caqet hulumtuese, ky studim e strukturon hulumtimin rreth disa pyetjeve
hulumtuese, në bazë të të cilave ngritet hipoteza. Në fund shpjegohet metodologjia e punës
kërkimore.

5.1

Problemi studimor

T’u mundësosh qasjen fizike gjithë qytetarëve pa dallim moshe, gjinie, aftësie apo situate
sociale, e jetëson dhe i jep kuptim hapësirës publike. Por në realitet, hapësira publike vazhdon të
jetë përjashtuese për shumë individë dhe grupe, për shkak të barrierave të ndryshme, si fizike,
institucionale, por edhe kulturore dhe ekonomike. Me një fjalë, këto barriera janë pengesë e
realizimit të demokracisë në qytet. Prandaj, të eliminosh barrierat, pra, të angazhohesh që të krijosh
qasje për të gjithë në hapësirë publike ndikon drejtpërdrejt në prurjen e një shumëllojshmërie më të
madhe njerëzish, rritjen e shfrytëzimit të hapësirës publike, si dhe kontribuon në krijimin e një
terreni për ngritjen e demokracisë dhe tolerancës në qytet.
I gjithë diskutimi i mësipërm i problemeve të qasjes, lëvizshmërisë dhe shfrytëzimit të
hapësirave publike në Prishtinë dhe Prizren nga personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit,
bazuar në observimet e përgjithshme, në hulumtimet dhe projektet që kam bërë në vitet e fundit në
këtë fushë, tregon se ka nevojë për studim të thelluar të kësaj problematike në kontekstin e
Kosovës. Përmasat e mungesës së qasjes fizike në mjedis të ndërtuar në dy qytetet më të mëdha
kosovare janë indikatorë të problemeve shumështresore. Disa nga këto probleme janë: mungesa e
ndërgjegjësimit qytetarë dhe perceptimet kulturore për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara;
korniza ligjore e pakompletuar dhe kultura e moszbatimit të ligjit; dhe mosrespektimi i etikës
profesionale të dizajnuesve, planerëve dhe arkitektëve gjatë hartimit dhe zbatimit të projekteve.
Andaj, marrëdhënia komplekse e kategorive të popullsisë në nevojë, si personat me aftësi të
kufizuara dhe të moshuarit, me hapësirën publike në veçanti dhe me mjedisin e ndërtuar në
përgjithësi, është fokus i këtij studimi. Qasja fizike si komponentë e rëndësishme e lëvizjes,
arritshmërisë dhe shfrytëzimit të hapësirës publike mbi të cilën ndërtohet marrëdhënia e
lartpërmendur është interesimi kryesor në këtë shqyrtim studimor.

5.2

Qëllimi i hulumtimit

Duke qenë se përkufizimi i hapësirës publike është mjaft i gjerë, ky studim fokusohet në
hapësirat publike të tipologjisë shesh qendror në Prishtinë dhe Prizren. Një nga qëllimet e
hulumtimit është identifikimi i përmasave dhe i dimensioneve të problemeve kryesore të hapësirave
publike në Kosovë që pamundësojnë pjesëmarrjen e plotë dhe integrimin shoqëror të individëve a
grupeve që përballen me problemet e lëvizshmërisë dhe shfrytëzimit të mjedisit të ndërtuar. Situata
në Kosovë vrojtohet përballë zhvillimeve të fundit në regjion dhe Evropë. Evropa, si cak i
integrimeve politike dhe ekonomike të Kosovës, pjesë të parimeve të veta themelore e ka
gjithëpërfshirjen shoqërore si dhe eliminimin e barrierave që pengojnë progresin ekonomik të
individëve por edhe të kolektivit bashkë me zhvillimin e mjedisit të tyre jetësor. Dhe ky studim
përpiqet të japë kontributin e vet shkencor, duke ofruar drejtime zhvillimore dhe modele për
eliminimin e barrierave në mjedisin e ndërtuar, me qëllim të ngritjes së standardit të
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gjithëpërfshirjes në hapësirat publike në kontekstin kompleks dhe të veçantë shoqëror, politik,
mjedisor dhe ekonomik të Kosovës.
I zbërthyer ky studim elaborohet si vijon. Qasja fizike në hapësirë publike në këtë studim
shikohet nga perspektiva e një diversiteti më të gjerë njerëzor, sesa thjeshtë nga perspektiva e
aftësisë së kufizuar. Ndërsa problemet e qasjes në mjedis të ndërtuar vrojtohen nga perspektiva e
legjislacionit dhe nga perspektiva e praktikave dizajnuese të nevojshme për eliminimin e barrierave
arkitektonike. Këto problematika vrojtohen karshi standardeve ndërkombëtare të dizajnit
gjithëpërfshirës dhe legjislacionit përcjellës - në veçanti të BE-së, në mënyrë që të jepen
rekomandime për hartimin, përmirësimin dhe plotësimin e normave projektuese të hapësirave
publike gjithëpërfshirëse dhe legjislacionit përcjellës në Kosovë.

5.3

Caku i hulumtimit

Për të mundësuar një shoqëri gjithëpërfshirëse përmes eliminimit të barrierave arkitektonike në
hapësirat publike në Kosovë, ky studim synon të parashtrojë dy modele për ta jetësuar këtë qëllim.
Modeli i parë i propozon plotësimet e hendeqeve në kornizën ligjore, për të eliminuar të
ashtuquajturat barriera institucionale që i mbajnë të gjalla barrierat arkitektonike. Propozimi i dytë
do të përpiqet të ndërtojë një model të integruar për vlerësimin e qasshmërisë dhe eliminimin e
barrierave në hapësirë publike, si pjesë e politikave lokale për krijimin e një mjedisi pa barriera si
parakusht për një shoqëri gjithëpërfshirëse.

5.4

Pyetjet e hulumtimit dhe hipotezat

Hipoteza: Qasja në hapësirat publike në Prishtinë dhe Prizren kushtëzohet më parë nga prania e
barrierave arkitektonike dhe institucionale (hendeqet në legjislacionin kombëtar) sesa nga tiparet e
shfrytëzuesit (gjinia, mosha, aftësia, etj.).
PH 1. Si mund të zgjidhen kundërshtitë ndërmjet barrierave arkitektonike në hapësirë publike dhe
shfrytëzuesve?
PH 2. Çfarë roli ka ligjshmëria në zgjidhjen e problemit të qasshmërisë në hapësirat publike në
Prishtinë dhe Prizren?

5.5

Metodologjia e hulumtimit

Për t’iu dhënë përgjigje pyetjeve hulumtuese, në këtë studim zbatohen metodat vijuese:
1. Shqyrtimi i literaturës
1.1. Shqyrtimi i burimeve të ndryshme shkencore për konceptet teorike për hapësirat publike
gjithëpërfshirëse dhe përvojat projektuese për eliminimin e barrierave arkitektonike në
hapësira publike, në veçanti, dhe mjedis të ndërtuar në përgjithësi.
1.2. Shqyrtimi krahasimtar i legjislacionit kombëtar për mjedisin e ndërtuar dhe politikave
kombëtare për mundësi të barabarta, karshi zhvillimeve më të reja në Bashkimin Evropian.
Krahas Bashkimit Evropian, korniza ligjore kosovare krahasohet edhe me dy shtete
modele të këtij studimi, Italinë dhe Slloveninë.
1.3. Shqyrtimi i planeve hapësinore në Prishtinë dhe Prizren, nga perspektiva e krijimit të
mjedisit të ndërtuar të qasshëm për një diversitet më të gjerë njerzor.
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2. Analizat makro dhe mikro urbane të qyteteve raste studimore, në Prishtinë dhe Prizren, nga
perspektiva e arritshmërisë së hapësirave publike të tipit shesh qendror, që janë objekte studimi
të kësaj teze.
3. Mikro - analiza in situ e nivelit të qasjes së shesheve qendrore të përzgjedhura, përmes metodës
së vlerësimit të qasjes absolute dhe qasjes relative, të zhvilluar sipas modelit të zbatuar nga
Vodeb në vitin 2006 dhe Marston dhe Church në vitin 2003. Hollësitë e këtyre modeleve
elaborohen në kapitullin II dhe VI.
Një pjesë e e analizës së lartpërmendur u krye me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të personave
me aftësi të kufizuara fizike dhe shqisore, të moshuarve dhe prindërve me fëmijë të vegjël. Këto
kategori qytetarësh janë përzgjedhur për shkak se gjatë shfrytëzimit të mjedisit të ndërtuar
përballen më shumë me pengesa sesa qytetarët e tjerë. Matja e nivelit të qasjes me pjesëmarrjen
e komunitetit, u krye duke e regjistruar përvojën e tyre me barriera të caktuara në terren. Krahas
observimit të përvojës me barrierat në hapësirë publike, këta pjesëmarrës janë intervistuar
shkurtimisht rreth problemeve kryesore me të cilat përballen në këto sheshe. Kjo analizë është
kryer në prill të vitit 2019.
4. Anketimi i fokusuar i popullsisë i kryer në vitin 2015 dhe 2016. Ky anketim u krye për të
mundësuar identifikimin e hapësirave publike më të frekuentuara, arsyet e shfrytëzueshmërisë
dhe problemet kryesore të hasura në to. Nga literatura e shqyrtuar del se pesonat me aftësi të
kufizuar dhe të moshuarit me sëmundje të natyrës gjeriatrike sfidohen më së shumti prej
barrierave në mjedisin e ndërtuar. Andaj, vendosa që me qëllim të vjeljes më të mire të
informatave për problemet me qasjen fizike dhe shfrytëzimin e hapësirës publike, të kryej 3
lloje anketash.
4.1. Anketa e përgjithshme e popullsisë 14-64 vjeç. Kjo anketë u hartua në web platformën e
Google Mail, dhe u shpërnda përmes postës elektronike te një rrjet qytetarësh rezidentë
dhe jo rezidentë të Prishtinës dhe të Prizrenit. Anketimi u krye në maj të vitit 2016. Një
mostër e kësaj ankete është e bashkëlidhur në anekset e këtij punimi.
4.2. Anketë e fokusuar te mosha e shtyer. Kjo anketë kishte strukturë dhe pyetje të njëjta si ajo e
mësipërmja, por dallonte te të dhënat demografike.
Të moshuarit u anketuan në hapësirat publike më të rëndësishme të Prishtinës dhe
Prizrenit. Në Prishtinë për të anketuar të moshuarit, u vizituan hapësirat publike si vijon:
Pylli i Gërmisë, Parku i Qytetit, Bulevardi Nëna Tereze, Sheshi “Adem Jashari”, Parku
“Fontana” në Ulpianë, parqet e Dardanisë, Klubi i Pensionistëve, etj. Në Prizren u vizituan
hapësirat publike vijuese: Parku i Marashit, Sheshi i Shadërvanit, Sheshi i Lidhjes së
Prizrenit, Parku i Qytetit, Parku i Ortakollit, klubi i pensionistëve, etj. Anketimi u krye
gjatë një jave, në javën e tretë të korrikut të vitit 2015. Një mostër e kësaj ankete është e
bashkëlidhur në anekset e këtij punimi.
4.3. Anketë e fokusuar te aftësia e kufizuar fizike dhe shqisore. Për nga struktura është e njëjtë
me ato të mësipërmet, por dallon te të dhënat demografike, dhe specifikat e aftësisë së
kufizuar.
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Personat me aftësi të kufizuara fizike dhe shqisore u anketuan në organizatat e ndryshme të
aftësisë së kufizuar. Anketimi u krye gjatë dy javëve, në javën e tretë të korrikut dhe në
javën e pare të shtatorit të vitit 2015.
Duke e ditur se personat e moshuar dhe ata me aftësi të kufizuara fizike dhe shqisore kanë
shkathtësi më të ultë të përdorimit të teknologjisë informative, anketa me këta të fundit u
realizua përmes plotësimit të pyetësorëve në letër. Një mostër e kësaj ankete është e
bashkëlidhur në anekset e këtij punimi.
Për shkak të kohës së shkurtër dhe problemeve specifike që anketimi duhej t’i vinte në pah,
ndërtimi i mostrës për anketë u bë si më poshtë.
Për anketimin e popullsisë së përgjithshme prej 14-64 vjeç, që u krye në maj të vitit 2016,
madhësia e mostrës u kalkulua duke u bazuar në të dhënat statistikore për popullsinë urbane për të
dy qytetet, nga regjistrimi i popullsisë së viti 2011. Modeli i kalkulimit të mostrës u ndërtua duke u
shërbyer me platformën SurveyMonkey.312Mostra nuk ishte arbitrare, meqë listën e respondentëve
e kam përpiluar përmes e-mail adresave të të njohurve, miqve, studentëve dhe bashkëpunëtorëve të
ndryshëm, duke pasur kujdes që të ketë një shpërndarje të arsyeshme edhe të moshave të ndryshme
brenda intervalit të moshave 14-64 vjeç.
Madh. e
popullsisë

Niveli i
Margjina Mostra
konfidencës e
e synuar
gabimit

PRISHTINË

Madh. e
Niveli i
Margjina Mostra
popullsisë konfidencës e
e synuar
gabimit
PRIZREN

145000
90%
Nr. i pyetësorëve të
dërguar përmes e‐mailit

8%
105
Përgjigjet e
pranuara

85000
90%
Nr. i pyetësorëve të
dërguar përmes e‐mailit

8%
105
Përgjigjet e
pranuara

152

110

123

52

Tab. 33 Llogaritja e mostrës së qytetarëve në bazë të numrit të përgjthshëm të popullsisë për anketimin e kryer me moshat 14‐64
vjeç, për Prishtinë dhe Prizren

Sa i përket anketimit të fokusuar të moshurave, përzgjedhja e mostrës ka qenë arbitrare.
Studentët që e kanë kryer anketimin në terren, i kanë anketuar personat që i kanë përzgjedhur në
rrugë në bazë të perceptimit të moshës. Për ta llogaritur mostrën kam marrë numrin e popullsisë
65+, të nxjerrë nga regjistrimi i popullsisë së vitit 2011, për dy qytetet e studiuara.
Nr. i
Niveli i
Margjina Mostra
popullsisë konfidencës e
e synuar
së
gabimit
moshuar
PRISHTINË

Niveli i
Margjina Mostra e
Nr. i
synuar
popullsisë konfidencës e
së
gabimit
moshuar
PRIZREN

10008
90%
Nr. i pyetësorëve të
shpërndarë

8%
104
Përgjigjet e
pranuara

6001
90%
Nr. i pyetësorëve të
shpërndarë

104
8%
Përgjigjet e
pranuara

200

182

200
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Tab. 34 Llogaritja e mostrës së popullsisë për anketimin e qytetarëve të moshuar

312

Platforma online e ndërtimit të pyetësorëve, SurveyMonkey, https://www.surveymonkey.com/mp/sample‐size‐
calculator/, (qasur më, 10.06.2019)
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Për llogaritjen e mostrës së personave me aftësi të kufizuar, në mungesë të statistikave të
besueshme, kam marrë të dhënat nga MMPS, për pensionet e ndara për persona me aftësi të
kufizuara, pensionet e të verbërve dhe pensionet për fëmijë me aftësi të kufizuara. Duke e përdorur
modelin e llogaritjes së mostrës së respondentëve si më lart, për Prishtinë dhe Prizren mostra e
synuar prej 101 respondentëve ishte vështirë e realizueshme. E vetmja mënyrë e realizimit të
anketës ishte përmes vizitave në qendrat ditore të organizatave të aftësisë së kufizuar. Shumë
persona me aftësi të kufizuara nuk dalin nga ngujimi shtëpiak, andaj numri i tyre në këto qendra
nuk është i madh.
Nr. i
Niveli i
Margjina Mostra
popullsisë konfidencës e
e synuar
PAK
gabimit
PRISHTINË

Nr. i
Niveli i
Margjina Mostra
popullsisë konfidencës e
e synuar
PAK
gabimit
PRIZREN

2326
90%
Nr. i pyetësorëve
të shpërndarë

2210
90%
Nr. i pyetësorëve
të shpërndarë

50

8%
101
Përgjigjet e
pranuara
28

50

8%
101
Përgjigjet e
pranuara
27

Tab. 35 Llogaritja e mostrës së popullsisë për anketimin e qytetarëve me aftësi të kufizuara

5. Metoda e fundit e analizës së hapësirave publike, e përdorur në këtë studim, është matja e fluksit
të qytetarëve në disa orare brenda ditës. Kjo matje ka për qëllim të përcaktojë shkallën e
frekuentimit të hapësirave publike të përzgjedhura në Prishtinë dhe Prizren. Përmes këtij
vlerësimi, përcaktohen edhe hapësirat publike më të frekuentuara në Prishtinë dhe Prizren. Po
ashtu, kjo matje, shkallën e frekuentimit dhe të shfrytëzimit, e vlerëson të ndarë në kategori
gjinore, moshe dhe të aftësisë së kufizuar. Përmes këtij vlerësimi, u vunë në pah edhe
komunitetet që janë fare pak të pranishëm në hapësirë publike. Kjo mungesë, apo prani në
numër të vogël të grupeve të caktuara të qytetarëve është indikator i drejtpërdrejtë i problemeve
dhe barrierave që mund të gjenden në ato hapësira.
Matja e fluksit u krye në hapësirat publike kryesore në të dy qytetet (shih tabelën te kapitulli 3).
Matja e fluksit u bë në kohëzgjatje prej 30 minutash, në 4 orare të ndryshme gjatë ditës
(mëngjes, mesditë, pasdite dhe mbrëmje). Shkalla rezultuese e fluksit qytetar është mesatarja e
matjeve të realizuara 3 ditë pune dhe 2 ditë fundjave. Shumica e matjeve në Prishtinë dhe
Prizren u kryen në muajin mars, prill dhe maj 2016, dhe një pjesë u realizua në mars të vitit
2018. Skedat e plota të matjeve prezantohen në aneks të këtij punimi.
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6 SKENARET
PËR
ELIMINIMIN
E
BARRIERAVE
ARKITEKTONIKE NË HAPËSIRA PUBLIKE TË TIPIT SHESHE
QENDRORE NË PRISHTINË DHE PRIZREN
Për të mundësuar një shoqëri gjithëpërfshirëse përmes eliminimit të barrierave arkitektonike në
hapësirat publike në Kosovë, ky studim parashtron dy skenare të zgjidhjes. Modeli i parë i propozon
plotësimet e hendeqeve në kornizën ligjore, për të eliminuar të ashtuquajturat barriera institucionale
që i mbajnë të gjalla barrierat arkitektonike. Propozimi i dytë do të përpiqet të ndërtojë një model të
integruar për vlerësimin e qasshmërisë dhe eliminimin e barrierave në hapësirë publike, si pjesë e
politikave lokale për krijimin e një mjedisi pa barriera si parakusht për një shoqëri gjithëpërfshirëse.
Në fund të këtij kapitulli jepet eksperimenti, që për të zbatuar modelin e propozuar në skenarin e
dytë, ndërton një plan për eliminimin e barrierave arkitektonike në sheshin “Zahir Pajaziti” në
Prishtinë.

6.1

Skenari 1: Harmonizimi i legjislacionit dhe politikave kombëtare dhe lokale të
Kosovës me dokumentet ndërkombëtare dhe evropiane për mjedis të ndërtuar
pa barriera

Konkluzat e kapitullit 4 vunë në pah se synimet kryesore për gjithëpërfshirje në shoqëri dhe të
bërit e mjediseve urbane të qasshme për të gjithë pavarësisht gjinisë, moshës, aftësisë a ndonjë
rrethane tjetër, na paraqiten te dokumentet ndërkombëtare, si: Konventa e Kombeve të Bashkuara
për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KKBDPAK), Objektivat e Zhvillimit të
Qëndrueshëm, Rregullat Standarde për Barazimin e Mundësive për Persona me Aftësi të
Kufizuara, etj.
Republika e Kosovës nuk është ende anëtare e KB-së dhe nuk ka mundur ta ratifikojë
KKBDPAK-në, por është zotuar që t’i zhvillojë politikat shtetërore drejt arritjes së synimeve të
gjithëpërfshirjes, që jepen në nenet e këtij dokumenti.
Kuvendi i Republikës së Kosovës, në janar të vitit 2018, e ka nxjerrë një Rezolutë që i miraton
OZHQ-të, 313 që e merr për obligim zbatimin e kësaj kornize në legjislacionin kombëtar dhe
strategjitë zhvillimore, përmes komisioneve dhe instancave të tjera parlamentare.
Ambicia për anëtarësim në Bashkimin Evropian e ngarkon Kosovën me detyrimin e përfshirjes
së gjithë EU Acquis Communautaire, apo legjislacionit Evropian, në kornizën ligjore të saj.
Eliminimi i barrierave në shoqëri për integrimin e të gjithë qytetarëve pa dallim (duke përfshirë
edhe mjedisin e ndërtuar) është pjesë e pandashme e politikave të zgjerimit të BE-së.
Legjislacioni dhe politikat që lidhen me prodhimin e mjedisit të ndërtuar pa barriera në Kosovë,
nga analiza e kapitullit 4, ka ngecje shumë të madhe kundrejt standardeve evropiane, kërkesave nga
dokumentet ndërkombëtare, por edhe përvojave që i shohim nga shtetet modele të studimit.
Në tabelat e mëposhtme po i ilustroj disa hendeqe të legjislaciont dhe politikave kombëtare dhe
lokale kosovare, të identifikuara gjatë përballjes së drejtpërdrejtë me legjislacionin në BE dhe me
Slloveninë e Italinë.

313

Kuvendi i Republikës së Kosovës, Rezoluta për miratimin e Objektivave për Zhvillimin e Qëndrueshëm,
https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/2018_01_30_Rezoluta_06_R_001.pdf, (qasur më, 17.06.2019)
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LIGJE
Ligjet për Mbrojtjen nga
Diskriminimi
Ligji i Prokurimit – përmbajtja e
dispozitave për qasjen për P.A.K.
Standarde për qasje në mjedisin e
ndërtuar
Strategji për Aftësi të Kufizuar
Objektiva në Strategji për Aftësi të
Kufizuar, që përfshijnë obligimin
zbatimit të përqasjes projektuese
“dizajni për të gjithë”.
Objektiva në Strategji për Aftësi të
Kufizuar, që kërkojnë përfshirjen e
përqasjes projektuese “dizajni për
të gjithë” në kurrikula të AL/
trajnime profesionale

BASHKIMI EVROPIAN
X

KOSOVË
X

X

X

X
X
X

X

X

Tab. 36 Ligjet dhe politikat integruese për gjithëpërfshirjen e P.A.K. dhe krijimin e mundësive për qasje në mjedisin e ndërtuar

KORNIZA LIGJORE
Ligje specifike për
eliminimin e barrierave
arkitektonike në mjedisin
e ndërtuar
Ligje të përgjithshme
që kanë dispozita për
eliminimin e barrierave
arkitektonike
Standarde kombëtare që
lidhen me mjedisin e
ndërtuar pa barriera314
Rregullore/ Udhëzime
administrative që lidhen
me krijimin e mjedisit të
ndërtuar pa barriera
Plane (strategji)
kombëtare/ regjionale
për eliminimin e
barrierave arkitektonike
në mjedisin e ndërtuar
Plane (strategji) lokale
për eliminimin e
barrierave arkitektonike
në mjedis të ndërtuar
Plane strategji lokale që
përmendin mjedisin e
ndërtuar pa barriera

SLLOVENI

ITALI

KOSOVË

X

X

X

X

X

X

‐

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tab. 37 Ligjet dhe politikat e veçanta për krijimin e mundësive për qasje e P.A.K. në mjedisin e ndërtuar

314

Kosova tashmë e ka harmonizuar një standard evropian që lidhet me mjedisin e ndërtuar, SK EN 81‐20:2019,
Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve për transportin e njerëzve dhe mallrave. Pjesa 20:
Ashensorë për pasagjerë dhe mallra, http://aks.rks‐gov.net/pages/page_2097.html, (qasur më, 18.06.2019)
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Kosova përballë Sllovenisë dhe Italisë: përfshirja e nocioneve për qasjen dhe ndërtimin
universal, dizajnin për të gjithë, akomodimit të arsyeshëm, etj., në ligjet e shqyrtuara në kapitullin 4.
KORNIZA LIGJORE/
POLITIKAT
Përkufizimet për qasjen
dhe ndërtimin universal
Përkufizimi “mjedis pa
barriera” a ngjashëm
Përkufizimet për PAK
Përfshirja e përkufizimit
“Akomodimi i
arsyeshëm” në dispozita
ligjore
Përfshirja e nocionit
“Eliminimi i barrierave
arkitektonike (...)” në
dispozita ligjore
Dispozita në ligjet e
buxhetit shtetërore që
sigurojnë fonde për
eliminimin e barrierave
arkitektonike në mjedis
të ndërtuar
Dispozita që kërkojnë
përfshirjen e dizajnit
universal dhe ose “për të
gjithë’ në kurrikula të AL/
në trajnime profesionale
Përfshirja e përkufizimit
të dizajnit universal/
dizajnit për të gjithë në
dispozitat e ligjeve/ U.A./
Rregullore
Hulumtimi për qasjen në
mjedis të ndërtuar në
nivel qendror qeverisës/
nivel lokal qeverisës
Hulumtimi për qasjen në
mjedis të ndërtuar nga
shoqëria civile

SLLOVENI

ITALI

KOSOVË

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tab. 38 Kosova përballë Sllovenisë dhe Italisë, përfshirja e përkufizimeve të qasjes, dizajnit pëer të gjithë, akomodimit të arsyeshëm,
etj., në ligjet kombëtare
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Kosova përballë Sllovenisë dhe Italisë: përfshirja e dispozitave për eliminimin e barrierave
arkitektonike në ligjet e shqyrtuara në kapitullin 4.
KORNIZA LIGJORE
Ligjet për mbrojtjen nga
diskriminimi me
dispozita për eliminimin
e barrierave
arkitektonike
Ligjet e punës dhe të
trajnimit dhe përgatitjes
profesionale me
dispozita për eliminimin
e barrierave
arkitektonike
(akomodimi i arsyeshëm)
Ligjet e arsimit me
dispozita për eliminimin
e barrierave
arkitektonike
Ligjet e shëndetësisë me
dispozita për eliminimin
e barrierave
arkitektonike
Ligjet e prokurimit me
dispozita që mundësojnë
eliminimin e barrierave
arkitektonike315
Ligjet e ndërtimit me
dispozita për eliminimin
e barrierave
arkitektonike
Ligji i planifikimit
hapësinor me dispozita
për eliminimin e
barrierave arkitektonike
Ligji për trashëgiminë
kulturore me dispozita
për eliminimin e
barrierave arkitektonike.

SLLOVENI
X

ITALI
X

KOSOVË
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tab. 39 Krahasimi Kosovë, Itali dhe Slloveni ‐ përfshirja e dispozitave për eliminimin e barrierave arkitektonike në legjislacion kombëtar

315

Ligji për prokurimin publik, te neni 28 që rregullon përmbajtjen e specifikimeve teknike, thotë që është e mundur (…)
të merren parasysh kriteret për mundësinë e qasjes për persona me aftësi të kufizuara. Por Italia Direktiva Evropiane
për Prokurimin Publik, dhe Italia, kanë dispozita që për punë të caktuara publike (kjo këtu ndërlidhet me temën e
ngushtë të këtij studimi, hapësirat publike për të gjithë) kriteret e qasjes të jenë edhe kritere për vlerësimin e
kontratave.
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Kosova përballë Sllovenisë: krahasimi i strategjive kombëtare për integrimin e personave me
aftësi të kufizuara dhe për mjedis të ndërtuar pa barriera.
POLITIKAT KOMBËTARE/
LOKALE
Strategji specifike
kombëtare që adreson
eliminimin e barrierave
arkitektonike nga mjedisi
i ndërtuar
Strategjia kombëtare për
të drejtat e personave me
aftësi të kufizuara
Plane Veprimi Kombëtare
për PAK
Objektiva për eliminimin
e barrierave arkitektonike
në Planet e Veprimit
Kombëtare për PAK
Plane/ Programe lokale
Veprimi për PAK
Objektiva për eliminimin
e barrierave arkitektonike
në Planet e Veprimit
Lokale për PAK

SLLOVENI

KOSOVË

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tab. 40 Krahasimi i strategjive kombëtare për integrimin e personave me aftësi të kufizuara dhe për mjedis të ndërtuar pa barriera.

6.1.1

Propozimet për përmirësimin dhe plotësimin e kornizës ligjore kosovare për një mjedis të
ndërtuar pa barriera

6.1.1.1 Propozim 1: Ligji për Mundësi të Barabarta për Persona me Aftësi të Kufizuara

Të hartohet një ligj unik për Mundësi të Barabarta për Persona me Aftësi të Kufizuara, tek i cili
përfshihen dispozitat që specifikisht i prekin çështjet e integrimit të personave me aftësi të kufizuara
në shoqëri, në veçanti në arsim, shëndetësi, kulturë e sport. Si dhe dispozita të cilat i përmbledhin
aspektet e trajnimit profesional dhe punës. Aspekti kryesor i këtij ligji do të jetë rregullimi i zbatimit
të neneve të KKBDPAK në Kosovë. Me neni 4 (a) të KKBDPAK kërkohet që shtetet nënshkruese
e marrin obligim të realizojnë në plotëni të drejtat dhe liritë e njeriut, liritë themelore të personave
me aftësi të kufizuara pa diskriminim. Për këtë kërkohet që shtetet të miratojnë ligje speciale dhe
masa administrative për të zbatuar të drejtat që njihen me këtë Konventë.
Ky ligj duhet të specifikojë edhe obligimin që këta sektorë duhet të ndërmarrin në mënyrë që të
bëjnë akomodimin e arsyeshëm të nevojave të personave me aftësi të kufizuara. Edhe pse disa nga
këta sektorë i gjejmë të shpërndarë në ligje të veçanta, e vlerësoj se do të ishte më efektive që,
përderisa nuk arrihen standarde të caktuara të gjithëpërfshrjes së personave me aftësi të kufizuara, të
ekzistojë një ligj i veçantë.
Ky propozim do të ishte në harmoni dhe në pajtueshmëri me dokumentet dhe politikat
ndërkombëtare, si vijon:
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LIGJI PËR
MUNDËSI TË
BARABARTA
PËR P.A.K.

OZHQ
O.1
O.10
C. 10.2

X

KKDPAK
të gjitha
nenet

X

STRATEGJIA
EVROPIANE
PËR
AFTËSINË E
KUFIZUAR

X

X

X

ITALIA

RREGULLAT
STANDARDE PËR
BARAZIMIN E
MUNDËSIVE
PËR PAK

SLLOVENIA

PROPOZIMI

X

Tab. 41 Pëputhshmëria e propozimit 1 me kërkesat e dokumenteve kryesore ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

6.1.1.2

6.1.1.2.1

Propozim 2: Plotësimi i kornizës ligjore për mjedisin e ndërtuar me dispozita që rregullojnë
eliminimin e barrierave arkitektonike dhe informative e komunikatave, dhe/ ose ndërtimin dhe
shfrytëzimin universal të mjedisit të ndërtuar.
Plotësimi i Ligji për Planifikimin Hapësinor

Përditësimi i ligjit për Planifikim hapësinor me nene që e përfshijnë përkufizimin e qasjes dhe
shfrytëzimit universal në nenet relevante. Qysh në shtrimin e qëllimit të planifikimit hapësinor, të
bëhet e ditur që gjithë procesi planifikues ka përgjegjësinë e krijimit të një mjedisi që krijon
mundësi të barabarta për qasje dhe shfrytëzim të hapësirës publike për të gjithë.
Ligji aktual i Planifikimit Hapësinor në Kosovë nuk përmban përkufizime për hapësirën publike.
Si domen dhe e mirë e të gjithë qytetarëve është e domosdoshme që ky përkufizim të jetë i përfshirë
në dispozitat e këtij ligji. Është detyrë e procesit të planifikimit hapësinor vënia e një rendi
hapësinor, që ofron qasje të mjaftueshme dhe universale në infrastrukturën publike sociale dhe
ekonomike për të gjithë. Gjatë procesit planifikues të hapësirës publike të merren parasysh siguria
dhe qasja për të gjithë.

PLOTËSIMI I
LIGJI PËR
PLANIFIKIMIN
HAPËSINOR

RREGULLAT
STANDARDE PËR
BARAZIMIN E
MUNDËSIVE
PËR PAK
X

OZHQ
O. 11
C. 11.7

KKDPAK
Neni 9
Neni 4

STRATEGJIA
EVROPIANE PËR
AFTËSINË E
KUFIZUAR

X

X

X

ITALIA

PROPOZIMI

SLLOVENIA

Ky propozim është në pajtueshmëri me dokumentet dhe politikat ndërkombëtare, si dhe në
harmoni me ligjet si vijon:

X

X

Tab. 42 Pëputhshmëria e propozimit 2.1 me kërkesat e dokumenteve kryesore ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

6.1.1.2.2

Plotësimi i Ligjit për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore

Gjatë hartimit të Ligjit të ri për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore të përfshihet qëllimi i të
bërit të trashëgimisë kulturore të paluajtshme të arritshme dhe të qasshme për të gjithë, sidomos nga
të rinjtë, të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara. Të ndiqen rekomandimet e Strategjisë për
Trashëgiminë Kulturore të Kosovës 2017-2027.
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PLOTËSIMI I
LIGJIT PËR
MROJTJEN E
TRASHËGIMISË
KULTURORE

X

OZHQ
O. 11
C. 11.7

X

KKDPAK
Neni 9
Neni 4

X

STRATEGJIA
EVROPIANE
PËR
AFTËSINË E
KUFIZUAR

X

X

ITALIA

RREGULLAT
STANDARDE PËR
BARAZIMIN E
MUNDËSIVE
PËR PAK

SLLOVENIA

PROPOZIMI

X

Tab. 43 Pëputhshmëria e propozimit 2.2 me kërkesat e dokumenteve kryesore ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

6.1.1.2.3

Plotësimi i Ligjit të Ndërtimit

Të trajtohet në mënyrë të veçantë qasja e papenguar në mjedis të ndërtuar. Me dispozita të
veçanta të rregullohet ndërtimi dhe shfrytëzimi universal i ndërtesës, për t’i bërë ato lehtësisht të
përdorshme nga të gjithë. Ligji të përkufizojë edhe se çfarë është projektimi i ndërtesave të
adaptueshme dhe t’i japë udhëzimet themelore që e rregullojnë këtë përqasje projektuese.
Ligji të plotësohet edhe me dispozita që e rregullojnë obligimin e komunave të hartojnë
udhëzuesit dhe planet për eliminimin e barrierave arkitektonike në mjedisin e ndërtuar. Kjo të bëhet
në bashkëpunim me organizatat e aftësisë së kufizuar. Komuna me këto organizata duhet të kenë
përgjegjësi edhe vlerësimin e shkallës së përshtatjes së sipërfaqeve dhe hapësirave publike. Sipas
modelit slloven dhe italian, mjetet financiare për këto intervenime i siguron qeverisja lokale.

PLOTËSIMI I
LIGJIT PËR
NDËRTIMIN

RREGULLAT
STANDARDE PËR
BARAZIMIN E
MUNDËSIVE
PËR PAK

X

OZHQ
O. 11
C. 11.7

X

KKDPAK
Neni 9
Neni 4

X

STRATEGJIA
EVROPIANE
PËR
AFTËSINË E
KUFIZUAR

X

X

ITALIA

PROPOZIMI

SLLOVENIA

Në ligj të përcaktohen dispozita që e rregullojnë përfshirjen e kushteve për qasje dhe ndërtim
universal në procedurat e dhënies së lejes, për ndërtesa dhe hapësira të cilat kërkohen të jenë të
qasshme universalisht. Po ashtu, t’u jepen përgjegjësi dikastereve inspektuese për të zbatuar
kërkesat për mjedisin e ndërtuar pa barriera, gjatë proceseve inspektuese, por edhe në proceset e
pranimit teknik, dhe lëshimit të certifikatave të pranimit teknik, apo të banueshmërisë së ndërtesave
dhe hapësirave publike që kërkohet të jenë universalisht të qasshme.

X

Tab. 44 Pëputhshmëria e propozimit 2.3 me kërkesat e dokumenteve kryesore ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

6.1.1.3

Propozim 3: Aprovimi i standardeve ndërkombëtare dhe evropiane që lidhen me krijimin e
mundësisë së qasjes dhe shfrytëzimit universal të mjedisit të ndërtuar nga ana e Agjencisë
Kosovare të Standardizimit (AKS)

Ekziston një numër i madh i standardeve ISO dhe ESO që lidhen me krijimin e mundësive të
barabarta për persona me aftësi të kufizuara në mjedisin e ndërtuar. Propozimet e mia vijuese lidhen
me disa standarde specifike të cilat i konsideroj kyçe për ndërtimin e mjedisit të ndërtuar të
qasshëm.
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 AKS të aprovojë Standardin ISO 21542, “Ndërtimi i ndërtesave – qasja dhe shfrytëzimi i
mjedisit të ndërtuar”,316 dhe t’i përfshijë në nomenklaturën e standardeve kosovare.
 AKS të aprovojë Standardin ISO 23599:2019, “Produktet asistive për personat e verbër dhe
me shikim të dëmtuar – indikatorët taktilë të sipërfaqeve për ecje” dhe t’i përfshijë në
nomenklaturën e standardeve kosovare.317
 AKS të aprovojë Standardin ISO 3864-1:2011, “simbolet grafike – Siguria dhe shenjëzimi
për siguri. Pjesa 1: Parimet dizajnuese për shenjëzimin për siguri” dhe t’i përfshijë në
nomenklaturën e standardeve kosovare.318

APROVIMI I
STANDARDEVE
ISO DHE ESO
PËR QASJE

RREGULLAT
STANDARDE PËR
BARAZIMIN E
MUNDËSIVE
PËR PAK

X

OZHQ
O. 11
C. 11.7

X

KKDPAK
Neni 9
Neni 4

X

STRATEGJIA
EVROPIANE
PËR
AFTËSINË E
KUFIZUAR

X

X

ITALIA

PROPOZIMI

SLLOVENIA

 AKS të aprovojë Standardin CEN/TS 15209:2008, indikatorët e sipërfaqeve të dyshemeve
taktile të prodhuara nga betoni, argjila dhe guri” dhe t’i përfshijë në nomenklaturën e
standardeve kosovare.

X

Tab. 45 Pëputhshmëria e propozimit 3 me kërkesat e dokumenteve kryesore ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

6.1.1.4 Propozim 4: Rregullore për ndërtimin dhe shfrytëzimin universal të ndërtesave.

RREGULLORE PËR
NDËRTIMIN DHE
SHFRYTËZIMIN
UNIVERSAL TË
NDËRTESAVE

RREGULLAT
STANDARDE PËR
BARAZIMIN E
MUNDËSIVE
PËR PAK

X

OZHQ
O. 11
C. 11.7

X

KKDPAK
Neni 9
Neni 4

X

STRATEGJIA
EVROPIANE
PËR
AFTËSINË E
KUFIZUAR

X

X

ITALIA

PROPOZIMI

SLLOVENIA

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë të shfuqizojë Udhëzimin Administrativ
33/2007 dhe ta zëvendësojë me një rregullore për ndërtim dhe shfrytëzim universal të ndërtesave
dhe hapësirave publike. Kjo rregullore të kërkojë që projektet e ndërtesave, për t’i përmbushur
kushtet për qasje dhe shfrytëzim universal, të zbatojnë standardet e sipërpërmendura kombëtare
ndër standardet e tjera, që bazohen në standardet e ISO - së dhe ESO – së për këtë fushëveprim.

X

Tab. 46 Pëputhshmëria e propozimit 4 me kërkesat e dokumenteve kryesore ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

316

ISO 21542:2011(en), Building construction — Accessibility and usability of the built environment,
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:21542:ed‐1:v1:en, (qasur më, 18.06.2019).
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ISO 23599:2019(en), Assistive products for blind and vision‐impaired persons — Tactile walking surface indicators,
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:23599:ed‐2:v1:en, (qasur më, 19.06.2019)
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ISO 3864‐1:2011(en), Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety
signs and safety markings, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:3864:‐1:ed‐2:v1:en, (qasur më, 17.06.2019)
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6.1.1.5 Propozim 5: Plani për eliminimin e barrierave arkitektonike në mjedisin e ndërtuar

Komunat të hartojnë plane dhe ta udhëheqin gjithë procesin e eliminimit të barrierave
arkitektonike në juridiksionin e tyre. Sipas modelit slloven të Udhëzuesin për Planifikimin
Strategjik për Qasje të shqyrtuar në kapitullin 4, planet për eliminimin e barrierave të ndërtohen mbi
parimet vijuese:
 planifikimi strategjik për qasje bëhet përmes pjesëmarrjes aktive multisektoriale;
 planifikimi strategjik për qasje është planifikim me pjesëmarrje;
 transporti publik është një nga elementet themelore që siguron qasjen,
 zbatimi i qasjes dhe shfrytëzimit universal të mjedisit të ndërtuar në planifikimin hapësinor
dhe urbanistik.
Plani për eliminimin e barrierave arkitektonike duhet të jetë një dokument strategjik që synon që
përmes rritjes së nivelit të qasjes fizike në mjedisin e ndërtuar, të kontribuojë dukshëm në rritjen e
cilësisë së jetës dhe integrimin social të komunitetit të personave me aftësi të kufizuara, të
moshuarve, fëmijëve dhe të tjerëve. Plani të përmbajë specifikime të intervenimeve përmirësuese,
dhe hapat e veprimit me afate kohore dhe kosto orientuese të realizimit.

PROPOZIMI

RREGULLAT
STANDARDE PËR
BARAZIMIN E
MUNDËSIVE
PËR PAK

OZHQ
O. 11
C. 11.7

KKDPAK
Neni 9
Neni 4

STRATEGJIA
EVROPIANE
PËR
AFTËSINË E
KUFIZUAR

SLLOVENIA

ITALIA

Një kornizë për plan për eliminimin e barrierave e jap në nënkapitullin 6.2.

PLANI PËR
ELIMINIMIN E
BARRIERAVE
ARKITEKTONIKE

X

X

X

X

X

X

Tab. 47 Pëputhshmëria e propozimit 5 me kërkesat e dokumenteve kryesore ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

6.1.1.6 Propozim 6: Strategji kombëtare për eliminimin e barrierave në mjedis të ndërtuar, informatë dhe
komunikim për persona me aftësi të kufizuar

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe
Mirëqenies Sociale, të hartojnë një strategji kombëtare për përmirësimin e qasjes në mjedisin e
ndërtuar, informatë dhe komunikim për persona me aftësi të kufizuara, që i parashtron caqet
zhvillimore dhe masat që duhet të ndërmerren për realizimin e tyre. Sipas modelit slloven, kjo
strategji propozohet që synim kryesor ta ketë eliminimin e barrierave arkitektonike dhe
komunikuese dhe të promovojë ndërtimin e ndërtesave adaptabile të banimit kolektiv. Synimet tjera
të kësaj strategjie mund të përfshijnë edhe rekomandimet legjislative, fushatat vetëdijesuese,
hartimin e statistikave për aftësinë e kufizuar, përfshirjen e temave të qasjes dhe të dizajnit për të
gjthë në kurrikulat e studimeve që lidhen me mjedisin e ndërtuar, trajnime profesionale për
arkitektë, etj.
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6.2 Skenari 2: Propozimi i metodologjisë së planit për eliminimin e barrierave
arkitektonike në hapësirat publike të tipit shesh qendror
Duke u bazuar në shqyrtimin teorik në kapitullin 2 dhe praktikat e mira të elaboruara nga
shtetetet modele të studimit në kapitullin 4, më poshtë po i shtroj parimet kryesore, që lidhen
me nocionet themelore që përdoren në këtë plan.
1. Planet dhe strategjitë për eliminimin e barrierave arkitektonike duhet të jenë
kompetencë e qeverive lokale. Për më shumë, duke qenë se ky propozim ndërlidhet
me hapësirën e hapur publike, që është e mirë e përbashkët që menaxhohet nga
komuna, procesi i eliminimit të barrierave arkitektonike duhet të ndërmerret nga
komuna.
1.1 Për ta kontekstualizuar paragrafin paraprak në kontekstin e strategjive kosovare,
po e vë në pah se strategjitë dhe planet e veprimit për persona me aftësi të
kufizuara në Kosovë (Strategjia Kosovare për të Drejtat e Personave me Aftësi të
Kufizuara 2013-2023, Plani Nacional i Veprimit për Personat me Aftësi të
Kufizuara, Strategjia Komunale dhe Plani i Veprimit për Persona me Aftësi të
Kufizuara 2016-2018 për Komunën e Prizrenit, Plani i Veprimit për PAK në
Prishtinë), në objektivat e veta kërkojnë që komunat të zhvillojnë dhe hartojnë
planet për sigurimin e qasjes për persona me aftësi të kufizuara.
2. Procesi i eliminimit të barrierave në thelb duhet të jetë proces i planifikimit me
pjesëmarrje.
Për të qenë në linjë me pikat e lartcekura, propozoj që plani për eliminimin e barrierave
arkitektonike të ndërtohet nga komuna në bashkëpunim me shoqërinë civile, në veçanti me
organizatat që merren me aftësinë e kufizuar. I gjithë procesi i hartimit dhe zbatimit të këtij
plani duhet të bëhet në bashkëpunim me komunitetin, sipas parimit të planifikimit
pjesëmarrës.
Plani i prezantuar më poshtë është sintezë e dy strategjive të vlerësuara si praktika të mira,
nga modelet e studimit të prezantuara më lart, Planit për Eliminimin e Barrierave
Arkitektonike (IT) dhe Udhëzuesin për Planifikimin Strategjik për Qasje (SLO). Plani i
propozuar, ka për qëllim vlerësimin e qasjes dhe propozimet për intervenime përmirësuese në
hapësirë publike. Si metodologji, e përshtatur, mund të përdoret edhe për vlerësimin e qasjes
dhe propozimet përmirësuese të qasjes në ndërtesa.
6.2.1

Procedurat për planifikimin e eliminimit të barrierave arkitektonike

Plani për eliminimin e barrierave arkitektonike ka dy komponenta. Komponentën
vlerësuese dhe komponentën e propozimeve për intervenime përmirësuese. Për realizimin e të
dy komponentave kërkohet bashkëpunim i ngushtë i profesionistëve të mjedisit të ndërtuar,
zyrtarëve komunalë dhe përfaqësuesëve të organizatave të aftësisë së kufizuar. Prandaj, hapi i
parë në procedurën e realizimit të planit për eliminimin e barrierave arkitektonike duhet të
jetë formimi i një grupi i cili do të përmbajë ekspertë profesionistë të mjedisit të ndërtuar dhe
ekspertë “të problemit” nga përvoja me barrierat arkitektonike. Të parët janë arkitektë a
ngjashëm, të dytët janë personat që normalisht përballjen me barrierat arkitektonike e kanë
më kritike (personat me aftësi të kufizuara motorike, shqisore, të moshuar, prindër që lëvizin
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me karroca foshnjash, etj.) Grupi, medoemos, siç u tha më lart, plotësohet zyrtarët komunalë,
përfaqësues të sektorëve të ndryshëm (urbanizmi, infrastruktura, punët publike, mirëqenia
sociale, etj.)
Sipas modelit të paraqitur te projekti i Institutit Urbanistik të Sllovenisë “Instrumenti për
detektimin dhe eliminimin e barrierave në mjedisin e ndërtuar me të cilat përballen personat me
aftësi të kufizuara” (UIRS, 2012) dhe te dokumenti i Ministrisë së Mjedisit të Sllovenisë
“Udhëzuesi për planifikim strategjik për qasje” (Albreht A., 2018), kuptohet se grupi i ekspertëve
është një nga shtyllat kryesore që sigurojnë vlerësimin e duhur të qasjes së mjedisit të ndërtuar. I
njëjti grup i ekspertëve mund t’i këshillojë profesionistët gjatë hartimit të projektit me propozimet
për zgjidhjen a eliminimin e barrierave arkitektonike të identifikuara.
Produktet përfundimtare të këtij plani janë:
 Harta e barrierave arkitektonike në hapësirë publike
 Plani i intervenimeve përmirësuese për qasje në hapësirë publike

Harta e barrierave arkitektonike, edhe pse është dokument bazë që del nga vlerësimi i
qasjes absolute dhe mbi të cilin ndërtohen intervenimet përmirësuese, në vete ajo ka vlerë
edhe për shkak se, e publikuar në ndonjë webfaqe (p.sh. webfaqen e komunës) mund të
shërbejë si hartë për të treguar itineraret e qasshme dhe ndërtesat lehtë të arritshme, për t’iu
mundësuar personave me aftësi të kufizuara të planifikojnë udhëtimet/ rrugëtimet e veta në
qytet. Harta e formatit elektronik, duhet të jetë lehtë e përditësueshme, në mënyrë që të
pasqyrojë situatën reale në terren. Qytetarët në webfaqe mund të raportojnë formimin e
barrierave të reja, apo edhe eliminimin e atyre ekzistueseve. E njëjta hartë mund të shërbejë
për monitorimin e zbatimit të planit për eliminimin e barrierave arkitektonike.
6.2.1.1 Analiza dhe vlerësimi i shkallës së qasjes në hapësirë publike të tipit shesh

Procedurat për vlerësimin e qasjes në hapësirë publike përfshijnë një analizë paraprake
makro dhe mikro urbane, për të kuptuar problemet dhe kushtet e përgjithshme urbane që
mund të influencojnë nivelin e qasjes. Po ashtu, krahas vlerësimit të qasjes, bëhet një lexim i
strategjive dhe planeve rregulluese për të kuptuar caqet zhvillimore dhe vizionin për të
ardhmen e zonës, që po vlerësohet për barrierat arkitektonike në hapësirë publike.
Vlerësimi i shkallës së qasjes në hapësirën publike nënkupton inventarizimin e barrierave
arkitektonike që pengojnë lëvizjen dhe shfrytëzimin e hapësirës publike nga persona me
aftësi të kufizuara motorike dhe shqisore, të moshuarit, prindërit që lëvizin fëmijët e vegjël,
apo ndonjë qytetar tjetër, që për arsye të ndonjë rrethane specifike, s’mund të lëvizë me
lehtësi.
Për ta përcaktuar shkallën e qasjes në një mjedis të ndërtuar, duhet të merren parasysh:
1. Parimet e përqasjes dizajnuese Dizajni Universal.
- Shfrytëzimi i barabartë për të gjithë;
- Shfrytëzim fleksibil;
- Shfrytëzim intuitiv dhe i thjeshtë;
- Informata lehtësisht të perceptueshme;
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- Tolerancë ndaj gabimeve;
- Përpjekje e ultë fizike gjatë shfrytëzimit;
- Përshtatja e përmasave dhe hapësirës për qasje dhe shfrytëzim

2. Atributet e qasjes në mjedisin e ndërtuar sipas modelit të ofruar nga korniza ligjore
italiane për mjedis të ndërtuar të qasshëm (D. M. nr. 236. 1989)
- Qasja
- Vizitueshmëria
- Adaptabiliteti

3. Zbatimi i metodave së vlerësimit/ matjes së qasjes absolute dhe relative
(përcaktimi i indeksit të qasjes) në mjedisin e ndërtuar sipas modeleve të zbatuara
nga studiuesit Marston dhe Church (2003) dhe Vodeb (2006).
Inventarizimi i barrierave arkitektonike, gjatë vlerësimit të qasjes në mjedisin e ndërtuar
në këtë studim bëhet duke u bazuar në tri burime të dhënash. Burimi i parë i të dhënave është
vlerësimi i qasjes absolute, burimi i dytë i të dhënave është gjetja e indeksit të qasjes. Këto dy
burime bazohen në metodat e qasjes të zbatuara nga studiuesit Marston dhe Church (2003)
dhe Vodeb (2006). Burimi i tretë është vlerësimi cilësor i shtegut, apo hapësirës së studiuar,
përmes intervistave të shkurtëra me testuesit e qasjes.
6.2.1.1.1

Zbatimi i metodave të vlerësimit të qasjes sipas modeleve të zbatuara nga studiuesit Marston/
Church /Vodeb në kontekstin e matjes së qasjes së hapësirave publike të tipit shesh

Metoda e zhvilluar dhe e aplikuar nga autorët e mësipërm bazohet në përkufizimet e
përqasjeve matëse të shkallës së qasjes në mjedisin e ndërtuar, si vijon:
 Qasja absolute sipas autorëve të lartpërmendur quhet krahasueshmëria dhe
përputhshmëria e qasjes se mjedisit fizik kundrejt legjislacionit në fuqi. Kjo
përqasje matëse/ vlerësuese në këtë skenar shërben për ndërtimin e skedës së
inventarizimit të barrierave arkitektonike konform legjislacionit në fuqi, si dhe
hartës së barrierave arkitektonike. Duke qenë se Udhëzimi Administrativ 33/2007
në Kosovë dhe rregulloret e shumë shteteve të tjera për qasje në mjedisin e ndërtuar
ofrojnë vetëm kushtet minimale për qasje, harta e prodhuar pas inventarizimit të
barrierave arkitektonike sipas ligjit në fuqi mund të quhet edhe hartë e qasjes
minimale në hapësirë publike për personat me aftësi të kufizuara fizike dhe atyre
shqisore.
Në kontekstin e këtij studimi, meqë kemi të bëjmë me sheshe qendrore, si hapësira
publike të rëndësisë kruciale për gjithë qytetarët pa dallim, matja e qasjes absolute
shikohet nga perspektiva e qasjes nga individë/ grupe të ndryshme që mund të kenë
kundërshti me barriera të caktuara arkitektonike.
 Qasja relative - përvoja reale qasjes në mjedisin fizik nga individë. Për ta plotësuar
pasqyrën e barrierave arkitektonike dhe për të mundësuar që hapësira publike e
tipit shesh të jetë hapësirë që mund të gëzohet njësoj nga të gjithë pa dallim (dhe jo
vetëm të jetë hapësirë minimalisht e qasshme për përdorim utilitar), barrierave
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arkitektonike të vlerësuara përmes qasjes absolute u shtohet edhe dimensioni i
pengesave në lëvizje dhe shfrytëzim të hapësirës për personat me aftësi të kufizuara
i përfituar nga vlerësimi qasja relative. Kjo përqasje në këtë skenar shërben për të
vlerësuar se a ofron mundësi të shfrytëzimit të barabartë dhe të dinjitetshëm
hapësira publike e tipit shesh, një spektri më të gjerë popullsie.
Kjo metodë ngërthen gjurmimin kohor dhe të distancës së rrugëtimit që një person
përshkon për të arritur nga një pikënisje deri te caku. Marston mat kohën e lëvizjes
së personave që janë përdorues karrocash dhe i krahason me kohën e lëvizjes së
personave këmbësor (pa dëmtime ortopedike dhe shqisore) nëpër një ndërtesë
universitare (Marston dhe Church, 2003). Marston, e teston edhe gjatësinë e
rrugëtimit (në të njëjtin eksperiment në ndërtesë universitare). Vodeb (2006) mat
gjatësinë e trajektores së lëvizjes së personave me aftësi të kufizuara përdorues
karrocash, për ta përcaktuar nivelin e qasjes, si dhe pjesët e qasshme të një rrjeti
urban në qytetet San Francisko, Londër dhe Lubjanë.
Raporti i vlerave / gjatësisë së trajektores së kaluar nga personi me aftësi të
kufizuara që përdorë karrocë dhe personit këmbësor pa dëmtime ortopedike dhe
shqisoe, jep indeksin e qasjes.
Siç shihet, këto metoda janë zbatuar në shkallë të ndryshme. Marston dhe Church
në shkallë të planit të ndërtesës, Vodeb në shkallë të planifikimit të qytetit. Unë e
zbatoj këtë matje në shkallë të dizajnit urban.
Krahas zbatimit të kësaj metode vlerësimi në shkallë tjetër, unë e zgjeroj domenin e
shfrytëzimit të indeksit të qasjes nga personat me aftësi të kufizuara përdorues
karrocash në profile të tjera demografike, për caqe arritshmërie brenda hapësirës
publike të tipit shesh.
QPPK=TPPK/TKB
QPPK ‐ Indeksi i qasjes për PAK përdorues karrocash pa asistentë,
TPPK – Gjatësia e trajektores së PAK përdorues karrocash pa asistentë (m’)
TKB ‐ Gjatësia e trajektores së një këmbësori pa dëmtime motorike dhe shqisore (m’)
QPV=TPV/TKB
QPV ‐ Indeksi i qasjes për të verbër përdorues i shkopit te bardhë pa asistentë,
TPV ‐ Gjatësia e trajektores së personave të verbër përdorues i shkopit te bardhë, pa
asistentë (m’),
QPRK=TPRK/TKB
QPRK ‐ Indeksi i qasjes për prindër me karroca,
TPRK – gjatësia e trajektores së lëvizjes së prindërve me karroca fëmijësh
QPM=TPM/TKB
QPM Indeksi i qasjes për të moshuar.
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TPM ‐ gjatësia e trajektores së lëvizjes së të moshuarve
Ky indeks mund të zgjerohet edhe te profile të tjera demografike. Këtu i kam
elaboruar vetëm ato profile të cilat, kanë vështirësi më të mëdha në përballjen me
barrierat arkitektonike në mjedisin e ndërtuar.
 Për ta plotësuar tablonë e investigimeve të mësipërme dhe për ta shikuar
problematikën e qasjes nga perspektiva e përvojës dhe/ ose cilësisë së qasjes në
hapësirë publike, të dhënat e sipërpërmendura shoqërohen me informata të nxjerra
nga intervistat me personat me aftësi të kufizuara dhe qytetarët e tjerë, që janë
pjesëmarrës/ testues të qasjes në hapësirë publike. Testuesit e qasjes i përgjigjen
tri-katër pyetjeve standarde rreth përvojës gjatë lëvizjes në hapësirën/ shtegun e
testuar, për ta dhënë dimensionin subjektiv të qasjes ose për t’i zbuluar barrierat e
padukshme, që personave me aftësi të kufizuara, apo qytetarëve të tjerë, mund t’ua
vështirësojnë lëvizjen në një hapësirë të caktuar.
Për ta ndërlidhur me atë që u tha në fillim të këtij seksioni, që i gjithë hartimi i planit për
eliminimin e barrierave arkitektonike duhet të bëhet sipas procesit pjesëmarrës, metodat e
vlerësimit që u përmendën më lart janë pjesë e protokollit të vlerësimit të qasjes nga grupi i
ekspertëve i caktuar për këtë detyrë nga komuna. Vlerësimin e qasjes absolute, e kryen
arkitekti, ose zyrtarët e komunës pjesë të grupit, ndërsa vlerësimin sipas përqasjes qasjs
relative, e kryejnë përfaqësuesit e organizatave të aftësisë së kufizuar.
6.2.1.2 Propozimet për intervenimeve përmirësuese

Propozimet për intervenimet përmirësuese që kanë për qëllim eliminimin e barrierave
arkitektonike ndërtohen duke u bazuar në dy parime bazë, të diskutuara mësipër:
a/ Parimet e dizajnit universal.
b/ Parimet e akomodimit të arsyeshëm - përmirësimi i shfrytëzimit të ndërtesës/ hapësirës
publike përmes një kompromisi të arsyeshëm ndërmjet kostos dhe rezultateve të përfituara.
Modeli i propozuar këtu është i sintetizuar nga modelet për eliminimin e barrierave
arkitektonike në mjedis të ndërtuar të diskutuara më parë, modelin italian P.E.B.A (Plani për
eliminimin e barrierave arkitektonike në Milano) dhe modelin slloven të parashtruar në
Udhëzuesin për Planifikimin Strategjik për Qasje.
6.2.1.2.1

Kategorizimi funksional i barrierave arkitektonike

Duke u bazuar në modelin P.E.B.A. Milano, propozoj një grupim të barrierave
arkitektonike në makro kategori funksionale, të përshtatura për tipologjinë hapësinore –
hapësirë publike e tipit shesh. Këto kategori lidhen me funksionin e caktuar të hapësirës
publike, ose me ndonjë nevojë specifike të ndonjë grupi qytetarësh.
Makro kategoritë funksionale të propozuara:
1. Parkingjet dhe stacionet e transportit urban
2. Qasja e hapësirës dhe shtigjeve të jashtme – komunikimi horizontal
3. Kapërcimi i disniveleve – komunikimi vertikal
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4. Qasja dhe shfrytëzueshmëria e tualeteve
5. Shfrytëzimi i shtigjeve udhëzuese dhe e hapësirës së jashtme për të verbër
6. Qasja dhe shfrytëzimi i ndërtesave publike
7. Qasja dhe shfrytëzimi i mobiliarit urban dhe i pajisjeve në hapësirë publike (lojë,
rekreacion)
6.2.1.2.2

Kategorizimi i intervenimeve për eliminimin e barrierave arkitektonike bazuar në shkallën e
kritike‐funksionale

Nga përballja e dy sistemeve të përmendura më poshtë, modeli i propozuar për
kategorizimin kritik-funksional për planifikimin e intervenimeve për eliminimin e barrierave
arkitektonike në hapësirë publike, bazohet sipas modelit slloven të lartpërmendur. Modeli
slloven krahasuar me atë italian, ka fokus më të madh në hapësirën publike.
MODELI I
PROPOZUAR
KATEGORIA A E
BARRIERAVE
ARKITEKTONIE
Përpjekja për
eliminimin e tyre
duhet të krijojë
QASJE TË PLOTË

KATEGORIA B E
BARRIERAVE
ARKITEKTONIE
Përpjekja për
eliminimin e tyre
duhet të krijojë
QASJE TË
ELEMENTARE

SLLOVENIA

Zonat që duhet të kenë shkallë të lartë qasjes
‐ Këto janë pjesë të lagjeve ose të qytetit me
përqendrimin më të madh të ndërtesave publike dhe
hapësirave më të rëndësishme publike, që frekuenohen
shumë nga PAK.
‐ Intervenimet përmirësuese në to duhet të jenë të
standardit më të lartë.
‐ Shtigjet dhe hapësira publike duhet të realizohen
tërësisht të qasshme për PAK fizike dhe shqisore, nga
vendndalimet e autobusëve urbanë.
Zona që duhet të mundësojë qasje elementare – zona jo
me frekuencë të lartë të personave me aftësi të
kufizuara, dhe pa përqendrim të madh të ndërtesave
publike të rëndësishme për një popullsi të gjerë. Kjo
qasje elementare nënkupton që vendndalimet e
autobusëve urbane dhe kalimet këmbësorike duhet
patjetër të jenë të qasshme.

ITALIA
Niveli kritik 2 i barrierave arkitektonike ‐ QASJE E PLOTË
‐ Ky është indikator i pranisë së lartë të barrierave
arkitektonike (fizike dhe shqisore).
‐ Paraqitet nevoja urgjente për eliminimin e këtyre
pengesave, si prioritet i planifikimit vjetor të
administratës komunale.
‐ Në këtë nivel paraqiten tipologjitë që frekuentohen
më së shumti nga personat me aftësi të kufizuara.
‐ Ato ndërtesa dhe hapësira publike synohet që të
mundësohet qasje e plotë.
Niveli kritik 1 i barrierave arkitektonike ‐ qasje minimale
‐ Ky nivel tregon një shkallë më të lartë të pranisë së
barrierave te tipologjitë e ndërtesave dhe hapësirave
publike që janë të rëndësishme për PAK
‐ Në këtë nivel synohet që përmes intervenimeve
përmirësuese në mjedisin e ndërtuar të sigurohet “qasje
minimale” në ato ndërtesa/hapësira.
‐ Me “qasje minimale” këtu, nënkuptohet mundësia e
shfrytëzimit të hapësirave të përbashkëta në ndërtesë,
dhe shfrytëzimi i së paku një tualeti të projektuar sipas
normativave për PAK.
Niveli kritik 0 tregon një situatë jo kritike, barrierat
paraqiten vetëm te një grup i kufizuar ndërtesash
publike.

KATEGORIA C E
BARRIERAVE
ARKITEKTONIE
Përpjekja për
eliminimin e tyre
duhet të krijojë
QASJE SPECIALE në
KONTEKSTE
SPECIALE

Zona që kanë nevojë të trajtimit të veçantë – këto janë
zona që për arsye të caktuara janë vështirë të qasshme
apo të papërshtatshme për qasje.
‐ Për këto zona planifikohen intervenime të veçanta për
përmirësimin e qasjes. P.sh. te ndërtesat e trashëgimisë
kulturore dhe peizazhi kulturor dhe natyror në mbrojtje.

Tab. 48 Ndërtimi i modelit për kategorizimin e intervenimeve për eliminimin e barrierave arkitektonike
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Kategoria A e zonave me barriera arkitektonike – Intervenimet përmirësuese në hapësirë
publike janë të standardit të lartë dhe kanë për qëllim krijimin e qasjes së plotë për lëvizjen e
personave me aftësi të kufizuara motorike dhe shqisore. Kjo zonë e klasifikuar në këtë
kategori ka hapësirë dhe ndërtesa përreth që funksionalisht janë shumë të rëndësishme për
personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuar. Jo vetëm kjo zonë, por edhe gjithë rrjeti
këmbësorik që çon prej vendndalimit më të afërt të autobusëve urbanë, duhet të jetë pa
barriera arkitektonike.
Kategoria B e zonave me barriera arkitektonike – zona që kanë hapësira publike a ndërtesa
që nuk frekuentohen shumë nga personat me aftësi të kufizuara. Kjo zonë nuk ka ndonjë
ndërtesë publike e cila është e rëndësishme për personat me aftësi të kufizuara. Bazuar në
dokumentin slloven, Udhëzuesi për Planifiikimin Strategjik për Qasje, këto zona duhet të
kenë intervenime përmirësuese elementare për të mos penguar lëvizjen e lirë në rrjetin e
trotuareve, apo te hyrjet në ndërtesa. Për trotuarë dhe hapësira publike mjafton që
vendkalimet për këmbësorë dhe vendndalimet e autobusëve të jenë të qasshme.
Kategoria C e zonave me barriera arkitektonike - është indikator i pranisë së barrierave
arkitektonike (fizike dhe shqisore) në zona të veçanta (ndërtesat e trashëgimisë), ose hapësira
nuk është e arritshme për shkak të kushteve të caktuar topografike. Intervenimet për
eliminimn e barrierave në këto zona nuk janë standarde. Ato bëhen përmes protokolleve të
veçanta dhe kërkojnë studim dhe projektim të hollësishëm.
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6.3 Eksperimenti: Zbatimi i modelit të propozuar për eliminimin e barrierave
arkitektonike - rasti studimor sheshi “Zahir Pajaziti” në Prishtinë
Për të testuar modelin e sipërm për vlerësimin e qasjes në hapësirë publike të tipit shesh
qendror, dhe propozuar modelin për eliminimin e barrierave arkitektonike, është përzgjedhur
sheshi “Zahir Pajaziti”, i cili bën pjesë në Bulevardin “Nëna Tereze” në Prishtinë. Nga matjet
e fluksit të qytetarëve dhe anketimet e kryera në vitet 2015 dhe 2016 (shih kapitullin 3),
sheshi “Zahir Pajaziti” del të jetë një nga sheshet më popullore në Prishtinë. Krahasuar edhe
me sheshet dhe hapësirat publike të studiuara në Prizren, ky shesh del të jetë hapësira publike
më e frekuentuar në të dy qytetet. Hapësira është zonë këmbësorike prej fundit të vitit 2007.
6.3.1

Analizat urbane në sheshin “Zahir Pajaziti”

6.3.1.1 Lokacioni i Sheshit “Zahir Pajaziti” – pjesa jugore e Bulevardit “Nëna Tereze”

Fig. 31 Dukja e lokacionit të Sheshit “Zahir Pajaziti” (burim: Google Earth)

191

Graf. 26 Lokacioni i sheshit Z. Pajaziti si pjesë e kontinuumit të shesheve në Bulevardin Nëna Tereze

 Ndërtesat publike dhe hotelierike, ndërmarrjet e rëndësishme që janë pjesë e sheshit
– Hotel Grand Prishtina, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Kinema
“Armata”, Ministria e Mbrojtjes, filiali i KEDS (Kompania për distribuimin dhe
furnizimin me energji elektrike).
 Sheshi përvijohet nga një numër i madh kafe-baresh. Këto përmbajtje shërbyese e
bëjnë të jetë hapësirë e frekuentuar nga një numër i madh i qytetarëve.
 Drejtimet kryesore të lëvizjes janë veri – jug. Drejtim mjaft i frekuentuar është
edhe ai drejt lindjes, i cili lidh sheshin me disa nga fakultetet kryesore të
Universitetit të Prishtinës (shih fig. 32)
Në figurën 33 janë paraqitur aktivitetet kryesore në këtë shesh:
 qëndrimi në tarracat e kafeneve përgjatë skajeve të sheshit;
 aktivitete të lira loje, sporti dhe kulture në zonën multifunksionale në amfiteatrin në
anën perendimore të sheshit;
 lojë fëmijësh në pjesën qendrore të sheshit;
 qendrim/ ulje në banka në zonën jug perendimore të sheshit.

192

Graf. 27 Aktivitetet kryesore në sheshin Z. Pajaziti sipas observimit të bërë në vitin 2016

Sheshi ka pozitë të mirë në raport me linjat kryesore të transportit publik në pjesën jugore
të vet (rr. Garibaldi dhe rr. Xh. Bush), sepse aty gjenden dy vendndalime të autobusëve (fig.
34). Në këto rrugë dhe në vazhdim të rrugës L. Haradinaj kalojnë 8 linja kryesore të
transportit publik. Ndërsa në rrugën lindore A. Ramadani, kalojnë 7 linja të transportit publik.
Nga kjo anë, arritshmëria në shesh përmes rrugëve dhe shtigjeve ekzistuese, për persona me
aftësi të kufizuara që janë përdorues karrocash, por edhe për të verbërit, është shumë e
vështirësuar.
Shkalla e qasshmërisë së sheshit përmes rrjetit të rrugëve dhe shtigjeve që lidhin akset
kryesore qarkulluese dhe të transportit publik me sheshin është paraqitur figurën 35. Ajo që
bie në sy është se aksi i lëvizjes veri-jug brenda sheshit është i lehtë, për shkak se terreni
është i rrafshët. Kjo pjesë nuk ka shumë barriera arkitektonike që pengojnë përdoruesit e
karrocave. Ndërsa shtigjet që lidhin sheshin me rrugët L. Haradinaj (perendim) dhe rrugët A.
Ramadani (lindje) për shkak të trotuareve të zaptuara apo të dëmtuara kanë një shkallë më të
ulët të qasjes. Shtigjet tjera, në rrugicat që kalojnë përmes blloqeve të banimit dhe kampusit
universitar, janë tërësisht të paqasshme për persona me aftësi të kufizuara motorike. Të gjitha
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shtigjet e lartpërmendura, për shkak të mungesës së sinjalistikës udhëzuese, si vijat dhe fushat
taktore, e bëjnë sheshin e paqasshëm për lëvizjen e pavarur (pa asistencën e kujdestarit) të
personave të verbër.

Graf. 28 Marrëdhënia e sheshit me linjat kryesore të transportit urban të qendrës së Prishtinës

Graf. 29 Analiza e qasshmërisë së shtigjeve që çojnë te sheshi Z. Pajaziti bashkë me pozitën e sheshit ndaj rrjetit të transportit urban
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Sheshi “Zahir Pajaziti” si hapësirë publike që shërben si skenë ku organizohen përmbajtje
publike të përkohshme tregtare, promovimi dhe kulture. Çdo të marte, sheshi akomodon
tregun e gjelbër javor. Në fundvit, ky shesh akomodon tregun e Krishtlindjeve. Në fig. 36
shihen zonat e sheshit që akomodojnë aktivitetet publike të lartpërmendura. Po ashtu, sheshi
akomodon edhe koncerte të shumta.

Graf. 30 Funksionet e përkohshme të sheshit. Lart: zona ku organizohenb tregjet e përkohshme dhe panairet. Poshtë: Zonat ku
vendosen skenat për aktivitete kulturore
195

6.3.1.2 Inventarizimi i barrierave arkitektonike në Sheshin “Zahir Pajaziti” ‐ matja “qasja absolute”
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Qasja dhe
TUALETET E
shfrytëzueshmër QASSHME
ia e tualeteve
publike
SHENJËZIMI
ME SHENJA TË
QASJES
QASJA E
Shfrytëzimi i
SIPERFAQES SË
shtigjeve
udhëzuese dhe SHESHIT PËR
e hapësirës së TË VERBËR
jashtme për të
verbër
PLANI
ORIENTUES
PËR LËVIZJEN
E TË VERBËRVE

Neni 18 (1‐2)
Dispozitat për
projektimin e WC të
qasshme
Neni 3
Paraqitja e shenjave të
qasjes
Neni 8 (1‐4)
Sipërfaqet taktore qasëse
(vijat paralajmëruese,
drejtuese, dhe fusha
taktore paralajmëruese)

Neni 35
Mungon plani orientues
për lëvizje në ndërtesë
duhet të jetë i realizuar
në formë relievore me
informata në Braille
Neni 3
SHENJËZIMI
ME SHENJA TË Paraqitja e shenjave të
qasjes.
QASJES

Qasja në
ndërtesa
publike dhe
lokale shërbyese

QASJA NË
NDËRTESA
DHE LOKALE
SHËRBYESE

Të gjitha nenet në U.A.
33/2007 kanë dispozita
për qasje të P.A.K. në
ndërtesa publike.
Neni 23 (1‐3) dhe neni 49
Qasja në kafene dhe
restorante

Neni 3
SHENJËZIMI
ME SHENJA TË Paraqitja e shenjave të
qasjes.
QASJES
Qasja dhe
NË U.A. 33/2007 NUK KA DISPOZITA QË
shfrytëzimi i
RREGULLOJNË MOBILIARIN URBAN TË
mobiliarit urban QASSHËM PËR P.A.K.
dhe i pajisjeve
në hapësirë
publike (lojë
dhe rekreacion)

I/e moshuar

Prindër me
karroca foshnjesh

Person me shikim
të dëmtuar

I/ e verbër

P.A.K. përdorues
karroce

Nr. i barrierave

Ekziston mundësi
e qasjes për P.A.K.

VLERËSIMI I QASJES ABSOLUTE – Krahasimi i gjendjes në terren me dispozitat SHESHIT I INVESTIGUAR SHESHI "ZAHIR
ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës. U.A. 33/2007, Kushtet teknike të ZONA E SHESHIT:
objekteve ndërtimore për qasjen e P.A.K.
Popullsia e prekur nga barrierat arkitektonike
MAKRO
KATEGORIA E DISPOZITA NË FUQI
GRUPET E
NGUSHTË
PËR SIGURIMIN E
BARRIERAVE
FUNKSIONALE QASJES
ARKITEKTONIKE
(Në Kosovë dispozitë/
ekstrakt nga U.A.
33/2007)

JO
JO

JO

JO

JO

JO/PO

JO

JO

Tab. 49 Tabela me barrierat arkitektonike të identifikuara në sheshin “Zahir Pajaziti” të ndara në makro kategori funksionale. Tabela paraqet edhe grupet e
qytetarëve që pësojnë më shumë nga barrierat e identifikuara.
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DISPOZITA NË FUQI
PËR SIGURIMIN E
QASJES
(Në Kosovë dispozitë/
ekstrakt nga U.A.

Person me
shikim të
dëmtuar
Prindër me
karroca
foshnjesh
I/e moshuar

MAKRO
KATEGORIA E
GRUPET E
NGUSHTË
BARRIERAVE
FUNKSIONALE
ARKITEKTONIKE

Ekziston
mundësi e
qasjes për
P.A.K.
Nr. i
barrierave
P.A.K.
përdorues
karroce
I/ e verbër

VLERËSIMI I QASJES ABSOLUTE – Krahasimi i gjendjes në terren me dispozitat SHESHIT I INVESTIGUAR SHESHI "ZAHIR
ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës. U.A. 33/2007, Kushtet teknike të ZONA E SHESHIT:
Popullsia e prekur nga barrierat arkitektonike
objekteve ndërtimore për qasjen e P.A.K.

PARKINGJET E Neni 38
Parkingjet
dhe stacionet e QASSHME PËR Përmasat e
vendparkingjeve të
transportit urban P.A.K.
qasshme.
Neni 50
Numri i paraparë i
parkingjeve për P.A.K. në
parkingjet publike

Qasja e
hapësirës dhe
shtigjeve të
jashtme –
komunikimi
horizontal

SHENJËZIMI
ME SHENJA TË
QASJES PËR
P.A.K.
VENDNDALJA E
AUTOBUSËVE
E QASSHME

Neni 3
Paraqitja e shenjave të
qasje.

JO

Neni 37 (1)
Vendndalja dhe peroni i
autobusëve.

PO

SIPËRFAQJA
KRYESORE E
SHESHIT E
QASSHME PËR
P.A.K
PËRDORUES
KARROCASH
VENDKALIMI
KËMBËSOR

Neni 39 (1‐6)
Qasja e sipërfaqes
publike dhe shtegut për
këmbësorë.

PO

Neni 41
Kushtet për qasje të
vendkalimit këmbësor.
Neni 3
SHENJËZIMI
ME SHENJA TË Paraqitja e shenjave të
qasje.
QASJES

Kapërcimi i
disniveleve –
komunikimi
vertikal

JO

3

PO
JO

RAMPA QASËSE Neni 10 (1‐5)
Rampa përdoret si
element për nevojat e
qasjes në siperfaqe me
lartësi të ndryshme deri
në 120 cm.
Neni 3
SHENJËZIMI
ME SHENJA TË Paraqitja e shenjave të
qasje.
QASJES

QASSHMËRIA E
SHKALLËVE
PËR P.A.K.
MOTORIKË
DHE TË
VERBËR

Neni 11
Shkallët (përmasat e
rekomanduara;
elementet për t'i bërë
shkallët e qasshme për
personat me shikim të
dëmtuar)

PO/JO

1

JO

JO

7
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Gjatë shfrytëzimit të U.A. 33/2007 për vlerësimin e qasjes për persona me aftësi të
kufizuara në sheshin “Zahir Pajaziti” vërehen mangësitë kryesore që këtë udhëzim
administrativ e bëjnë të pamjaftueshëm për t’i identifikuar barrierat kryesore në shesh.
Ky Udhëzim Administrativ nuk përmban seksione apo nene të veçanta që merren në
mënyrë specifike me hapësirën publike. Disa nene që janë marrë për bazë për vlerësimin e
qasjes në disa pjesë të hapësirë publike, në këtë udhëzim janë dispozita teknike të parapara
për hapësirat e brendshme të ndërtesave. Prandaj, për shembull, në mungesë të një dispozite
të veçantë për tualete publike të qasshme, evidentimi i një elementi të tillë të rëndësishëm për
shfrytëzim të pavarur të hapësirës publike, është bërë duke e krahasuar me nenin që rregullon
projektimin e tualeteve të qasshme brenda ndërtesave. Udhëzimi nuk ka dispozita për planin
orientues në hapësirë publike, e as për sinjalistikën dhe elementet tjera të formësimit të
sipërfaqeve për orientimin dhe lëvizjen e personave të verbër në hapësirë publike. Krahasuar
me Rregulloren për Ndërtimin Universal dhe Udhëzuesin për Planifikimin Strategjik për
Qasje të Republikës së Sllovenisë, përmbajtja e U.A. 33/2007, është shumë e mangët, edhe në
cilësinë e një dokumenti që parashtron kushtet minimale për qasje.
Në figurën e mëposhtme paraqitet harta e barrierave arkitektonike e hartuar me barrierat e
evidentuara. Harta e hollësishme me legjendë gjendet në aneksin e këtij punimi.

Graf. 31 Harta e barrierave arkitektonike të inventarizuara sipas kornizës ligjore kosovare në fuqi.
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6.3.1.3 Matja e përvojës reale të qasjes në sheshin “Zahir Pajaziti” për individë të ndryshëm – qasja
relative

Qëllimi i zbatimit të kësaj përqasjeje për matjen e nivelit të qasjes fizike në këtë pjesë, ka
për qëllim të zbulojë barrierat e tjera në shesh, të cilat përvojën e lëvizjes së personave me
aftësi të kufizuara dhe të individëve të tjerë, e bëjnë të vështirësuar. Me një fjalë, me anë të
kësaj metode do të zbulojmë nëse sheshi “Zahir Pajaziti” me dizajnin dhe pajisjet e veta,
ofron mundësi për shfrytëzim të barabartë dhe të dinjitetshëm për të gjithë, pa dallim.
6.3.1.3.1

Përcaktimi i indeksit të qasjes sipas metodës Vodeb/ Marston/ Church

Graf. 32 Trajektoret e lëvizjes së personave testues nëpër sheshin “Zahir Pajaziti”, për vlerësimin e qasjes relative

1. Trajektoret që lidhin hyrjen319 e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale me hyrjen
e kafe Prince në ndërtesën e Hotel Grandit. 320 Për ta testuar të gjitha trajektoret /
shtigjet e mëposhtme u angazhuan:
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Pikënisjet dhe caqet e arritjes në vizatimin e sipërm simbolizohen me * (yllin) e kuq. Ndërsa barrierat

kryesore e raportuara përgjatë shtegut të lëvizjes simbolizohen me * (yllin) e verdhë.
Majta e kësaj trajektoreje të lëvizjes u sugjerua nga A. Maliqi, drejtor i OJQ Handikos Kosova, përdorues i karrocës
mekanike, duke u bazuar në përvojën e tij personale të shtegut të cilin e përshkon shpesh për takimet në MPMS.
320
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2 persona me aftësi të kufizuara motorike (përdorues karrocash mekanike dhe
elektrike),



1 person/ prind me karrocë foshnjash,



1 fëmijë 3 vjeçar i shoqëruar me një person të moshës së mesme,



1 person i moshuar me probleme të moderuara të artritit,



2 persona të rritur,



1 person i verbër.

SHTEGU 1 (linja e gjelbër) – lëvizja e P.A.K. me karrocë mekanike/ elektrike) – 207 m’
Përshkrimi i trajektores: Shtegu ka rampë me pjerrtësi më të madhe 5%, e cila nuk ka
rrethoja. Kalohet lehtë nga përdoruesi i karrocës elektrike pa asistent. Kalohet me vështirësi
nga përdoruesi i karrocës mekanike pa asistent (për shkak të pjerrtësisë dhe mungesës së
rrethojave). Shtegu pranë cakut përfundimtar (hyrja në kafe Prince) ka disa bordura me lartësi
prej 10 - 12 cm dhe dëmtime të dyshemesë. Këto dëmtime e bëjnë këtë pjesë të vështirë për
t’u kaluar për persona me aftësi të kufizuara - përdorues karrocash. Kjo trajektore u
përzgjodh për lëvizje edhe nga testuesi – prind me karrocë foshnjash. Ndërtesa që e
akomodon instituicionin e MPMS-së dhe lokali – kafja Prince nuk kanë tualete të qasshme
për P.A.K.

Fig. 32 Testimi i qasjes në hyrjen e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale gjatë përshkimit të trajektores ‐ shtegut 1 (foto: autorja)
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SHTEGU 2 (linja rozë) – lëvizja e këmbësorëve. Opsioni 1– 175.6 m’
Përshkrimi i trajektores: Shtegu ka shkallë dhe rampë në pjesën veriore dhe shkallë në
pjesën jugore të tij. Shkallët nuk kanë shirita kontrastuese në shkelëse për t’iu ndihmuar
ngjitjen/ zbritjen personave me shikim të dobësuar, si dhe nuk ka fushë paralajmëruese
taktore për t’iu ndihmuar të verbërve. Shtegu u kalua nga këmbësorët, fëmija 3 vjeç i
shoqëruar me një të rritur, nga e moshuara, dhe nga testuesi - prind me karrocë foshnjash.
Testuesi prind me karrocë foshnjash, me vështirësi ia arriti t’i kalonte shkallët pranë kafes,
meqë ajo pjesë ka vetëm 5 basamakë me lartësi shumë të ulët.
SHTEGU 2’ (linja rozë) – lëvizja e këmbësorëve. Opsioni 2 – 95. 3 m’
Përshkrimi i trajektores: Ky është një shteg informal, i cili është i tëri i rrafshët dhe
shpeshherë shërben si shkurtesë nga punonjësit MPMS-së dhe këmbësorët tjerë për të arritur
nga MPMS-ja dhe kinema ARMATA te pjesa qendrore e sheshit dhe anasjelltas. Kjo
shkurtesë kalon nëpër një sipërfaqe me bari, që është pjesë e dizajnit të sheshit.
Të tri shtigjet e lartpërmendura, personi i verbër nuk i ecën vetëm, por me ndihmën e
asistentit personal. Personi i verbër, rreth moshës 60 vjeçare, raportoi që e kishte të pamundur
të ecte i vetëm në shesh (dhe kudo tjetër në qytetin e Prishtinës) për shkak të mungesës së
sinjalistikës – vijave dhe fushave taktore, që e mundësojnë ecjen e pavarur të personave të
verbër që përdorin shkopin e bardhë. Andaj, duke qenë se ecjen e bëri përmes asistentit
personal, personi i verbërmes asistentit personal, personi i verbër pati mundësi t’i kalonte të
gjitha shtigjet, të cilat i kalonin këmbësorët pa dëmtime motorike dhe shqisore.
Llogaritja e indeksit të qasjes: Opsioni 1 i lëvizjes nga MPMS-ja te hyrja e kafe Prince
P.A.K. – përdorues karrocash
QPPK=TPPK/TKB
QPPK ‐ Indeksi i qasjes për PAK përdorues karrocash pa asistentë,
TPPK – 207 (m’)
TKB – 175.6 (m’)
QPPK=207/175.6=1.179
Për të arritur nga nga hyrja e MPMS-së deri te hyrja e kafe Prince, trajektorja e përshkruar
nga P.A.K. përdorues të karrocave është për 17.9% më i gjatë se shtegu i këmbësorëve.
Opsioni 2 i lëvizjes nga MPMS-ja te hyrja e kafe Prince (shtegu alternativ). Rrugëtimi
përmes një shkurtese - shtegu alternativ, i cili prenë zonën me barë. Shkurtesë që merret
shpeshherë nga punëtorët e MPMS-së dhe vizitorët e kono ARMATA-s. Ky shteg deri te
hyrja e kafe Prince, ka gjatësi 95.2 m’
QPPK=207/95.2 = 2.17
Shkurtesa, që mund të kalohet nga këmbësorët pa dëmtime motorike dhe shqisore është
për 117.4% më të shkurtër se rruga e vetme, të cilën personat me aftësi të kufizuara,
përdorues karrocash mund ta marrin për të arritur nga pozicioni para MPMS-së deri te hyrja e
kafe Prince. Kjo vlerë është e njëjtë edhe për prindërit që ecin me karroca foshnjash.
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Prindër me karroca foshnjash
QPRK=TPRK/TKB
QPRK ‐ Indeksi i qasjes për prindër që lëvizin me karroca foshnjash,
207 (m’)
TKB – 175.6 (m’)
QPRK =207/175.6=1.178
Personat e verbër me asistentë
QPV=TPV/TKB
QPV ‐ Indeksi i qasjes për të verbër përdorues i shkopit të bardhë pa asistentë,
TPV ‐ 175.6 (m’),
TKB – 175.6 (m’)
QPV=175.6/175.6=1
Gjatësia e trajektores për këmbësorët e moshës së rritur me personat e verbër që lëvizin me
asistentë personalë është e njëjtë.
Të moshuarit
QPM=TPM/TKB
QPM ‐ Indeksi i qasjes për të moshuar.
TPM ‐ 175.6 (m’)
QPM=175.6/175.6=1
Gjatësia e trajektores për këmbësorët e moshës së rritur me personat e moshuar është e
njëjtë. Personat e moshuar, te zona me disnivel, varësisht prej gjendjes së nyjeve dhe
kapacitetit motorik, mund të ecin në rampë ose në shkallë. Të dy këto elemente, janë ngjitur
me njëri-tjetrin. Për të moshuarit me kapacitete më të ulura motorike, pjesa me disnivele,
mund të jetë pak problematike, për shkak të mungesës së rrethojave në shkallë dhe rampa.
Edhe indeksi i qasjes kur krahasohet trajektorja e fëmijës 3 vjeçar i shoqëruar me një të
rritur, me trajektoren bazë të një këmbësori mesatar pa dëmtime motorike dhe shqisore, është
QFM=1.
2. Trajektoret që lidhin parkingun publik në lindje të sheshit prapa ndërtesës
shumëkatëshe me qendrën e sheshit (përpara shtatores së “Zahir Pajazitit”)321
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Matja e kësaj trajektoreje u sugjerua nga A. Maliqi, drejtori i përgjithshëm i OJQ Handikos, përdorues karroce
mekanike, dhe F. Kukaj, drejtor i OJQ Handikos Prishtina, përdorues i karrocës elektrike. A Maliqi, që vozitë makinë të
përshtatur për P.A.K., për të arritur në sheshin “Z. Pajaziti” parkohet në parkingun publik që është edhe pikënisja e
shtegut 4 (edhe pse ky parking, nuk ka parking të përmasave për të akomoduar nevojat e P.A.K.). Ndërsa F. Kukaj,
banon në ndërtesën shumëkatëshe pranë parkingut, dhe trajektorja e matur, është pjesa e parë e rrugëtimit të tij të
përditshëm për aktivitete në qytet.
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SHTEGU 4 (linja vjollcë) – lëvizja e P.A.K. me karrocë elektrike/ mekanike – 186.26 m’
Përshkrimi i trajektores: Shtegu nis në parking dhe përshkon një zonë të rrafshët prapa
shtatores së “Zahir Pajazitit”. Vazhdon përgjatë kafeneve në very të sheshit dhe del para
përmendores. Ky shteg i gjatë është i vetmi që mundëson personat me aftësi të kufizuara,
përdorues të karrocës dhe prindërit që lëvizin foshnjat me karroca, të dalin nga parkingu i
lartpërmendur deri te pjesa qendrore e sheshit.
SHTEGU 3 (linja vjollcë me linjën e kaltër) – lëvizja e këmbësorëve - 82 m’
Ky shteg kapërcehet lehtazi prej këmbësorëve dhe prej atyre që nuk kanë probleme
motorike. Shtegu ka shkallë të përbërë prej 9 basamakësh. Shkallët nuk kanë shirita
kontrastuese në shkelëse për t’iu ndihmuar ngjitjen/ zbritjen personave me shikim të
dobësuar, si dhe nuk ka fushë paralajmëruese taktore për t’iu ndihmuar të verbërve.
Të dy shtigjet e lartpërmendura, personi i verbër nuk i eci i vetëm, por me ndihmën e
asistentit personal. Personi i verbër, rreth moshës 60 vjeçare, raportoi që e kishte të pamundur
të ecte i vetëm në shesh (dhe kudo tjetër në qytetin e Prishtinës) për shkak të mungesës së
sinjalistikës – vijave dhe fushave taktore. Andaj, duke qenë se ecjen e bëri përmes asistentit
personal, personi i verbër pati mundësi t’i kalonte të gjitha shtigjet, të cilat i kalonin
këmbësorët pa dëmtime motorike dhe shqisore.
Llogaritja e indeksit të qasjes
P.A.K. – përdorues karrocash
QPPK=TPPK/TKB
QPPK: Indeksi i qasjes për PAK përdorues karrocash pa asistentë,
TPPK =186.26 (m’)
TKB = 82 (m’)
QPPK=186.26/82=2.27
Gjatësia e trajektores së kaluar nga persona me aftësi të kufizuara – përdorues karrocash
është 128% më e gjatë se trajektorja e personave të tjerë të rritur (pa dëmtime ortopedike dhe
shqisore.)
Kjo vlerë është e njëjtë edhe për prindërit që ecin me karroca foshnjash, në rast se nuk e
bartin karrocën nëpër shkallë. Pra:
Prindër me karroca foshnjash
QPRK=TPRK/TKB
QPRK ‐ Indeksi i qasjes për prindër që lëvizin me karroca foshnjash,
TPRK =186.26 (m’)
TKB =82 (m’)
QPRK =186.26/82=2.27
Personat e verbër me asistentë
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QPV=TPV/TKB
QPV ‐ Indeksi i qasjes për të verbër përdorues i shkopit të bardhë pa asistentë,
TPV = 82 (m’),
TKB=82 (m’)
QPV=82/82=1
Gjatësia e trajektores për këmbësorët e moshës së rritur me personat e verbër që lëvizin me
asistentë personal është e njëjtë.
Të moshuarit
Te të moshuarit, duhet vënë në pah, që varësisht se çfarë problemesh shëndetësore dhe ulje
kapacitetesh motorike mund të kenë të moshuarit, trajektorja e lëvizjes së tyre mund të jetë
njësoj me atë të personave me aftësi të kufizuara përdorues karrocash (shtegu tërësisht i
rrafshët) deri te trajektorja e këmbësorëve të moshës së rritur pa ndonjë dëmtim motorik dhe
shqisor, që përmban shkallë me 9 basamakë. Në rastin e këtij testimi, e moshuara ka
përzgjedhur të shfrytëzojë shkallët jugore, të cilat nga pozicioni i parkingut, deri te pozita
para përmendores “Zahir Pajaziti” ka gjatësi 124.54 m’.
QPM=TPM/TKB
QPM Indeksi i qasjes për të moshuar.
TPM = 124.54 (m’)
TKB=82 (m’)
QPM=124.54/82=1.519
Gjatësia e trajektores për këmbësorët e moshës së rritur pa probleme ortopedike dhe
shqisore është 51.9% më e shkurtër se trajektorja e testueses së moshuar.
Ndërsa, indeksi i qasjes kur krahasohet trajektorja e fëmijës 3 vjeçar i shoqëruar me një të
rritur, me trajektoren bazë të një këmbësori mesatar pa dëmtime motorike dhe shqisore është
QFM=1.
6.3.1.4 Të dhënat nga intervistat

Siç u tha më lart, personat testues, gjatë procesit të vlerësimit të qasjes së shtigjeve të
përzgjedhura, u intervistuan shkurt për t’i vënë në pah problemet dhe pengesat e tjera që e
bëjnë problematike qasjen në këtë zonë. Më poshtë po i ndaj disa përgjigje të disa prej
personave pjesëmarrës në testim.
1. Qytetar me aftësi të kufizuara fizike – përdorues karroce elektrike (F.K.) (maj 2019)

 Rrugëtimi i përditshëm nga shtëpia322 deri në shesh është më i gjatë, sesa i qytetarëve
të tjerë, meqë rruga kryesore që do t’ia mundësonte zbritjen në shesh ka vetëm
shkallë. Andaj, ai detyrohet të lëviz në drejtimin verior, pranë kafeneve, për të dale në
pjesën qendrore të sheshit (shih shtegun 4).
322

F.K. banon në një shumëkatëshe prapa sheshit “Zahir Pajaziti”
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 Gjatë kalimit pranë kafeneve, shpeshherë, gjatë ditëve me diell, rrugëtimi i tij përballet
me ngushtime, për shkak se tavolinat e kafeneve zaptojnë një pjesë të shtegut të tij.
 Nuk mund të gëzojë me komoditet një shfaqje filmi në kinema, sepse nuk ka tualet të
qasshëm dhe objekti nuk ka rampë të mirë për qasje.
2. Qytetar me aftësi të kufizuara fizike – përdorues i karrocës mekanike (A. M) (maj 2019)

 Rrugëtimin prej MPMS-së, ku shpeshherë ka takime me zyrtarë të kësaj ministrie, nga
qendra e sheshit dhe lokalet shërbyese, e ka dyfish më të gjatë, se qytetarët e tjerë.
 Në takimet në MMPS, nuk mund të përdor tualetet, sepse ndërtesa e kësaj ministrie
nuk ka tualete të qasshme, si dhe rruga drejt tualeteve (jo të qasshme) në MMPS ka
disnivele të pakapërcyeshme. Nuk mund të ngjitet te zyret e zyrtarëve të kësaj
ministrie, për shkak se mungon lifti. Andaj, takimet i kryen në një zyrë në katin
përdhesë.
 Rampat në shesh i kanë rrethojat e dëmtuara, andaj kalohen me përpjekje të mëdha.
 Ndarja dhe zgjatja e rrugëtimit të tij në shesh krahasuar me rrugëtimin e qytetarëve të
tjerë, e bënë të ndihet thellësisht i diskriminuar.
 Nuk ka mundësi të qëndrojë gjatë në kafene apo shesh sepse mungojnë tualetet
publike. Asnjë lokal në shesh nuk ka tualete të qasshme.
3. Qytetar me aftësi të kufizuara shqisore – i verbër (i shoqëruar me asistent personal (M. F.)
(maj 2019)

 Asnjëherë nuk ka lëvizur në qytet (as në sheshin “Z. Pajaziti”) në mënyrë të pavarur,
me ndihmën e shkopit të bardhë, apo me qen asistent, sepse mungojnë shiritat taktore.
Të gjitha rrugëtimet në qytet, për të gjitha destinacionet i kalon me ndihmën e
asistentit personal.
 E ka të pamundur orientimin në shesh sepse nuk ka informata në Braille.
 E ka të pamundur shfrytëzimin e trasnportit urban, sepse ato nuk kanë sinjalistikë
zanore.
4. Qytetare /nënë me 2 fëmijë. 1 foshnje dhe1 fëmijë të moshës 3 vjeçare (15.05.2019)

 Kur e parkon makinën në parkingun në zonën lindore prapa sheshit, për të lëvizur me
karrocë fëmijesh duhet kaluar shtegun e gjatë (shtegu 4), për shkak se shtegu më i
shkurtër që del në qendër të sheshit nuk ka rampë por shkallë.
 Nuk mund të shijojë me komoditet të plotë kohën e lirë në shesh dhe lokalet e sheshit,
sepse mungojnë tualetet publike në shesh, si dhe tualetet në lokale, nuk ofrojnë
mundësi për ndërrimin e bebeve.
 Nuk mund ta lërë fëmijën e vogël të lëviz në shesh pa përkujdesje të vazhdueshme,

sepse sheshi është i okupuar me lodra makina, që nga pakujdesia shpeshherë i
lëndojnë këmbesorët.
5. Qytetare e moshuar (68 vjeç), me probleme të moderuara të artiritit
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 Numri i madh i njerëzve në shesh, e bënë që ta përjetojë sheshin si hapësirë shumë
kaotike.
 Parapëlqen të ecë në skajin lindor të sheshit, për shkak se sheshi nuk ka as pemë të
mjaftueshme e as elemente të tjera që krijojnë hije.
 Asnjëherë nuk përzgjedh shkallët e mëdha për t’u ngjitur në zonën buzë shumëkatëshes
që përbën skajin lindor të sheshit. Zakonisht përdorë shkallët e vogla (të përbërë nga 3
basamakë) që çojnë në pasazhin verior të shumëkatëshes, përmes të cilit del në pjesën
e prapme të ndërtesës, për ta vazhduar rrugëtimin tutje.
6. Qytetar/ student me aftësi të kufizuara motorike (17.05.2019)

 Nuk i bie shpesh rrugëtimi në sheshin “Zahir Pajaziti”, por vështirësitë që i ka hasë sa
here që kalon janë shkallët, hyrjet dhe kalimi i trotuareve.
7. Qytetar i moshës së mesme

 Numri shumë i madh i makinave/ lodra elektrike për fëmijë e vështirësojnë lëvizjen
dhe i rrezikojnë qytetarët.
 Biçikletat e shumta që lëvizin shumë shpejtë në shesh.
 Hija e munguar gjatë ditëve me diell (për shkak të numrit shumë të vogël të drunjve).
 Ndriçimi shumë i zbehtë në mbrëmje, dhe papastërtia e sheshit.
8. Qytetare e moshës së mesame

 Nuk ka mobiliar urban të mjaftueshëm në shesh.
 Nuk ka fare hije në ditët me diell, kështu që në ditët me shumë diell zakonisht nuk
preferon ta frekuentojë dhe as të kalojë në të.
 Ndriçmi në mbrëmje nuk është i mjaftueshëm.
 Fontanat nuk mirëmbahen mirë.
 Makinat / lodrat elektrike për fëmijë janë bezdija kryesore e sheshit.
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6.3.1.5 Plani për eliminimin e barrierave arkitektonike në sheshin “Zahir Pajaziti”

Për të hartuar planin për eliminimin e barrierave arkitektonike në sheshin “Zahir Pajaziti”,
mbështetem te skeda e barrierave arkitektonike e prezantuar më lartë, si dhe te të dhënat e
nxjerra nga vlerësimi sipas përqasjes qasja relative. Për arsye praktike, për ta lehtësuar t’i
shpërndarë më lehtë propozimet përmirësuese, sheshi u nda në disa zona, sipas hartës në
grafikun 33.

Graf. 33 Ndarja e sheshit “Zahir Pajaziti” në zona, për t’i menaxhuar më lehtë propozimet për intervenimet përmirësuese në shesh.

Propozimet e mëposhtme paraqiten në formë tabelare. Secila makro kategori funksionale
(sipas përshkrimit të mësipërm) përbën një tabelë. Tabela i propozon intervenimet
përmirësuese për barrierat arkitektonike të inventarizuara bazuar në kornizën ligjore në fuqi
(U.A.33/2007), si dhe për disa barriera të dala nga vlerësimi i qasjes së sheshit me metodën
qasja relative. Propozimet përmirësuese mbështeten në nenet e U.A. 33/2007 për situatat dhe
elementet që parashihen me këtë dokument. Siç e pamë më lartë, ky udhëzim administrativ ka
shumë mangësi, në veçanti për problemet në hapësirën publike. Në rastet kur barriera
arkitektonike e identifikuar nuk është pjesë e U.A. 33/2007, propozimet bazohen në përvojat
ndërkombëtare projektuese për prodhimin e mjedisit të ndërtuar pa barriera. Tabela përmban
edhe sektorin, që shënjohet simbolikisht me ngjyra, që paraqet shkallët e vështirësisë së
përballjes së qytetarëve të ndryshëm me barrierat arkitektonike të evidentuara në shesh. Ky
sektor e bënë të mundur të shohim se cilët qytetarë do të përfitojnë më shumë nga eliminimi i
barrierës së caktuar arkitektonike në shesh.
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1 parking privat te hyrja e Hotel Grandit.
1 garazh nëntokësor privat në Hotel Grand.
KATEGORIA A

Realizimi i parkingjeve të qasshme për P.A.K.
‐ Propozohet intervenim përmirësues në
vendparkingjet ekzistuese, për të krijuar kushte për
parkimin e makinave të P.A.K. sipas ligjit në fuqi
(neni 50 dhe neni 38)
1. Parkingu te hyrja e Hotel Grandit ‐ propozohet
realizimi i 1 parkingu për P.A.K. në kuadër të
parkingut privat sipas përmasave min. 370x500 sipas
nenit 38 të U.A. 33/2007 (sipas modelit në figurën
mëposhtë)
2. Parkingu para MPMS‐së dhe kino ARMATA‐s ‐
propozohet realizimi i 1 parkingu për P.A.K. në
kuadër të parkingut privat sipas përmasave min.
370x500 sipas nenit 38 të U.A. 33/2007 (sipas modelit
në figurën mëposhtë)
3. Parkingu publik prapa ndërtesës shumëkatëshe të
banimit kolektiv (skaji lindor i sheshit) ‐ propozohet
që në garazhë të realizohen 5% të parkingjeve si
parkingje të qasshme (sipas nenint 50), dhe sipas
përmasave në nenin 38.
4. Garazhi privat nëntokësor në Hotelin Grand ‐
propozohet që në garazh të realizohen 5% të
parkingjeve si parkingje të qasshme (sipas nenint 50),

PAK ‐ shikim të
dëmtuar

Të verbër

Prindër me
karrocë
foshnjash

INTERVENIMET PËRMIRËSUESE STANDARDE
SIPAS U.A. 33/2007

P.A.K.
përdorues
karrocash
PAK dëmtime
ortopedike
Të moshuar

TIPOLOGJIA E HAPËSIRËS MAKRO KATEGORI FUNKSIONALE
PUBLIKE E TIPIT SHESH
QENDROR ‐ sheshi
Parkingjet dhe stacionet e transportit
"ZAHIR PAJAZITI",
urban
Prishtinë
ZONA QENDRORE E
SHESHIT
ZONA
MULTIFUNKSIONALE
/ZONA PERËNDIM
ZONA LINDORE E SHESHIT2 parkingje publike pranë sheshit.
ZONA JUGORE E SHESHIT

ORGANET KOMUNALE
EKZEKUTUESE

DREJTORITË:
EURBANIZMIT; E
INFRASTRUKTURËS; TË
SHËRBIMEVE PUBLIKE;
E INSPEKSIONIT
KOMUNAL

Tab. 50 Intervenimet përmirësuese standarde sipas U.A. 33/ 2007 për makro kategorinë e barrierave funksionale: Parkingjet dhe stacionet e transportit urban
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ZONA QENDRORE E
SHESHIT

1. Bordura/ disnivel 25 ‐ 30 cm te hyrja
kryesore e ndërtesës së KEK
KATEGORIA A

ZONA
MULTIFUNKSIONALE
/ZONA PERËNDIM

2. Bordura/ Disnivele 15‐20 cm
‐ 1 zonë parkingu para H. Grandit
‐ 1 zonë ‐ trotuar para hyrjes së tarracës Kafe
Princ
‐ 1 zonë ‐ bordura/barriera peizazhore para
MPMS
‐ 1 zonë ‐ trotuar 20 cm para ndërtesës së KEK
Sipërfaqe të dëmtuara të dyshemesë
‐ 1 zonë para ndërtesës së KEK
Sipërfaqe të ngushta për qarkullim:
‐ 1 zonë parkingu i H. Grandit
‐ 1 zonë ‐ terraca e Kafe Prince

KATEGORIA B
ZONA LINDORE E SHESHIT3. Bordura/ Disnivele 15‐20 cm
‐ 1 zonë pasazhi prapa monumentit
‐ 1 zonë pasazhi nr.2
Sipërfaqe të dëmtuara të dyshemesë
‐ 1 zonë pasazhi prapa monumentit
‐ 1 zonë pasazhi nr.2
KATEGORIA B
4. Hapësirë e pamjaftueshme për të lëvizur te
ndërmjet shtegut këmbësorik dhe terracës së
kafe "Corner".
Terracë e ngushtë te kafe "Corner".
KATEGORIA B

‐ Përmirësimet e disniveleve dhe dëmtimeve në
dysheme, si dhe përpunimi i bordurave të
trotuareve, dhe krijimi i hapësirës së mjaftueshme
për të mundësuar qasje për P.A.K. përdorues të
karrocave sipas udhëzimeve në nenin 39 (1, 2, 3),
neni 10 dhe nenin 23 (2) të U.A. 33/2007

PAK ‐ shikim
të dëmtuar

Të verbër

Prindër me
karrocë
foshnjash

P.A.K.
përdorues
karrocash
PAK
dëmtime
Të moshuar

INTERVENIMET PËRMIRËSUESE STANDARDE SIPAS
TIPOLOGJIA E HAPËSIRËS MAKRO KATEGORI FUNKSIONALE
U.A. 33/2007
PUBLIKE E TIPIT SHESH
QENDROR ‐ sheshi "ZAHIR Qasja horizontale e hapësirës së sheshit dhe
e shtigjeve të jashtme
PAJAZITI", Prishtinë

ORGANET KOMUNALE
EKZEKUTUESE

DREJTORITË
EURBANIZMIT; E
INFRASTRUKTURËS; E
SHËRBIMEVE PUBLIKE;
E INSPEKSIONIT
KOMUNAL

1. Ndërtimi i një rampe më pjerrtësi 8.33% për të
mundësuar kapërcimin e disnivelit 25‐30 cm (sipas
përshkrimeve në nenin 10)
2. Largimi I të gjitha bordurave dhe disniveleve sipas
kërkesave të parapara me nenin 39 të UA 33/2007
3. Largimi I të gjitha bordurave dhe disniveleve sipas
kërkesave të parapara me nenin 39 të UA 33/2007
4. Të zbatohet udhëzimi sipas (Nenit 23 (2) të U.A.
33/2007 "(...) kafeneja dhe restoranti duhet të (...)
kenë kalim të sigurtë ndërmjet tavolinave dhe
pengesave tjera (...) me gjerësi më së paku 100 cm
për minimum 20% të sipërfaqes së shfrytëzueshme
të kafenesë ose restorantit të dedikuar për
shfrytëzim dhe shërbim."

Tab. 51 Intervenimet përmirësuese standarde sipas U.A. 33/ 2007 për makro kategorinë funksionale: Qasja horizontale në hapësirën e sheshit dhe e shtigjeve të jashtme
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ZONA QENDRORE E
SHESHIT
ZONA
MULTIFUNKSIONALE
/ZONA PERËNDIM

ZONA LINDORE E
SHESHIT

1. Pranë HOTEL GRAND‐it:
‐ 1 shkallë (disnivel h=5x12.5 cm) te Kafe
Prince
KATEGORIA B
2. Zona te hapësira Multifunksionale:
‐ 1 rampë qasëse për ZMF, me pjerrtesi 5%
dhe pa rrethojë mbrojtesë
KATEGORIA A
3. Drejtimi sheshi "Edith Durham"
‐ 1 rampë me pjerrtësi standarde por pa
rrethoja.
KATEGORIA A
‐ 1 shkallë (7 x 15 cm = 105) pa rrethoja
mbrojtëse standarde
KATEGORIA B

1. 1 shkallë (3x15 cm=45 cm disnivel) pa
rrethojë.
2. 1 shkallë (10x15 cm=150 cm disnivel) pa
rrethojë.
KATEGORIA B

‐ Përmirësimi i rampave dhe i shkallëve për të
mundësuar qasjen e P.A.K. motorike dhe shqisore, si
dhe të moshuarve, fëmijëve të vegjël, etj. Të
zbatohen neni 10 (2) dhe neni 11 (1) i U.A. 33/2007.

PAK ‐
shikim të
dëmtuar

Të verbër

Prindër me
karrocë
foshnjash

INTERVENIMET PËRMIRËSUESE STANDARDE
SIPAS U.A. 33/2007

P.A.K.
përdorues
karrocash
PAK
dëmtime
Të moshuar

TIPOLOGJIA E HAPËSIRËS MAKRO KATEGORI FUNKSIONALE
PUBLIKE E TIPIT SHESH
Kapërcimi i disniveleve – komunikimi
QENDROR ‐ sheshi "ZAHIR vertikal
PAJAZITI", Prishtinë

ORGANET KOMUNALE
EKZEKUTUESE

DREJTORITË
EURBANIZMIT: E
INFRASTRUKTURËS;
SHËRBIMEVE PUBLIKE;
E INSPEKTORATIT
KOMUNAL.

1. Përpunimi i shkelëseve të shkallëve me shirita
kontrastues (rekomandim: shirit i verdhë, apo cilado
ngjyrë që ka kontrastim shkëlqyes mbi 70% me
materialin e shkallës);
‐ Vendosja e fushës taktore paralajmëruese te
shkalla e sipërme.
2. Vendosja e rrethojave standarde për rampa në të
dy anët e rampës (sipas neneve të lartpërmendura
më lartë).
3. Vendosja e rrethojave standarde për rampa në të
dy anët e rampës (sipas neneve të lartpërmendura
më lartë).
‐ Vendosja e rrethoja standarde në shkallë, në
distanca dhe pozita siç përshkruhet në nenet e
lartpërmendura.
‐ Të zbatohet neni 11 (1) nga U.A. 33/2007:
‐ Vendosja e rrethojave standarde në shkallë, në
distanca dhe pozita siç përshkruhet në nenet e
lartpërmendura.

Tab. 52 Intervenimet përmirësuese standarde sipas U.A. 33/ 2007 për makro kategorinë funksionale: Kapërcimi i disniveleve – komunikimi vertikal
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PAK ‐
shikim të
dëmtuar

Të verbër

Prindër me
karrocë
foshnjash

P.A.K.
përdorues
karrocash
PAK
dëmtime
Të moshuar

TIPOLOGJIA E HAPËSIRËS MAKRO KATEGORI FUNKSIONALE
INTERVENIMET PËRMIRËSUESE STANDARDE
PUBLIKE E TIPIT SHESH
Qasja dhe shfrytëzimi i tualeteve publike SIPAS U.A. 33/2007
QENDROR ‐ sheshi "ZAHIR
PAJAZITI", Prishtinë
Në gjithë sheshin nuk ka fare tualete publike. ‐ Ndërtimi i një grupi të tualeteve publike të ndara
ZONA QENDRORE E
në gjini; tualete për fëmijë të vegjël/ ndërrim
KATEGORIA A
SHESHIT
foshnjash;
tualet për P.A.K. i qasshëm me Eurokey.
ZONA
Shih
modelin
në figurën e mëposhtme për
MULTIFUNKSIONALE
organizimin
e
tualetit.
/ZONA PERËNDIM
‐ Për projektimin e tualeteve publike të respektohen
ZONA LINDORE E SHESHIT
normat në fuqi, ndërsa tualeti i qasshëm të
ZONA JUGORE E SHESHIT
projektohet dhe pajiset sipas parametrave në nenin
18 (1) të U.A. 33/2007.
‐ Të bëhet shenjëzimi me shenjat ndërkombëtare të

ORGANET KOMUNALE
EKZEKUTUESE

DREJTORITË
EURBANIZMIT: E
INFRASTRUKTURËS;
SHËRBIMEVE PUBLIKE;
E INSPEKTORATIT
KOMUNAL.

Tab. 53 Intervenimet përmirësuese standarde sipas U.A. 33/ 2007 për makro kategorinë funksionale: Qasja dhe shfrytëzimi i tualeteve publike

Tab. 54 Intervenimet përmirësuese standarde sipas U.A. 33/ 2007 për makro kategorinë funksionale: Shfrytëzimi i shtigjeve dhe i hapësirës publike nga të verbërit (faqja në vijim)
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KATEGORIA A

‐ Në U.A. 33/2007 aplikimi i sistemeve taktore në
mjedis të hapur specifikohen vetëm për vendkalimet
këmbësorike.
‐ Propozimet në vijim janë konform përvojave
ndërkombëtare të bërjes së hapësirës publike të
qasshme për të verbër dhe për persona me shikim të
dëmtuar. Ndërsa parametrat teknikë të sistemit
taktorë propozohen të realizohen sipas U.A. 33/2007.

PAK ‐
shikim të
dëmtuar

Të verbër

Prindër me
karrocë
foshnjash

INTERVENIMET PËRMIRËSUESE STANDARDE
SIPAS U.A. 33/2007

P.A.K.
përdorues
karrocash
PAK
dëmtime
Të moshuar

TIPOLOGJIA E HAPËSIRËS MAKRO KATEGORI FUNKSIONALE
PUBLIKE E TIPIT SHESH
Shfrytëzimi i shtigjeve dhe e hapësirës
QENDROR ‐ sheshi "ZAHIR publike nga të verbërit
PAJAZITI", Prishtinë
‐ Të gjitha zonat e sheshit "Zahir Pajaziti" nuk
ZONA QENDRORE E
kanë elemente natyrore ose profilime të
SHESHIT
dizajnuara në sipërfaqe të dyshemesë, që të
ZONA
lehtësojë ecjen e pavarur me shkop të
MULTIFUNKSIONALE/
bardhë apo me qen asistent të personave të
PERENDIMORE E
verbër.
SHESHIT
‐ Mungojnë vijat taktore udhëzuese për
ZONA LINDORE
udhëheqje të ecjes së personave të verbër
ZONA JUGORE E
nëpër zonën lindore të sheshit, drejt zonave
SHESHIT
të aktiviteteve të kohës së lirë në shesh, si
dhe drejt ndërtesave/ përmbajtjeve private
tregtare shërbyese
‐ Mungojnë fushat taktore paralajmëruese
për paralajmërim të rreziqeve nga disnivelet
(te bordurat, te basamakët e sipërm të
shkallëve, etj).
‐ Shkelëset e të gjitha shkallëve të
lartpërmendura nuk janë të përpunuara me
shirita kontrastues, per t'ua mundësuar
personave me shikim të dëmtuar kalimin
nëpër to.
‐ Mungon plani i orientimit dhe informatat
në Braille.

ORGANET KOMUNALE
EKZEKUTUESE

DREJTORIA E URBANIZMIT,
E INFRASTRUKTURËS DHE E
SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE
DREJTORIA E
INSPEKTORATIT KOMUNAL.

1. Në zonën qendrore të sheshit, propozohet një
linjë e fushës taktore udhëzuese (e brinjëzuar) me
gjerësi 40 cm, nga vendkalimi këmbësor në drejtim
perpendikular, drejtë brendësisë së sheshit. Shiriti
të jetë nga graniti i profiluar (në harmoni me llojin e
dyshemesë së sheshit.
2. Propozohet që shiriti i lartpërmendur taktor të
degëzohet në drejtim të sheshit Edith Durham, zonës
multifunksionale, shkallëve të kafe Prince, shkallëve
në të dy anët e monumentit, ndërtesave kryesore
publike dhe info pikës.
3. Pranë secilit disnivel (shkallët e kafe Prince,
hapësira multifunksionale, ndërtesat publike, info
pika, shkallët te monumenti, propozohen planet
taktore paralajmëruese (me pulla).
4. Te info pika të vendoset plani i orientimit që jep
drejtimet kryesore në shesh.
5. Shkelëset e shkallëve të punohen me shirita me
gjerësi min. 2.5 cm me ngjyra kontrastuese (kontrast
në shkëlqim rreth 70% në krahasim me ngjyrën e
mveshjes së shkallëve).
6. Në krye të secilës shkallë apo disniveli më të
madh, si p.sh. shkallët e amfiteatrit, të vendosen
fushat taktore paralajmëruese.
7. Të parashihen tabela informative në shkrimin
Braille para monumentit dhe para info pikës.
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ZONA QENDRORE E
SHESHIT

Zona qendrore e sheshit ka një numër shumë Kjo zonë është kalimtare, mund të mos përmbajë
të vogël të mobiliarit urban.
zona për ulje.

KATEGORIA B
ZONA
MULTIFUNKSIONALE
/ZONA PERËNDIM

Zona perëndimore e sheshit nuk ka fare
banka për ulje.

Kjo është një nga zonat më të rëndesishme për
aktivitete.

‐ Zona multifunksionale përmban amfiteatrin
me tribunë prej 4 shkallësh, që nuk janë
aspak të qasshme për përdorues karrocash.
‐ Në këtë zonë ekzistojnë pajisje për lojë
fëmijësh, që nuk janë te qasshme për fëmijë
me aftësi të kufizuara.

‐ Zona e poshtme dhe e sipërme e amfiteatrit është
lehtë e qasshme për përdorues karrocash, andaj
edhe nuk ka nëvoje të parashihen intervenime
përmirësuese.
Pajisjet e lojës për fëmijë duhet të bëhen të
qasshme për të gjithë.

PAK ‐ shikim
të dëmtuar

Të verbër

Prindër me
karrocë
foshnjash

P.A.K.
përdorues
karrocash
PAK dëmtime
ortopedike
Të moshuar

TIPOLOGJIA E HAPËSIRËS MAKRO KATEGORI FUNKSIONALE
INTERVENIMET PËRMIRËSUESE STANDARDE SIPAS
PUBLIKE E TIPIT SHESH
Qasja dhe shfrytëzimi i mobiliarit urban dhe i U.A. 33/2007
QENDROR ‐ sheshi "ZAHIR pajisjeve në hapësirë publike
PAJAZITI", Prishtinë

ORGANET KOMUNALE
EKZEKUTUESE

DREJTORIA URBANIZMIT, E
INFRASTRUKTURËS DHE E
SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE
DREJTORIA E
INSPEKTORATIT KOMUNAL.

KATEGORIA A

ZONA LINDORE E
SHESHIT

‐ Për këtë nuk ekzistojnë dispozita në U.A. 33/2007,
andaj, propozimi për bërjen e pajisjeve të qasshme
duhet të bazohet nga përvoja ndërkombetare. Në
figurën e mëposhtme, jepet një model si mund të
bëhen pajisjet e qasshme për fëmijë me aftësi të
kKjofizonë mund të pasurohet me karrige dhe banka të

Zona lindore e sheshit "Z. Pajaziti" ka disa
banka për ulje, të realizuara në bordurat e
tjera që mundësojnë organizim të lirë të uljes së
bllokut te përmendores së "Zahir Pajazitit". qytetarëve.
Pranë këtyre zonave mund të qasen personat
me karrocë.

Tab. 55 Intervenimet përmirësuese standarde sipas U.A. 33/ 2007 për makro kategorinë funksionale: Qasja dhe shfytëzimi i mobiliarit urban dhe i pajisjeve në hapësirë publike.
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Intervenimet për përmirësimin e qasjes në këto
ndërtesa bëhen konform neneve 49 (1) (krijimi i
mundësisë për qasje në kafene dhe restorane), neni
31 (1, 2) (ndërtimi i sporteleve të qasshme) të U. A.
33/2007.
‐ Info pikës turistike t'i përshtatet sporteli për të
qenë i qasshëm edhe për P.A.K. përdorues karrocash.
‐ Info pika të pajiset me material në Braille.
‐ Të krijohet hapësirë e mjaftueshme në 20% të
sipërfaqes së brendisë së kafenesë dhe tarracës për
të mundësuar lëvizjen me karrocë.
‐
MPMS‐ja
ka
rampë
sipas
standardeve,
por
‐ Të realizohet një tualet I qasshëm për P.A.K.
ZONA
nuk ka parking për P.A.K.
‐ Të vendose vijat dhe fushat taktore udhëzuese në
MULTIFUNKSIONALE
‐ Niveli hyrës në ndërtesë ka një disnivel.
drejtim të ndërtesës dhe brenda saj.
/ZONA PERËNDIM
‐ MPMS‐ja nuk ka tualete për P.A.K. dhe nuk ‐ Të vendoset një plan orientimi në ndërtesë dhe të
ka ashensor (edhe pse i ka 3 kate).
ofrohen informata në Braille.
‐ Nuk ka shenjëzime qasëse, e as sisteme
‐ Të ndërtohet një lift i cili do të mundësonte që
për orientim për të verbër, plane orientuese, P.A.K. të arrijnë të gjitha katet e ndërtesës.
informata në Braille, etj.
‐ Kino Armata ‐ rampa të pajiset me rrethoja sipas
‐ Kino Armata, ka rampë me pjerrtësi
standardeve të parapara në U.A. 33/2007
standarde, por nuk ka rrethojë.
‐ Të realizohet një tualet i qasshëm në brendi të
kino Armatës
‐ Kino Armata nuk ka tualete të qasshme,
‐ Kino Armata nuk e ka sallën e qasshme për ‐ Të vendoset një plan orientimi, dhe vija taktore që
çojnë drejt sallës së kinemasë,
përdorues karrocash.
‐ Të vendoset qarku induktiv në sallë.
‐ Kino Armata nuk ka plan orientues,
informata në Braille dhe vija taktore
udhëzuese, etj.
KATEGORIA B
Per t'i bërë shërbimet bankare të qasshme duhet
ZONA LINDORE E SHESHIT‐ Nga dy bankat që gjenden në këtë zonë,
vetëm njëra ka bankomat të qasshëm për
referuar neneve 16 (bërja e hapësirës hyrëse të
P.A.K. me karrocë.
qasshme), neni 17 (komunikimet) dhe nenet 31 dhe
‐ Këto banka nuk kanë shirita taktor në
32 (sportelet dhe pultet e qasshme) të U.A. 33/2007.
brendi të tyre, për t'i udhëhequr të verbërit.
‐ Bankat nuk kanë sportele të qasshme.
‐ Kafja "Mattise" ka hyrje me disnivel dhe
tualete të paqasshme.
KATEGORIA B

PAK ‐
shikim të
dëmtuar

Të verbër

Prindër me
karrocë
foshnjash

INTERVENIMET PËRMIRËSUESE STANDARDE SIPAS
U.A. 33/2007

P.A.K.
përdorues
karrocash
PAK
dëmtime
Të moshuar

TIPOLOGJIA E HAPËSIRËS MAKRO KATEGORI FUNKSIONALE
Qasja dhe shfrytëzimi i ndërtesave dhe
PUBLIKE E TIPIT SHESH
QENDROR ‐ sheshi "ZAHIR shërbimeve publike publike
PAJAZITI", Prishtinë
‐ Ndërtesa e KEK‐ut ka rampë qasëse.
ZONA QENDRORE E
‐ Info pika turistike në sheshin "Zahir
SHESHIT
Pajaziti" nuk ka sportel të qasshëm për P.A.K.
përdorues karrocash.
‐ Info pika turisitike nuk ka informata në
Braille.
‐ Kafeneja "Corner" ka tualete në bodrum.
Nuk ka hapësirë të mjaftueshme kalimi për
personat me karrocë në brendi të lokalit dhe
në tarracë.
KATEGORIA B

ORGANET KOMUNALE
EKZEKUTUESE

DREJTORIA EURBANIZMIT,
E INFRASTRUKTURËS DHE E
SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE
DREJTORIA E
INSPEKTORATIT KOMUNAL.

Tab. 56 Intervenimet përmirësuese standarde sipas U.A. 33/ 2007 për makro kategorinë funksionale: Qasja dhe shfrytëzimi i ndërtesave publike në sheshin “Zahir Pjaziti”
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6.3.1.5.1

Disa shembuj grafik që paraqesin zgjidhjet e disa llojeve të barrierave arkitektonike të
identifikuara gjatë procesit të vlerësimit të qasshmërisë së sheshit “Zahir Pajaziti”

Shembujt e mëposhtëm (të huazuar nga një projekt i OJQ-së EC Ma Ndryshe, të cilin e ka
punuar autorja) nuk lidhen drejtpërdrejt me kontekstin e sheshit, por mund të shërbejnë si
modele inspiruese për zgjidhjen teknike të barrierave arkitektonike në këtë shesh.

Graf. 34 Shembull i trotuareve të qasshme për persona me aftësi të kufizuara fizike dhe shqisore (të verbër) (burim: EC Ma Ndryshe,
projekti “Parku i Qytetit të Prizrenit për të gjithë” (2016). Autore e projektit: R. Basha në bashkëpunim me Dh. Avdiu dhe E. Bajrami)

Graf. 35 Shembull i mobiliarit urban të qasshëm për persona me aftësi të kufizuara fizike (burim: EC Ma Ndryshe, projekti “Parku i
Qytetit të Prizrenit për të gjithë” (2016). Autore e projektit: R. Basha në bashkëpunim me Dh. Avdiu dhe E. Bajrami)
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Graf. 36 Shembull i tualetit publike të qasshëm për persona me aftësi të kufizuara fizike (burim: EC Ma Ndryshe, projekti “Parku i
Qytetit të Prizrenit për të gjithë” (2016). Autore e projektit: R. Basha në bashkëpunim me Dh. Avdiu dhe E. Bajrami)

Graf. 37 Shembull i tualetit publike të qasshëm për persona me aftësi të kufizuara fizike (burim: EC Ma Ndryshe, projekti “Parku i
Qytetit të Prizrenit për të gjithë” (2016). Autore e projektit: R. Basha në bashkëpunim me Dh. Avdiu dhe E. Bajrami)
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•

Graf. 38 Shembull si të projektohet një rampe e pajisur me rrethoja sipas standardeve. Rampa knë këtë vizatim ka pjerrtësi 6.2 %
(burim: EC Ma Ndryshe, projekti “Parku i Qytetit të Prizrenit për të gjithë” (2016). Autore e projektit: R. Basha në bashkëpunim me Dh.
Avdiu dhe E. Bajrami)

Graf. 39 Shembull si do të mund të pajisej fusha për lojën e fëmijëve te zona multifunksionale (pranë kino Armatës) me pajisje që
mund t’i shërbejnë të gjithë fëmijëve (burim: EC Ma Ndryshe, projekti “Parku i Qytetit të Prizrenit për të gjithë” (2016). Autore e
projektit: R. Basha në bashkëpunim me Dh. Avdiu dhe E. Bajrami)

6.4 Përfundim
Nga shqyrtimi i mësipërm i dy skenarëve, që kishin synim të jepnin zgjidhje për eliminimin e
barrierave arkitektonike në sheshet qendrore në kontekstin e Prishtinës dhe Prizrenit, si dhe nga
eksperimenti i paraqitur në fund të këtij kapitullli, dalin përfundimet vijuese:
1. Analizat në kapitullin 4 i evidentuan hendeqet kryesore në legjislacionin dhe politikat shtetërore
dhe lokale për mjedisin e ndërtuar pa barriera. Në fakt, Kosova nuk i ka të përfshira nocionet e
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qasjes dhe të eliminimit të barrierave arkitektonike në asnjë nga ligjet kryesore që merren me
mjedisin e ndërtuar. Andaj, në skenarin e parë të këtij kapitulli propozohen plotësimet e kornizës
ligjore me ligje të reja specifike për sigurimin e qasjes së personave me aftësi të kufizuara në
mjedisin e ndërtuar, si dhe plotësimi i ligjeve ekzistuese (në veçanti të ligjeve që merren me
mjedisin e ndërtuar) me dispozita që garantojnë eliminimin e barrierave arkitektonike. Po ashtu,
në këtë skenar rekomandohet zhvillimi i mekanizmave administrativë efektivë në nivelin qendror
dhe lokal të pushtetit, që sigurojnë zbatimin e standardeve të qasjes për persona me aftësi të
kufizuara fizike dhe shqisore dhe për të moshuar. Modelet në të cilat bazohen propozimet për
plotësimin e kornizës ligjore janë ato të Italisë dhe Sllovenisë dhe parimet themelore të
gjithëpërfshirjes së Bashkimit Evropian dhe dokumenteve kryesore të Kombeve të Bashkuara.
2. Skenari 2 lidhet drejtpërdrejt me eliminimin e barrierave arkitektonike nga hapësira publike. Ky skenar
propozon një model të integruar për vlerësimin e qasshmërisë dhe një plan për intervenimet
përmirësuese për eliminimin e barrierave në hapësirë publike, si pjesë e politikave lokale për krijimin e
një mjedisi të ndërtuar pa barriera. Në kuadër të këtij skenari propozohet një metodologji e vlerësimit të
qasjes në hapësira publike, e përbërë nga tri metoda vlerësuese. Kjo metodologji mbledh të dhënat
faktike dhe ato që derivojnë nga përvoja dhe perceptimi i problemeve të qasjes nga ana e personave me
aftësi të kufizuara (dhe qytetarëve të tjerë) në hapësirën publike. Ndërsa, modeli për eliminimin e
barrierave arkitektonike sintetizohet nga dy modelet e prezantuara në kapitullin 4, Plani për Eliminimin
e Barrierave Arkitektonike (P.E.B.A) i komunës së Milanos dhe Udhëzuesi për Planifikimin Strategjik për
Qasje i Republikës së Sllovenisë. Metodologjia e vlerësimit të integruar dhe plani për eliminimin e
barrierave arkitektonike testohen në eksperimentin që evidenton barrierat arkitektonike dhe propozon
intervenimet përmirësuese në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë. Bazuar në këtë skenar dhe në
rezultatet e eksperimentit, përfundoj se:
a. Nuk mund të vlerësojmë qasjen e një hapësire publike të hapur vetëm me përballjen e
problemeve të shfrytëzuesve kundrejt rregulloreve dhe standardeve për qasje, sepse ato,
në të shumtën e rasteve, ofrojnë zgjidhje për akomodimin elementar të nevojave të
personave me aftësi të kufizuara. Andaj, duhet të testohet liria e lëvizjes dhe e shfrytëzimit
të hapësirës publike, duke e studiuar edhe regjistruar përvojën e personave me aftësi të
kufizuara (apo ndonjë qytetari tjetër), për të gjetur zgjidhje që sigurojnë shfrytëzimin e
barabartë të hapësirës publike të hapur.
3. Gjatë hartimit të propozimeve për përmirësimet e mjedisit të ndërtuar, bazuar në rregulloren kombëtare
në fuqi, vërehet se Udhëzimi Administrativ 33/ 2007, që i jep kriteret themelore të qasjes për persona
me aftësi të kufizuara në mjedisin e ndërtuar, ka mangësi të mëdha në dispozitat teknike që lidhen me
hapësirën publike. Andaj, rekomandoj hartimin e një rregulloreje gjithëpërfshirëse në nivelin kombëtar,
ku do të jepeshin standardet kombëtare të qasjes, që do të përfshinin të gjitha aspektet e mjedisit të
ndërtuar.
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7 DISKUTIMI I REZULTATEVE TË
ANALIZUARA DHE EKSPERIMENTIT

SKENAREVE

TË

PH 1. Si mund të zgjidhen kundërshtitë ndërmjet barrierave arkitektonike në hapësirë publike
dhe shfrytëzuesve?
Skenari i dytë dhe eksperimenti pas tij, të prezantuara të kapitullin 6, dëshmojnë se
vlerësimi i qasjes fizike në hapësirë publike nuk mund të kryhet vetëm përmes metodave që
ofrohen nga rregulloret dhe ligji, meqë marrëdhënia ndërmjet shfrytëzuesit dhe hapësirës
publike është komplekse dhe shumështresore. Sikundërqë u tha në kapitullin 6, nuk mund të
vlerësojmë qasjen e një hapësire publike të tipit shesh vetem me përballjen e problemeve dhe
kundërshtive të shfrytëzuesve me standardet për qasje, që, siç u tha më lart, ofrojnë vetëm
zgjidhje minimale të qasjes. Për të synuar integrimin e plotë të të gjithë qytetarëve, duhet të
ofrojmë kushte të barabarta për të gjithë; duhet të testohet liria e lëvizjes dhe e shfrytëzimit të
hapësirës publike; duhet të studiohet përvoja e qytetarëve me hapësirën publike për të gjetur
zgjidhje që sigurojnë shfrytëzim të barabartë të mjedisit të ndërtuar – parimi i parë i përqasjes
dizajnuese Dizajnit Universal.
Andaj, ky skenar propozon një sistem analizimi dhe inventarizimi të barrierave
arkitektonike, të dhënat e të cilit plotësohen nga tri burime të ndryshme. Duke i përballur të
dhënat e nxjerra nga metodat kuantitative me të dhënat kualitative, kuptohet dimensioni
emocional, diskriminues, kulturor dhe barrierat e tjera që leximi/observimi kuantitativ nuk i
mundëson.
Ndërsa, për t’i dhënë përgjigje pyetjes së dytë hulumtuese, ky skenar, krahas metodës së
lartpërmendur të vlerësimit të qasjes, ofron një plan për eliminimin e barrierave arkitektonike,
i cili është i zbatueshëm në nivel komunal, i realizueshëm si proces pjesëmarrës dhe i
ndërtuar duke i respektuar parimet e gjithëpërfshirjes.
PH 2. Çfarë roli ka ligjshmëria në zgjidhjen e problemit të qasshmërisë në hapësirat publike
në Prishtinë dhe Prizren?
Skenari i parë i prezantuar të kapitulli 6 tregoi hendeqet kryesore në legjislacionin e
përgjithshëm kosovar dhe në veçanti në atë për mjedisin e ndërtuar, të cilat dalin në pah gjatë
krahasimit me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe të shteteve modele të këtij studimi,
Sllovenisë dhe Italisë. Nga ky krahasim, konstatoj se këto mangësi në kornizën ligjore janë
barrierat kryesore që e pamundësojnë realizimin e mjedisit të ndërtuar të qasshëm. E njëjta
vlen edhe për politikat kosovare shtetërore dhe lokale krijimin e mundësive të barabarta për
qasje në mjedis të ndërtuar për personat me aftësi të kufizuara.
Prandaj, bazuar në analizat e kapitullit 4 dhe skenarin 1 në kapitullin 6, zgjidhja e këtij
problemi propozohet të bëhet përmes plotësimit të kornizës ligjore me ligje dhe dispozita që
do të shërbenin si mekanizma për eliminimin e barrierave arkitektonike, si hap themelor drejt
integrimit të të gjithë qytetarëve (në veçanti të personave me aftësi të kufizuara) në shoqëri.
Pra, në pyetjen hulumtuese të mësipërme, mund të konfirmoj se korniza ligjore dhe
politikat kombëtare janë instrumentet kryesore që i ndërtojnë dhe i mbështesin argumentet më
bindëse për të siguruar mundësi të barabarta, në këtë rast, për qasje në mjedisin e ndërtuar
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dhe integrimin e personave të margjinalizuar në shoqëri. Përmes kësaj, një nga detyrat
kryesore të kornizës ligjore është luftimi i diskriminimit në shoqëri.
Hipoteza: Qasja në hapësirat publike në Prishtinë dhe Prizren kushtëzohet më parë nga prania
e barrierave arkitektonike dhe institucionale (hendeqet në legjislacion) sesa nga tiparet e
shfrytëzuesit (gjinia, mosha, aftësia, etj.)
Me atë që u elaborua më sipër, mund të konkludoj se kjo hipotezë vërtetohet, në
kontekstin e problematikave të analizuara hapësinore dhe të dizajnit urban në hapësirat
publike të tipologjisë shesh qendror, në Prishtinë dhe Prizren, dhe e shqyrtuar nga perspektiva
ligjore dhe e politikave, si dhe nga pikëpamja e përvojave bashkëkohore projektuese për
eliminimin e barrierave arkitektonike.
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8 PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Shqetësimet globale mbi mbrojtjen e mjedisit, shterja e burimeve të energjisë, ndotja dhe
përshkallëzimi i problemeve ekonomike dhe sociale – si pasojë e rritjes së shpejtë të
popullsisë urbane – sot adresohen përmes paradigmës së zhvillimit të qëndrueshëm urban.
Brenda përkufizimit të zhvillimit të qëndrueshëm urban qëndrojnë konceptet e barazisë dhe
drejtësisë sociale për gjithë qytetarët pa dallim. Zbatimi i këtyre koncepteve nënkupton, ndër
të tjera, krijimin e qyteteve që i zhbëjnë pabarazitë përmes eliminimit të barrierave në
mjedisin e ndërtuar dhe në shoqëri.
Lëvizja e lirë dhe e papenguar është një nga të drejtat elementare të njeriut. Andaj, të
eliminosh barrierat arkitektonike në një qytet, që të mundësosh lëvizjen e të gjithë qytetarëve
pavarësisht aftësive dhe atributeve të tjera, do të thotë t’i japësh të drejtë secilit qytetar të jetojë, ta
shfrytëzojë qytetin dhe t’i gëzojë të mirat që ai i ofron. Të eliminosh barrierat arkitektonike do të
thotë t’ia vësh gurin themeltar demokracisë dhe të krijosh një qytet gjithëpërfshirës.
Pra, qyteti gjithëpërfshirës idealisht duhet të jetë ai në të cilin secili qytetar lëviz lirshëm. Mirëpo,
siç u pa nga trajtimi në kapitujt e këtij studimi, situata reale tregon se jo të gjithë i gëzojnë njësoj të
mirat që i ofron qyteti. Jo të gjithë lëvizin lirshëm dhe i arrijnë me lehtësi destinacionet e caktuara
në qytet. Vështirësitë për të lëvizur në qytet dhe mungesa e qasjes në hapësirë publike, në ndërtesa
dhe në shërbime, janë problemet kryesore me të cilat përballen një numër i konsiderueshëm i
qytetarëve.
Hapësira publike e hapur, një nga komponentat më kritike të mjedisit të ndërtuar, përmban
pengesa të shumta që pamundësojnë, kufizojnë dhe rrezikojnë lëvizjen e lirë të shumë qytetarëve.
Në kontekste të caktuara, në vend që të shërbejnë si sipërfaqe dhe hapësira të bashkëndara nga të
gjithë qytetarët, me pengesat që i përmbajnë këto hapësira publike, trotuaret janë, në të shumtën e
rasteve, domene ku shpërfaqet niveli i segregimit qytetar.
Nga shqyrtimi teorik në kapitujt paraprak kuptuam se në përditshmëri përballjen më
problematike me hapësirën publike e kanë personat me aftësi të kufizuara dhe ata në moshë të
shtyrë. Në momente të caktuara, me pengesat e lëvizjes dhe shfrytëzimit të hapësirës publike mund
të përballen edhe gratë shtatzëna, fëmijët e vegjël, të sëmurët, udhëtarët, punëtorët, etj. Së këndejmi,
kuptojmë se hapësira publike që s’u shërben gjithë qytetarëve njësoj është hapësirë përjashtuese.
Në kontekstin kosovar, duke u bazuar në hulumtimet e mëhershme që kam kryer në dy
qytetet raste studimore të këtij studimi, Prishtinën dhe Prizrenin, kuptuam se problemi i
mjedisit të ndërtuar të paqasshëm është mjaft kritik. Përmasat e kësaj problematike janë
indikatorë të problemeve shumështresore. Disa nga këto probleme janë: mungesa e
ndërgjegjësimit qytetar dhe perceptimet kulturore për të drejtat e personave me aftësi të
kufizuara; korniza ligjore e pakompletuar dhe kultura e moszbatimit të ligjit; mosrespektimi i
etikës profesionale të dizajnuesve, planerëve dhe arkitektëve gjatë hartimit dhe zbatimit të
projekteve.
Duke u bazuar në ato që u tha më lart, u ndërtua edhe korniza e këtij hulumtimi. Marrëdhënia
komplekse e kategorive të popullsisë në nevojë, si personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit,
dhe jo vetëm, me hapësirën publike, në veçanti, në kontekstin e qyteteve të Prishtinës dhe Prizrenit
është fokus i këtij studimi. Qasja fizike si komponentë e rëndësishme e lëvizjes, arritshmërisë dhe
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shfrytëzimit të hapësirës publike, mbi të cilën ndërtohet marrëdhënia e lartpërmendur, është
interesimi kryesor në këtë shqyrtim studimor, duke qenë se, siç u kuptua te shqyrtimi teorik, qasja
fizike e jetëson dhe i jep kuptim hapësirës publike.
Meqë përkufizimi i hapësirës publike është mjaft i gjerë dhe përfshin tipologji të ndryshme
brenda domenit të mjedisit të ndërtuar, si struktura të ndërtuara ashtu edhe hapësira të hapura
publike, si dhe në pamundësi për t’iu dhënë përgjigje problemeve të qasjes fizike për qytetarët me
aftësi të kufizuara në një domen kaq të gjerë, ky studim përqendrohet te problemet e shesheve
qendrore. Nga parashtrimi i kontekstit të këtij studimi, si në aspektin global ashtu edhe lokal, por
edhe nga shqyrtimi teorik në kapitullin 2, u kuptua se problemet e mungesës së qasjes fizike në
mjedisin e ndërtuar i kanë disa dimensione. Mungesa e qasjes fizike për shkak të barrierave
arkitektonike, që janë pengesat fizike dhe mungesa e sinjalistikës orientuese në mjedisin e ndërtuar,
mbahen gjallë nga barrierat e ashtuquajtura institucionale, të cilat përfshijnë mangësitë e dispozitave
administrative dhe ligjore, si dhe të politikave zhvillimore kombëtare dhe lokale. Mbi të gjitha këto,
qëndrojnë barrierat kulturore, të cilat janë pasojë e mungesës së ndërgjegjësimit, si dhe janë produkt
i botëkuptimeve të ndryshme tradicionale, që kanë mbijetuar nga e kaluara deri më sot, për të drejtat
e personave me aftësi të kufizuara, etj. Këto të fundit, janë barrierat që çrrënjosen me shumë
vështirësi.
Një nga qëllimet e këtij studimi ishte edhe identifikimi i përmasave dhe dimensioneve të
problemeve kryesore të hapësirave publike të tipit shesh qendror në Kosovë, që pamundësojnë
pjesëmarrjen e plotë dhe integrimin shoqëror të individëve a grupeve që përballen me problemet e
lëvizshmërisë dhe shfrytëzimit të mjedisit të ndërtuar.
I zbërthyer ky studim elaborohet si vijon. Qasja fizike në hapësirë publike në kontekstin e këtij
studimi shikohet nga perspektiva e një diversiteti më të gjerë njerëzor, sesa thjesht nga perspektiva e
aftësisë së kufizuar. Ndërsa, për t’i trajtuar barrierat arkitektonike dhe institucionale që u
parashtruan në hyrje të këtij studimi, problemet e qasjes fizike në hapësirën publike të tipit shesh në
Prishtinë dhe Prizren, u vrojtuan nga perspektiva e ligjshmërisë dhe nga perspektiva e praktikave
dizajnuese të nevojshme për eliminimin e barrierave arkitektonike në mjedisin e ndërtuar.
Këto problematika u vrojtuan karshi standardeve ndërkombëtare për eliminimin e barrierave
arkitektonike, të dizajnit gjithëpërfshirës dhe legjislacionit përcjellës - në veçanti të BE-së, në
mënyrë që rekomandimet e këtij studimi për hartimin, përmirësimin dhe plotësimin e normave
projektuese të hapësirave publike dhe legjislacionit përcjellës në Kosovë të përfshijnë edhe
perspektivën e integrimeve evropiane. Evropa, si cak i integrimeve politike dhe ekonomike të
Kosovës, pjesë të parimeve të veta themelore e ka gjithëpërfshirjen shoqërore si dhe eliminimin e
barrierave që pengojnë progresin ekonomik të individëve, por edhe të kolektivit bashkë me
zhvillimin e mjedisit të tyre jetësor.
Bazuar në paragrafin paraprak, mund të konstatoj se, duke e pasur synim anëtarësimin në
organizatat ndërkombëtare, Kosova duhet të përfshijë standardet e qasjes në mjedis të ndërtuar për
të gjithë, si pjesë e politikave gjithëpërfshirëse sociale, në kuadër të legjislacionit dhe politikave
kombëtare. Në anën tjetër, ambicia për anëtarësim në Bashkimin Evropian e ngarkon Kosovën me
detyrimin e përfshirjes së gjithë EU Acquis Communautaire, apo legjislacionit Evropian në
kornizën ligjore të saj. Eliminimi i barrierave në shoqëri për integrimin e të gjithë qytetarëve pa
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dallim (duke përfshirë edhe mjedisin e ndërtuar) është pjesë e pandashme e politikave të zgjerimit të
BE-së.
Kosova ka një kornizë ligjore mjaft moderne dhe është në hap me zhvillimet bashkëkohore
ndërkombëtare. Por, legjislacioni dhe politikat për prodhimin e mjedisit të ndërtuar pa barriera, kanë
ngecje shumë të mëdha kundrejt standardeve evropiane dhe përvojave që i shohim nga shtetet
modele të këtij studimi. Ligjet dhe kodet e ndërtimit në Itali dhe Slloveni përmbajnë dispozita
që rregullojnë dhe detyrojnë inkuadrimin e kërkesave për qasje në mjedisin e ndërtuar të
personave me aftësi të kufizuara, në ligjet për planifikimin dhe rregullimin hapësinor, ligjin e
ndërtimit, etj.
Bazuar në analizën e legjislacionit në kapitullin 4, konstatoj se Kosova, në asnjë nga ligjet
e lartpërmendura që lidhen me mjedisin e ndërtuar, nuk ka dispozita që dëshmojnë
angazhimin për përmirësimin e qasjes në mjedisin e ndërtuar për personat me aftësi të
kufizuara fizike dhe shqisore. Andaj, rekomandoj që në linjë me kërkesat e BE-së dhe sipas
shembujve të shteteve model të këtij studimi, temat për krijimin e mjedisit të ndërtuar të
qasshëm për persona me aftësi të kufizuara fizike dhe shqisore të inkuadrohen në të gjitha
ligjet që lidhen drejtpërdrejt apo tërthorazi me prodhimin e mjedisit të ndërtuar.
Shtetet e analizuara krahas Kosovës, krahas ligjeve kanë edhe një set të gjerë
mekanizmash specifikë administrativë për realizimin e mjedisit të ndërtuar të qasshëm. Italia
dhe Sllovenia kanë strategji kombëtare, rregullore, plane regjionale dhe lokale për eliminimin
e barrierave arkitektonike, të cilat shtrojnë shumë qartë nivelet e intervenimeve përmirësuese
në ndërtesa dhe hapësirë publike, varësisht nga kriteret që tregojnë rëndësinë e zonës për
qytetarë me aftësi të kufizuara dhe për të moshuar. Këta mekanizma sigurojnë zbatimin e
standardeve të qasjes në procesin e projektimit, ekzekutimit të ndërtimit, monitorimit dhe
inspektimit, si në nivel qendror ashtu dhe në atë lokal.
Bazuar në paragrafin paraprak, duke e parë ngecjen e Kosovës në këtë drejtim,
rekomandohet zhvillimi i mekanizmave administrativë efektivë në nivelin qendror dhe lokal
të pushtetit, që sigurojnë zbatimin e standardeve të qasjes për persona me aftësi të kufizuara
fizike, shqisore dhe për të moshuar. Ndër të tjera, rekomandohet që të ndërtohen mekanizma
ligjorë dhe administrativë që: zbatojnë kërkesat për mjedis të ndërtuar të qasshëm në procesin
e dhënies së lejes ndërtimore dhe në procedurat e lëshimit të certifikatës së pranimit teknik (të
banueshmërisë); përforcojnë inspektoratet e ndërtimit; inkuadrojnë nocionet të qasjes në
mjedisin e ndërtuar në kurrikulat të arsimit të lartë dhe arsimit profesional; promovojnë
përpilimin e strategjive kombëtare për përmirësimin e qasjes në mjedis të ndërtuar dhe TIK,
etj.
Analizat urbane në hapësirat publike të tipit shesh qendror, në Prishtinë dhe Prizren vënë në pah
atributet kryesore për shkak të cilave disa nga to kanë frekuencë të lartë të qytetarëve. Nga
observimi i strukturës urbane dhe funksioneve, konstatova që këto sheshe janë mirë të ngulitura në
rrjetin urban dhe niveli i arritshmërisë me transport publik është i kënaqshëm. Kjo për shkak se ato
gjenden në unazën qendrore, në pikëprerje të drejtimeve kryesore të qytetit dhe për shkak se janë
zona ekskluzivisht këmbësorike që rrethohen me funksione të rëndësishme publike dhe shërbyese
(Prishtinë), lokale tregtare dhe shërbyese (Prizren). Analiza e infrastrukturës këmbësorike
(trotuaret) që çon drejt këtyre shesheve, nxori në pah barriera arkitektonike të llojeve të ndryshme,
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që janë pasojë e menaxhimit jo të mirë urban, mungesës së mirëmbajtjes së infrastrukturës, parkimit
të makinave në pjesë të hapësirave publike, etj.
Shikuar nga perspektiva e qasshmërisë së këtyre shesheve nga personat me aftësi të kufizuara,
duke qenë se sheshet në Prishtinë gjenden në lokacion me topografi të rrafshët dhe falë
ristrukturimeve të 10 vjetëve të fundit, vlerësohet që ekziston potenciali hapësinor për të qenë të
qasshme për përdorues karrocash. Por skajet e shesheve, për shkak të disniveleve dhe dëmtimeve të
sipërfaqeve rrugore vende-vende janë të pakapërcyeshme për ta. Në Prizren, sheshi i Shadërvanit
gjendet në qendrën historike, është i shtruar me kalldrëm dhe është kryesisht i rrafshët. Kalldrëmi
nga anketimi dhe intervistat individuale me persona me aftësi të kufizuara përdorues karrocash,
raportohet si sipërfaqe e zorshme për lëvizje. Asnjë nga sheshet e analizuara nuk kanë sinjalistikë,
apo elemente taktore për lehtësimin e lëvizjes së personave të verbër pa asistentë personalë. Asnjë
nga sheshet nuk kanë tualete publike, dhe të gjitha përmbajtjet publike dhe lokalet nuk kanë tualete
të qasshme. Pajisja me tualete publike do të shtonte komoditetin e shfrytëzimit të këtyre shesheve
nga të gjithë qytetarët, përfshi edhe personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit.
Nga matja e fluksit qytetar nëpër sheshet e Prishtinës dhe Prizrenit (mars – prill 2016, 2018),
rezulton se Bulevardi Nëna Terezë në qendër të Prishtinës, është hapësira më e frekuentuar nga një
diversitet i gjerë i qytetarëve. Në anën tjetër, matja e fluksit të qytetarëve dhe anketimet e fokusuara
të vitit 2015 dhe 2016, nxjerrin një tregues të rëndësishëm të mungesës së qasjes në hapësirë
publike. Matjet tregojnë praninë shumë të ulët ose mungesën e plotë të personave me aftësi të
kufizuara fizike dhe shqisore në të gjitha sheshet e analizuara në Prishtinë dhe Prizren.
Bazuar në dy paragrafët paraprak del se hapësirat publike të qasshme, që t’i shërbejnë një
diversiteti më të gjerë të popullsisë, nuk kushtëzohen vetëm nga prania e barrierave fizike në to. Siç
u pa nga trajtimi teorik në kapitulli 2, por edhe nga analizat urbane, anketimet e popullsisë në
Prishtinë dhe Prizren, etj., krahas eliminimit të pengesave që kufizojnë lëvizjen fizike, hapësirat
publike duhet të jenë ftuese përmes përmbajtjeve të ndryshme dhe duhet të ofrojnë siguri dhe
komoditet për një diversitet më të gjerë të popullsisë. Me kriteret e lartpërmendura, hapësirat
publike mund të sigurojnë bashkëprezencë të të gjithë qytetarëve pavarësisht moshës, gjinisë,
aftësisë, rrethanave sociale, etj.
Për ta mbështetur atë që u tha më lart dhe duke u bazuar në leximin teorik të bërë në këtë studim,
del se hapësirës publike që është domen publik, pronësi komunale, objekt i planifikimit të qytetit,
për të shërbyer si hapësirë që mundëson gjithëpërfshirje, duhet t’i largohen barrierat e shumta, në
veçanti barrierat arkitektonike. Ndërsa komunat, si menaxhues të këtij domeni në qytet, duhet të
ndërtojnë, udhëheqin dhe menaxhojnë një proces gjithëpërfshirës të eliminimit të këtyre barrierave
(inventarizimin e barrierave arkitektonike, hartimin e strategjive, planeve për eliminimin e tyre,
etj.).
Në kontekst të këtij studimi, për të mundësuar një shoqëri gjithëpërfshirëse përmes eliminimit të
barrierave arkitektonike në hapësirat publike të tipit shesh qendror në Kosovë, ky studim parashtroi
dy skenarë të zgjidhjes së problemeve të identifikuara në kapitujt paraprakë. Skenari 1 u bazua në
studimin krahasues në kapitullin 4, ndërmjet legjislacionit kosovar që lidhet me prodhimin e
mjedisin e ndërtuar dhe politikave gjithëpërfshirëse të Bashkimit Evropian, si dhe të shteteve
modele të këtij studimi, Italisë dhe Sllovenisë. Përmes kësaj analize u identifikuan hendeqet
kryesore në legjislacionin kosovar. Ndërsa ky skenar propozoi plotësimet e këtyre hendeqeve, që
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qëllim të fundit kanë eliminimin e të ashtuquajturave barriera institucionale, që, siç u tha më lart, i
mbajnë të gjalla barrierat arkitektonike.
Skenari 2 lidhet drejtpërdrejt me eliminimin e barrierave arkitektonike nga hapësira publike. Ky
skenar propozon një model të integruar për vlerësimin e qasshmërisë dhe një plan për intervenimet
përmirësuese, që e kanë cak eliminimin e barrierave në hapësira publike, si pjesë të politikave
lokale për krijimin e një mjedisi të ndërtuar pa barriera.
Në kuadër të Skenarit 2, me qëllim të vënies në pah të kundërshtive dhe problemeve kryesore të
personave me aftësi të kufizuara në hapësirë publike, propozohet ndërtimi i një metodologjie të
vlerësimit të qasjes në hapësira publike, si pjesë e planit për eliminimin e barrierave arkitektonike.
Kjo metodologji që sintetizon disa metoda/ përvoja të disa autorëve që janë diskutuar në kapitullin
2, ngërthen tri metoda vlerësuese, që mbledhin të dhëna faktike, si dhe derivojnë të dhëna nga
përvoja dhe perceptimi i problemeve të qasjes nga ana e personave me aftësi të kufizuara, dhe
qytetarëve të tjerë në hapësirë publike.
Metoda e parë është “matja absolute” apo standarde e qasjes – që përfshin krahasimin e shkallës
së qasjes kundrejt dispozitave/ kushteve të parashtruara në ligj, a rregullore. Për ta vënë
dimensionin cilësor të arritshmërisë së hapësirës publike, krahas metodës së parë, zbatohet një
matje tjetër, që lidhet me aspektin përvojësor të individëve a grupeve të ndryshme (p.sh. personave
me aftësi të kufizuara) me barrierat, e që nuk janë lehtë të identifikueshme me anë të krahasimit me
rregullat standarde. Kjo metodë e dytë, “matja relative” e qasjes (matja e cilësisë së qasjes), në
rastin e këtij studimi bazohet në metodat e zbatuara nga autorët Marston, Church dhe Vodeb (2003;
2006). Kjo metodë krahason trajektoret e lëvizjes të qytetarëve të ndryshëm nga një pikënisje drejt
një caku të përbashkët. Krahasimi i këtyre vlerave jep indeksin e qasjes, që tregon shkallën e
paqasshmërisë së hapësirës publike për një individ a grup të aftësisë së kufizuar (apo individ/ grup
në ndonjë rrethane tjetër personale) kundrejt një grupi të personave pa dëmtime ortopedike a
shqisore. Përfundimisht, këto burime të dhënash shoqërohen nga të dhënat e derivuara nga
intervistat ose anketimet, të cilat përbëjnë metodën e tretë. Të dhënat nga intervistat pasurojnë
pasqyrën e problemeve me barrierat arkitektonike me dimensionin cilësor dhe perceptual.
Këtë metodologji e shohim të zbatuar në eksperimentin që ka për qëllim hartimin e planit për
eliminimin e barrierave arkitektonike në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë. Bazuar në
argumentimin e parashtruar në skenarin 2 në kapitullin 6 mbi efektivitetin e metodave të ndryshme
të vlerësimit të qasjes dhe rezultatet e eksperimentit të kryer në sheshin “Zahir Pajaziti”, konstatoj
se:
Nuk mund ta vlerësojmë qasjen e një hapësire publike të hapur vetëm me përballjen e
problemeve të shfrytëzuesve kundrejt standardeve për qasje, sepse ato, në të shumtën e rasteve,
ofrojnë zgjidhje minimale te qasjes në mjedis të ndërtuar, si dhe nuk e marrin parasysh cilësinë e
kësaj përvoje. Rregulloret, standardet për qasshmëri në mjedis fizik sigurojnë që kriteri ligjor/
administrativ i ofrimit të qasjes përmes ndërtimit të elementit qasës plotësohet, por (shpeshherë)
ndjenja e trajtimit diskriminues dhe trajtimit special nuk largohet.
Nga ky konstatim del se duhet të testohet liria e lëvizjes dhe e shfrytëzimit të hapësirës publike,
duke e studiuar edhe regjistruar përvojën e personave me aftësi të kufizuara apo ndonjë qytetari
tjetër me ndonjë rrethane specifike personale, për të gjetur zgjidhje që sigurojnë shfrytëzimin e
barabartë të mjedisit të ndërtuar (ose ekuivalent) dhe që përbën edhe respektimin e parimit të parë të
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Dizajnit Universal. Duhet ballafaquar të dhënat e matura nga metodat kuantitative me të dhënat
kualitative që derivojnë nga intervistat e fokusuara, për të kuptuar dimensionin emocional/
diskriminues/ kulturor dhe barrierat e tjera, që leximi/ observimi kuantitativ nuk i mundëson.
Përfundimisht, Skenari 2 propozon një model për eliminimin e barrierave arkitektonike të
sintetizuar nga dy modele të prezantuara në kapitullin 4, modelin e Planit për Eliminimin e
Barrierave Arkitektonike (P.E.B.A) të komunës së Milanos dhe Udhëzuesit për Planifikimin
Strategjik për Qasje të Sllovenisë. Plani i propozuar për eliminimin e barrierave arkitektonike, i
klasifikon barrierat në kategori të ndryshme sipas rëndësisë dhe relevancës së tyre për personat me
aftësi të kufizuara (dhe qytetarët e tjerë që janë pjesë e studimit) dhe i propozon intervenimet
përmirësuese të hapësirës publike sipas standardit në fuqi (në rastin e Kosovës, sipas U.A.
33/2007). Duhet theksuar se gjatë hartimit të propozimeve për përmirësime bazuar në standardin
kombëtar në fuqi vërehet se U. A. 33/ 2007, i vetmi mekanizëm administrativ që jep standardet e
qasjes për persona me aftësi të kufizuara në mjedisin e ndërtuar dhe që përdoret nga dikasteret
komunale, ka mangësi të mëdha në dispozitat teknike që lidhen me hapësirën publike.
Nga ajo që u tha në paragrafin e mësipërm, konstatoj se U. A. 33/2007 nuk ofron dispozita të
mjaftueshme për t’i trajtuar barrierat arkitektonike në hapësira publike të çfarëdo tipologjie. Nevoja
për hartimin e një mekanizmi ligjor apo rregulloreje për krijimin e mundësive të qasjes për persona
me aftësi të kufizuara fizike dhe shqisore në mjedisin e ndërtuar, del edhe si rezultat i argumentimit
në kapitullin 4, kur përballim kornizën ligjore kosovare kundrejt shteteve modele të këtij hulumtimi,
Italinë dhe Slloveninë. Andaj edhe rekomandohet hartimi i një rregulloreje gjithëpërfshirëse në
nivelin kombëtar, që do të jepte standardet kombëtare të qasjes, të cilat do të përfshinin gjithë
mjedisin fizik (krahas mjedisit të ndërtuar edhe pjesë të mjedisit natyror të hapur për shfrytëzim
publik).
Modelet që propozohen në dy skenarët e lartpërmendura dalin drejtpërdrejt nga pyetjet
hulumtuese të këtij studimi, e që janë:
1. Si mund të zgjidhen kundërshtitë ndërmjet barrierave arkitektonike në hapësirë publike dhe
shfrytëzuesve?
2. Çfarë roli ka ligjshmëria në zgjidhjen e problemit të qasshmërisë në hapësirat publike në
Prishtinë dhe Prizren?
Metodologjia e përzgjedhur për të shqyrtuar temën kryesore të këtij studimi dhe për t’iu
dhënë përgjigje pyetjeve të mësipërme përfshin një kombinim metodash analitike kuantitative
dhe kualitative. Analizave u parapriu leximi i burimeve shkencore dhe i raporteve të
organizatave ndërkombëtare me qëllim të ndërtimit të bazës teorike dhe të përqasjes së
studimit, mbi atë se çka janë barrierat arkitektonike dhe si ndikojnë në lirinë e lëvizjes për
grupe të ndryshme demografike në hapësirë publike. Ky shqyrtim i literaturës kishte për qëllim
edhe njohjen e koncepteve teorike për hapësirat publike gjithëpërfshirëse dhe përvojat projektuese
për eliminimin e barrierave arkitektonike në hapësira publike, në veçanti dhe mjedis të ndërtuar, në
përgjithësi.
Një nga metodat e përdorura është edhe shqyrtimi krahasimtar i legjislacionit kombëtar kosovar
për mjedisin e ndërtuar dhe politikave kombëtare për mundësi të barabarta, karshi zhvillimeve më
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të reja në Bashkimin Evropian. Krahas Bashkimit Evropian, korniza ligjore kosovare krahasohet
edhe me dy shtete modele, Italinë dhe Slloveninë.
Pjesa analitike, e elaboruar më gjerësisht në kapitullin 3, kishte për qëllim të jepte një
pasqyrë të gjendjes aktuale në sheshet e përzgjedhura. Këtu përmblidhen analizat e
përgjithshme, makro dhe mikro urbane të rasteve studimore në Prishtinë dhe Prizren. Këto
analiza përfshijnë leximin e planeve hapësinore të shkallëve të ndryshme; matjen e flukseve
të qytetarëve në orare të ndryshme në sheshet qendrore; anketimet e qytetarëve për problemet
kryesore të qasjes fizike në hapësirat publike në Prishtinë dhe Prizren. Disa të dhëna që
lidhen me përvojën e personave me aftësi të kufizuara, të moshuarve dhe të qytetarëve të
tjerë, u mblodhën edhe përmes intervistave të shkurtra.
Në përmbyllje, konsideroj se ky studim u përpoq të japë kontributin e vet shkencor, duke dhënë
drejtime zhvillimore dhe modele për eliminimin e barrierave arkitektonike dhe institucionale, me
qëllim të ngritjes së standardit të gjithëpërfshirjes në hapësirat publike në kontekstin kompleks dhe
të veçantë shoqëror, politik, mjedisor dhe ekonomik të Kosovës.

8.1 Rekomandimet përfundimtare
1. Hartimi i Ligjit për Mundësi të Barabarta për Persona me Aftësi të Kufizuara, i cili përfshin
dispozitat që rregullojnë zbatimin e KKBDPAK-së dhe çështjet e integrimit të personave
me aftësi të kufizuara në shoqëri, duke përfshirë edhe eliminimin e barrierave arkitektonike
nga mjedisi i ndërtuar.
2. Plotësimi dhe përditësimi i Ligjit për Planifikimin Hapësinor me nene që e përfshijnë
përkufizimin e qasjes dhe shfrytëzimit universal. Të jepen dispozita që rregullojnë
planifikimin e hapësirave publike dhe qasjen dhe shfrytëzimin universal të tyre.
3. Plotësimi i Ligjit për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, duke përfshirë dispozita që e
bëjnë trashëgiminë kulturore të paluajtshme të arritshme dhe të qasshme për të gjithë. Të
ndiqen rekomandimet e Strategjisë për Trashëgiminë Kulturore të Kosovës 2017-2027.
4. Plotësimi i Ligjit të Ndërtimit duke përfshirë dispozita që në mënyrë të veçantë e trajtojnë
qasjen e papenguar në mjedisin e ndërtuar. Me dispozita të veçanta të rregullohet ndërtimi
dhe shfrytëzimi universal i ndërtesës, për t’i bërë ato lehtësisht të përdorshme nga të gjithë.
Ky ligj të plotësohet edhe me dispozita që e rregullojnë obligimin e komunave për të
hartuar udhëzuesit dhe planet për eliminimin e barrierave arkitektonike në mjedisin e
ndërtuar.
5. Hartimi i Rregullores për Ndërtimin dhe Shfrytëzimin Universal të Ndërtesave - Ministria e
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të shfuqizojë Udhëzimin Administrativ 33/2007 dhe ta
zëvendësojë me një rregullore për ndërtimin universal dhe shfrytëzimin universal të
ndërtesave dhe hapësirave publike. Kjo rregullore të kërkojë që projektet e ndërtesave dhe
hapësirave publike të përmbushin kushtet për qasje dhe shfrytëzim universal, duke zbatuar
parimet e përqasjes projektuese dizajni për të gjithë, standardet e përditësuara kombëtare
sipas standardeve ISO dhe ESO për këtë fushëveprim.
6. Hartimi i Planeve për Eliminimin e Barrierave Arkitektonike në mjedisin e ndërtuar në nivel
komunal - komunat të hartojnë dhe udhëheqin planet për eliminimin e barrierave
arkitektonike në juridiksionin e tyre. Planet për eliminimin e barrierave arkitektonike
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domosdoshmërisht të përfshijnë komponentin e hapësirave publike, duke qenë se ky domen
është pronë nën menaxhimin komunal
7. Hartimi i një Strategjie Kombëtare për Eliminimin e Barrierave në mjedisin e ndërtuar,
informatë dhe komunikim për persona me aftësi të kufizuar - Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, të
hartojnë një strategji kombëtare afat-mesme për përmirësimin e qasjes në mjedisin e
ndërtuar, informatë dhe komunikim për persona me aftësi të kufizuara, që i parashtron caqet
zhvillimore dhe masat që duhet të ndërmerren për realizimin e tyre.
8. Integrimi i nocionit dhe parimeve të dizajnit për të gjithë në kurrikulat e studimeve të
arkitekturës dhe trajnimeve profesionale për profesionistët që merren me formësimin e
mjedisit të ndërtuar.
9. Për të siguruar një proces të drejtë dhe që u përgjigjet kërkesave të një diversiteti më të gjerë
të popullsisë, procesi i hartimit të planit për eliminimin e barrierave arkitektonike duhet të
realizohet si proces gjithëpërfshirës dhe pjesëmarrës. Personat me aftësi të kufizuara dhe të
moshuarit, që zakonisht përballen me barrierat arkitektonike, duhet të jenë pjesë e
pandashme e grupeve punuese.
10. Të sensibilizohen pronarët privatë të bizneseve që të përmirësojnë kushtet në strukturat dhe
hapësirat që i kanë në pronësi për të mundësuar qasjen e personave me aftësi të kufizuara në
to.
11. Të realizohen fushata ndërgjegjësimi dhe avokimi për krijimin e mundësisë për qasje për
personat me aftësi të kufizuara, si dhe për të drejtën për lëvizje dhe shfrytëzim të papenguar
të mjedisit të ndërtuar nga strukturat qeverisëse dhe nga shoqëria civile.
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SHTOJCA I
ANKETIMET E TË MOSHUARVE NË PRISHTINË

ANKETIMI I QYTETARËVE TË MOSHUAR NË PRISHTINË (KORRIK 2015)
-

Të anketuar 182 persona

1. TË DHËNAT DEMOGRAFIKE

TË MOSHUARIT - GJINIA

42%

Femër
Mashkull

58%

STATUSI CIVIL
20%

Beqar
I/e martuar
I/e vejë

80%

1

MOSHA
11%

65-70
70-80

32%

57%

80+

NIVELI ARSIMOR
8%

19%

Cikli i ulët i arsimit 8
vjeçar

12%

Cikli i lartë i arsimit 8
vjeçar
Arsimi i Mesëm

27%
34%

Arsimi mbi të mesmen
dhe jo i lartë
Arsimi i lartë universitar

2

2. PJESA TEMATIKE E ANKETIMIT

Cilën hapësirë publike në qytetin e Prishtinës e frekuentoni/
shfrytëzoni më shumë?
Tjetër
Qendra tregtare
Klubin e pensionistëve
Parku i Dardanisë
Kopshti/ oborri përreth xhamisë
Fontana e Ulpianës
Parku i qytetit
Parku Gërmia
Shëtitoren në bulevardin Nëna Terezë

TË MOSHUARIT - CILËN HAPËSIRË PUBLIKE NË QYTETIN E
PRISHTINËS E FREKUENTONI/ SHFRYTËZONI MË SHUMË?
13%

SHËTITORENNË BULEVARDIN
NËNATEREZË

18%

PARKUGËRMIA

5%

PARKUI QYTETIT

12%

FONTANAE ULPIANËS

3%

30%

4%
15%

KOPSHTI/ OBORRI PËRRETH
XHAMISË
PARKUI DARDANISË

3

TË MOSHUARIT - PSE E FREKUENTONI/ SHFRYTËZONI MË
SHUMË HAPËSIRËN PUBLIKE TË SIPËRPËRMENDUR?
7%

6%

Për shkak të qasjes më të
lehtë me transport publik

4%

Për shkak të afërsisë me
shtëpinë/ banesën

6%
40%

Për shkak të gjelbrimit, të
ujit
Për shkak se ka vende për
ulje

32%

Ku (preferoni të) i takoni zakonisht miqtë, të njohurit, familjen?

Tjetër

Në shtëpi

Në hapësira të mbyllura (restoran, kafene, çajtore,
qendra tregtare, dyqan)

Në hapësira publike të hapura (park, shëtitore, rrugë)

4

Për çfarë arsye i frekuentoni/ shfrytëzoni më shumë hapësirat
publike të qytetit?
Tjetër
Për të shëtitur qenin
Për të shëtitur nipërit/ mbesat
Për të pirë kafe/ pije freskuese/ për të konsumuar
ushqim
Për arsye shëndetësore
Për rekreacion/ sport/ relaksim
Për të takuar miqtë, të njohurit

TË MOSHUARIT - CILI ËSHTË AKTIVITETI MË I PREFERUAR GJATË
SHFRYTËZIMIT TË HAPËSIRËS PUBLIKE?
10%

8%

Ulem vetë në bankë (apo
bankinë) dhe shikoj
qytetarët/ lexoj shtypin
ditor

8%
7%
34%

Ulem në bankë (apo
bankinë) dhe bisedoj me
miq/ të njohur
Ulem në kafene/ restoran
për kafe/ pije freskuese/
ushqim me miq

21%
12%
Tjetër:
•

Vizita e hapësirave të mbyllura, aty ku fëmijët kanë kopshte për lojëra

5

Si mbërrini në hapësirat publike që i frekuentoni/ shfrytëzoni më
shumë?
Tjetër

Me biçikletë

Me makinë personale

Me transport publik

Duke ecur

Cilën hapësirë publike në qytetin e Prishtinës nuk e frekuentoni/
shfrytëzoni fare?
Tjetër
Qendra tregtare
Parku rreth Bibliotekës Kombëtare
Klubin e pensionistëve
Parku i Dardanisë
Kopshti/ oborri përreth xhamisë
Fontana e Ulpianës
Parku i qytetit
Parku Gërmia
Shëtitoren në bulevardin Nëna Terezë

Tjetër:
•

Frekuentimi i hapësirave publike që janë më larg nga qendra e qytetit.

6

Për çfarë arsye nuk i frekuentoni/ shfrytëzoni hapësirat publike të
sipërpërmendura?
Tjetër
Mungesa e ndriçimit publik
Degradimi i hapësirës - mjedisi në përgjithësi jo mirë i…
Mbeturinat dhe papastërtia/ dhe ndotja e ajrit
Mungesa e gjelbrimit, hijes dhe mundësive të freskimit (ujit,…
Çmimi i lartë i kafes/ pijeve/ ushqimit të lokaleve në atë…
Mungesa e lokaleve shërbyese
Zhurma e makinave, lokaleve, etj
Pamundësia e qasjes me transport publik
Largësia nga shtëpia/ banesa

Tjetër:
•
•

Nuk më tërheqin shumë.
Për shkak të mungesës së kohës së lire.

Sa shpesh i frekuentoni hapësirat publike?

Tjetër

Disa herë brenda ditës

Një herë në ditë

Një herë në javë

7

Tjetër:
•

2-3 herë në javë.

•

Disa herë në muaj.

Në cilët stinë i frekuentoni më shumë?

Të gjitha stinët

Dimri

Vera

Pranvera

Në cilën orë të ditës preferoni të shfrytëzoni hapësirën publike?
Në cilëndo orë të ditës
Mbrëmje
Pasdite
Mesditë
Paradite
Heret në mëngjes

8

3. PËRMBLEDHJA E KOMENTEVE
Numëroni 3 problemet kryesore të hapësirave publike në Prishtinës.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zhurma
Mungesa e hapësirave adekuate për shfrytëzim në dimër.
Mungesa e organizimit të ekskursioneve nëper hapësira të ndryshme.
Veturat e parkuara në trotuare.
Transporti publik shume i ngarkuar - shkakton shumë problem për të moshuarit.
Mbeturinat nëpër rrugë.
Pirja e duhanit në vende të mbyllura.
Trafiku i ngarkuar; papastërtia.
Gjelbërimi i pakët nëpër sheshe të qytetit.
Mungesa e një qendre për gra të moshuara.
Të hiqet pagesa e rampës për pensionista në Gërmi.
Prania e fëmijëve që kërkojnë lemoshë.
Ujitja e rrallë e gjelbrimit.
Mosmirëmbajtja e hapësirave për lojë të fëmijëve.

•
•
•

Parkimi i veturave para hyrjeve të banesave.
Degradimi i hapësirës; mbindërtimet në ndërtesat e banimit; fasada jo të këndshme.
Trafiku urban jo i mire. Nuk mund t’I arrijmë hapësirat publike që kemi dëshirë t’I
frekuentojmë në orare të ndryshme
Në qytet, zhurma e trafikut shumë të ngarkuar.
Mungesa e tualeteve publike.
Mirëmbajtja e munguar e parqeve.
Vozitësit I ngasin makinat me shpejtësi shumë të madhe pranë hapësirave publike.
Duhet të ketë më shumë vende për lojë të fëmijëve.
Kemi nevoje për më shumë linja të transportit publik.
Qyteti i mbingarkuar me ndërtime dhe vetura.
Pak ulëse/ banka në hapësira publike për vizitorë.
Mungesa e rojeve në parqe.
Bari shume i thatë; ulëset/ bankat i kanë vjedhë/ demoluar.
Mungesa e ujit per pirje në hapësirat publike.
Prania e biçikletave në sheshin Nëna Tereze.
Mungesa e parqeve në çdo lagje banimi.
Pemët e rrugës nuk i ujit askush.
Ajri i ndotur në qendër të qytetit.
Kaosi në qytet.
Ndërtesat e banimit të ndërtura pa kritere dhe pa i respektuar hapësirat pubilke.
Kujdesi i munguar i qytetarëve për hapësirat publike që tashmë i kemi.
Duhet të ketë më shumë hije në hapesira pubilke.
Mungesa e parkingjeve nëntokësore, që të mund t’i bëhet vend hapësirave të gjelbëra
Gjatë dimrit bora nuk pastrohet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9

•
•
•

Mungojnë elemente dhe aktivitete atraktive në hapësira publike, që do të na tërhiqnin edhe
më shumë t’i vizitojmë ato.
Zhurma e të rinjëve gjatë natës.
Humbja e ndërtimeve/ monumenteve historike.

Numëroni 3 cilësitë e hapësirave publike në Prishtinës.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lulet dhe gjelbërimi dhe hapësira për t’i shëtitur nipërit (Parku i
Dardanisë)
Ajri i pastër (në Gërmi)
Më pëlqejnë parqet.
Qetësia dhe ajri i pastër. (Gërmia)
Hapësirat i plotësojnë kërkesat elementare, por nuk kanë asgjë më
shumë për t’u vlerësuar.
Frekia. (Gërmia)
Gjelbërimi, freskia
Mirëmbajtja e luleve dhe e shtigjeve për ecje. (Gërmia)
Vende të përtshtatshme për të takuar shoqerinë.
Sheshi Nëna Tereze dhe lokalet përreth saj.
Lokalet.
Shërbimi në lokale.
Fontanat nëper sheshe.

Koment tjetër:

•
•
•
•
•
•
•
•

Të ketë më shumë autobusa urban, ose të jenë më të mëdhenj.
Të ndalohet ndërtimi në toka publike të Prishtinës.
Të ndërtohet një park afër Muzeut Kombëtar.
Kafenetë të mos rrinë hapur deri vonë.
Të rihapet lumi.
Shtimi i një parku në lagjen Kodra e Trimave.
Duhet të krijohen qendra të veçanta për të pensionuar.
Të ketë shtigje aduekuate për këmbësorë që dalin vetëm për ecje. (në Gërmi)

10

SHTOJCA II
ANKETIMET E TË MOSHUARVE NË PRIZREN

ANKETIMI I QYTETARËVE TË MOSHUAR NË PRIZREN (KORRIK 2015)
-

Të anketuar 180 persona

1. TË DHËNAT DEMOGRAFIKE

GJINIA

41.45%
Femër
Mashkull
58.55%

MOSHA
13%

65-70
70-80
31%

56%

80+

1

STATUSI CIVIL
1% 3%

12%

Beqar
I/ e Martuar
I/ e Vejë
I/ e Divorcuar

84%

NIVELI ARSIMOR
2%
15%

57

Cikli u ulët 8 vjeçar
Cikli I lartë 8 vjeçar

11%

Arsimi i mesëm
28%

Arsimi mbi të mesëm dhe
jo i lartë
Arsimi i lartë universitar

29%

2

1. PJESA TEMATIKE E ANKETIMIT
Cilën hapësirë publike në qytetin e Prizrenit e frekuentoni/
shfrytëzoni më shumë?
Tjetër
Parku i Qytetit
Tregu afër Gjimnazit
Tregu i gjelbër
Hapësira publike rreth Kërëk Xhamisë
Hapësirat publike rreth lagjes Ortakoll
Hapësira publike rreth Gazi Mehmet Pashës
Kalaja
Hapësira rreth Xhamisë Sinan Pasha
Hapësira rreth Katedrales Katolike
Keji - te xhamia e Sinan Pashës
Marashi
Sheshi i Lidhjes së Prizrenit
Sheshi Shadërvan

PSE E FREKUENTONI/ SHFRYTËZONI MË SHUMË HAPËSIRËN
PUBLIKE TË SIPËRPËRMENDUR?
4%

Për shkak të qasjes më të lehtë me
transport publik

21%

Për shkak të afërsisë me shtëpinë/
banesën
Për shkak të gjelbrimit, të ujit
Për shkak se ka vende për ulje

10%
55%
3%

Tjetër:
•
•
•
•
•

Për shkak se frekuentohet më
shumë nga miqtë
Për shkak të kafeneve/ lokaleve
Për shkak se ofron hije më shumë
gjatë ditëve të vapës

Është rrugë e freskët.
Për shkak të rrugës së rrafshët.
Për të shëtitur me familjen.
Për shkaqe të infrastrukturës së përshtatshme.
Nostalgji studentore

3

CILI ËSHTË AKTIVITETI MË I PREFERUAR GJATË SHFRYTËZIMIT TË
HAPËSIRËS PUBLIKE?
13%

Ulem vetë në bankë (apo
bankinë) dhe shikoj qytetarët/
lexoj shtypin ditor

3%

4%

27%

8%

Ulem në bankë (apo bankinë)
dhe bisedoj me miq/ të njohur
Ulem në kafene/ restoran për
kafe/ pije freskuese/ ushqim me
miq
Bëj xhiro me miq

13%
32%

Ulem në bankë dhe kujdesem
për nipër/ mbesa

Ku (preferoni të) i takoni zakonisht miqtë, të njohurit, familjen?

Tjetër

Në shtëpi

Në hapësira të mbyllura (restoran, kafene,
çajtore, qendra tregtare, dyqan)
Në hapësira publike të hapura (park, shëtitore,
rrugë)

4

Për çfarë arsye i frekuentoni/ shfrytëzoni më shumë hapësirat
publike të qytetit?
Tjetër
Për të shëtitur qenin
Për të shëtitur nipërit/ mbesat
Për të pirë kafe/ pije freskuese/ për të
konsumuar ushqim
Për arsye shëndetësore
Për rekreacion/ sport/ relaksim
Për të takuar miqtë, të njohurit

Tjetër:
• Për namaz.
• Për ta kaluar kohën e lirë.

Si mbërrini në hapësirat publike që i frekuentoni/ shfrytëzoni më
shumë?
Tjetër
Me biçikletë
Me makinë personale
Me transport publik
Duke ecur

Tjetër:
•
•

Duke ecur me përcjellje.
I shoqëruar.
5

Cilën hapësirë publike në qytetin e Prizrenit nuk e frekuentoni/ shfrytëzoni
fare?
Tjetër
Hapësira publike - Parku i Qytetit
Tregu në afërsi të Gjimnazit
Tregu i gjelbert
Hapësira publike rreth Kërëk Xhamise
Hapësirat publike në lagjen Ortakoll
Kalaja
Hapësira publike rreth Kishës ''Zonja Ndihmëtare''
Rruga Farkëtaret
Keji - te gjashtë kroje
Keji (te xhamia Sinan Pasha)
Kompleksi Marash
Sheshi i Lidhjes
Sheshi Shadërvan

Për çfarë arsye nuk i frekuentoni/ shfrytëzoni hapësirat publike të
sipërpërmendura?
Tjetër
Makinat e parkuara
Mungesa e ndriçimit publik
Mbeturinat dhe papastërtia/ dhe ndotja e ajrit
Mungesa e gjelbrimit, hijes dhe mundësive të…
Çmimi i lartë i kafes/ pijeve/ ushqimit të lokaleve…
Mungesa e lokaleve shërbyese
Zhurma e makinave, lokaleve, etj
Pamundësia e qasjes me transport publik
Largësia nga shtëpia/ banesa

6

Sa shpesh i frekuentoni hapësirat publike?

Tjetër

Disa herë brenda ditës

Një herë në ditë

Një herë në javë

Në cilët stinë i frekuentoni më shumë?
Në të gjitha stinët

Dimri

Vjeshta

Vera

Pranvera
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Në cilën orë të ditës preferoni të shfrytëzoni hapësirën publike?
Në cilëndo orë të ditë
Mbrëmje
Pasdite
Mesditë
Paradite
Heret në mëngjes

1. PËRMBLEDHJA E KOMENTEVE
Numëroni 3 problemet kryesore të hapësirave publike në Prizrenit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Është e pamundur ecja, për shkak të kubeve të dëmtuara të rrugës dhe karrigeve të lokaleve
në trotuar.
Nuk i jepet përparesi komunitetit as nga instuticionet e as nga njerëzit e tjerë. Nuk i jepet
përparesi komunitetit në rrugë; nuk punohet drejt integrimit të komunitetit në shoqëri.
Mbeturinat, kundërmimi i keq.
Motoristët na bezdisin në shtegun e ecjes.
Mungesa e pastërtisë.
Nuk ka shumë vende me hije të freskët.
Shtegu deri te kalaja nuk është i shtruar në tërësi.
Gjelbërimi po dëmtohet shumë.
Nuk ka hapësira të gjelbra në periferi të qytetit.
Zhurma e tepërt dhe tollovia.
Trotuaret e dëmtuara që nuk mirëmbahen.
Mungesa e lodrave për fëmijë në hapësirë publike.
Rreziku nga qenë endacak.
Mungojnë shenjat për P.A.K

Numëroni 3 cilësi të hapësirave publike në Prizrenit

•
•
•
•

Shtigjet për të ecur janë shumë të qeta dhe të freskëta. (Koment për
Marashin)
Prizreni është qytet i bukur.
Marashi është i bukur.
Gjelbërimi dhe pishat e Marashit ofrojnë freski.
8

•
•
•
•
•
•

Natyra e bukur e Marashit.
Shadërvani.
Ajri i pastër dhe bukuritë natyrore.
Ndërtimi/arkitektura e qytetit.
Kalaja,
Bukuria e monumenteve historike.

Koment tjetër:

•
•
•
•

Duhet t’i kushtohet kujdes më i madh ndërtesave të trashëgimisë.
Të na jepet përparësi në spitale.
Qyteti të pastrohet më shpesh.
Vështërsi në ecje gjatë dimrit.
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SHTOJCA III
ANKETIMET E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË PRISHTINË

ANKETIMI I PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË PRISHTINË (KORRIK – SHTATOR
2015)
1. TË DHËNAT DEMOGRAFIKE

GJINIA

10
Femër
Mashkull
18

MOSHA
3

0 1

8

15-24
25-39
40-54
55-64
65+

16

1

STATUSI CIVIL

14

14

Beqar/e
I/e martuar

NIVELI ARSIMOR
3

10

4

Cikli i ulët i arsimit 8
vjeçar
Cikli i lartë i arsimit 8
vjeçar
Arsimi i Mesëm
Arsimi i lartë universitar

11

2

LLOJI I AFTËSISË SË KUFIZUAR

Aftësi e kufizuar ortopedike
Tjetër
Gjymtyrë artificiale
Përdorues i shkopit
Përdorues i shëtitores
Përdorues i karrocës elektrike
Përdorues i karrocës mekanike

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Aftësi e kufizuar pamore

I verbër

Shikim i dëmtuar i moderuar

Shikimi rëndë i dëmtuar

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

2. PJESA TEMATIKE E ANKETIMIT

Cilën hapësirë publike në qytetin e Prishtinës e frekuentoni/
shfrytëzoni më shumë?
Tjetër
Qendra tregtare
Parku rreth Bibliotekës Kombëtare
Parku Gërmia
Shëtitoren në bulevardin Nëna Terezë
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Pse e frekuentoni/ shfrytëzoni më shumë hapësirën publike të
sipërpërmendur?
tjetër
Për shkak se është larg zhurmës/ rrezikut të makinave
Për shkak të kafeneve/ lokaleve
Për shkak se frekuentohet më shumë nga miqtë
Për shkak se nuk ka makina të parkuara
Për shkak të ndriçimit të mirë gjatë mbrëmjes
Për shkak se ka vende për ulje
Për shkak të gjelbrimit, të ujit
Për shkak të afërsisë me shtëpinë/ banesën

0

1

2

3

4

5

6

4

Ku (preferoni të) i takoni zakonisht miqtë, të njohurit, familjen?
Në shoqatat e komunitetit të PAK

Në shtëpi

Në hapësira të mbyllura (restoran, kafene, çajtore,
qendra tregtare, dyqan)

Në hapësira publike të hapura (park, shëtitore, rrugë)

0

2

4

6

8

10

12

14

Për çfarë arsye i frekuentoni/ shfrytëzoni më shumë hapësirat publike
të qytetit?
Tjetër
Për të pirë kafe/ pije freskuese/ për të konsumuar
ushqim
Për arsye shëndetësore

Për rekreacion/ sport/ relaksim

Për të takuar miqtë, të njohurit
0

2

4

6

8

10

12

5

Cili është aktiviteti më i preferuar gjatë shfrytëzimit të hapësirës
publike?
Luaj shah apo tjetër lojë shoqërore me miq
Bëj xhiro me miq
Ulem në kafene/ restoran për kafe/ pije freskuese/
ushqim me miq
Ulem në bankë (apo qëndroj) dhe bisedoj me miq/
të njohur
Ulem vetë në bankë (apo qëndroj) dhe shikoj
qytetarët/ lexoj shtypin ditor

0

2

4

6

8

10

12

Si mbërrini në hapësirat publike që i frekuentoni/ shfrytëzoni më
shumë?
Me transport të organizuar nga shoqata
Duke ecur i/e shoqeruar me asistent personal
Duke ecur vete me shkop te bardhë
Me makinë personale
Me transport publik
Duke ecur/ lëvizur vetë me karrocë

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

Cilën hapësirë publike në qytetin e Prishtinës nuk e frekuentoni/
shfrytëzoni fare?
Tjetër
Qendra tregtare
Parku rreth Bibliotekës Kombëtare
Parku i Dardanisë
Kopshti/ oborri përreth xhamisë
Fontana e Ulpianës
Parku i qytetit
Parku Gërmia
Shëtitoren në bulevardin Nëna Terezë

0

1

2

3

4

5

6

7

Tjetër:
•
•
•

Bibliotekën Kombëtare
Kinemanë ABC
Preferoj të dal jashtë qytetit

Për çfarë arsye nuk i frekuentoni/ shfrytëzoni hapësirat publike të
sipërpërmendura?
Hapësira/ vendi nuk frekuentohet nga miqtë e mij
Tjetër
Zhurma e makinave, lokaleve, etj
Pamundësia e lëvizjes nëper trotuar/rruge
Largësia nga shtëpia/ banesa

0

2

4

6

8

10

12

14

16

7

Komente:
•
•

Nuk më tërheq asgjë në këto vende.
Preferoj të dal jashtë Prishtinës.

Sa shpesh i frekuentoni hapësirat publike?
Tjetër

Disa herë brenda ditës

Një herë në ditë

Një herë në javë

0

2

4

6

8

10

12

Në cilët stinë i frekuentoni më shumë?

Të gjitha stinët

Vera

Pranvera

0

2

4

6

8

10

12

14

16

8

Në cilën orë të ditës preferoni të shfrytëzoni hapësirën publike?
Heret në mëngjes
Në cilëndo orë të ditë
Mbrëmje
Pasdite
Mesditë
Paradite
0

1

2

3

4

5

6

7

3. PËRMBLEDHJA E KOMENTEVE
Numëroni 3 problemet kryesore të hapësirave publike në Prishtinës
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tualetet jo adekuate për persona që përdorin karrocë
Turma e njerëzve në rrugë
Shkallët e papërshtatshme
Pagesa e transportit public
E kam të pamundur të shkoj në lagjen Dragodan (Arbëri)
Mungesa e parkingut për PAK
Qasja e vështirësuar në të gjithë qytetin
Siguria e munguar në trafik për komunitetin PAK
Nuk ka vende të mjaftueshme për ulje në hapësira publike
Kushtet jo të përshtatshme në rrugë dhe ndërtesa për persona që përdorin karrocë
Tualetet jo adekuate për persona që përdorin karrocë
Komunikacioni jo adekuat për persona që përdorin karrocë
Trotuaret e ngushta për nevojat e lëvizjes së personave me aftësi të kufizuara
Ajri jo i pastër në qytet
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Numëroni 3 cilësi të hapësirave publike në Prishtinë

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kafenetë e shumëta,
Rregullimi i parqeve,
Zvogëlimi i shkallëve,
Pallati i Rinisë është lehtë i qasshëm për
komunitetin PAK,
Fontana te Ulpiana,
Semaforat me zë,
Ajri i pastër në Gërmi,
Gjallëria e qytetit,
Gjelbërimi,
Sheshi Nëna Tereze,
Gërmia,
Parku i Taukbashqes,

Numëroni 3 objekte publike në Prishtinë në të cilët keni problemet më të mëdha të qasjes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ndërtesa e Komunës,
Stacioni i autobusëve,
Bashkësitë lokale,
Qendrat e mjekësisë familjare,
Disa insutucione publike,
Gjykata themelore,
Spitalet s'kanë infrastrukturë për PAK,
KEDS-I,
Universiteti i Prishtinës,

Koment tjetër:
•
•
•
•
•
•
•

Të përmirësohet infrastruktura për të verbër,
Qytetarët mos t’i paragjykojnë të verbërit,
Trotuaret dhe pllakëzimi në sheshin Nëna Tereze është shumë problematik për persona të
verbër, meqë kanë hapesira në mes të pllakave, që i ngatërrojnë personat e verbër.
Të ndërtohet infrastrukurë e veçantë për komunitetin PAK,
Të bëhet përshtatja e çdo ndërtimi për personat në nevojë,
Hapësirat pubilke të kenë vende të veçanta për PAK,
Kërkohet angazhim më i madh i institucioneve për nevojat e personave me aftësi të kufizuara.
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SHTOJCA IV
ANKETIMET E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË PRIZREN

ANKETIMI I PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË PRIZREN (KORRIK – SHTATOR
2015)
1. TË DHËNAT DEMOGRAFIKE

GJINIA

12

Femër
15

Mashkull

MOSHA
2

0

5
15-24
25-39

9

40-54
55-64
65+
11

1

STATUSI CIVIL
2

Beqar/e

8

I/e martuar
I/e divorcuar
17

LLOJI I AFTËSISË SË KUFIZUAR

Aftësi e kufizuar ortopedike
Tjetër
Gjymtyrë artificiale
Përdorues i shkopit
Përdorues i shëtitores
Përdorues i karrocës elektrike
Përdorues i karrocës mekanike

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tjetër:
•
•

Paralizë
Hemiparesis lat. sin.

2

Aftësi e kufizuar pamore

Tjetër

Shikim rëndë i dëmtuar

I/e verbër

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Tjetër:
•

Dëmtime fizike

NIVELI ARSIMOR
3

1

9

Cikli i ulët i arsimit 8
vjeçar
Cikli i lartë i arsimit 8
vjeçar
Arsimi i Mesëm
Arsimi mbi të mesmen
dhe jo i lartë

12

2

Arsimi i lartë universitar

3

2. PJESA TEMATIKE E ANKETIMIT

Cilën hapësirë publike në qytetin e Prizrenit e frekuentoni/
shfrytëzoni më shumë?
Tregu i gjelbert
Hapësira publike rreth Gazi Mehmet Pashës
Kalaja
Kompleksi Marash
Sheshi i Lidhjes
Sheshi Shadërvan
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

7

8

Pse e frekuentoni/ shfrytëzoni më shumë hapësirën publike të
sipërpërmendur?
tjetër
Për shkak se rregullimi i mjedisit është i kënaqshëm…
Për shkak të kafeneve/ lokaleve
Për shkak se frekuentohet më shumë nga miqtë
Për shkak se nuk ka makina të parkuara
Për shkak të ndriçimit të mirë gjatë mbrëmjes
Për shkak se ka vende për ulje
Për shkak të gjelbrimit, të ujit
Për shkak të afërsisë me shtëpinë/ banesën
Për shkak të qasjes më të lehtë me transport publik

0

1

2

3

4

5

6

4

Ku (preferoni të) i takoni zakonisht miqtë, të njohurit, familjen?
Në shoqatat e komunitetit të PAK

Në shtëpi

Në hapësira të mbyllura (restoran, kafene, çajtore,
qendra tregtare, dyqan)

Në hapësira publike të hapura (park, shëtitore, rrugë)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Për çfarë arsye i frekuentoni/ shfrytëzoni më shumë hapësirat publike
të qytetit?
Për të pirë kafe/ pije freskuese/ për të konsumuar
ushqim

Për arsye shëndetësore

Për rekreacion/ sport/ relaksim

Për të takuar miqtë, të njohurit
0

2

4

6

8

10

12

14

5

Cili është aktiviteti më i preferuar gjatë shfrytëzimit të hapësirës
publike?
Bëj xhiro me miq

Ulem në kafene/ restoran për kafe/ pije freskuese/
ushqim me miq
Ulem në bankë (apo bankinë) dhe bisedoj me miq/
të njohur
Ulem vetë në bankë (apo bankinë) dhe shikoj
qytetarët/ lexoj shtypin ditor

0

2

4

6

8

10

12

14

Si mbërrini në hapësirat publike që i frekuentoni/ shfrytëzoni më
shumë?

Me makinë personale

Me transport publik

Duke ecur/ lëvizur vetë me karrocë

0

2

4

6

8

10

12

14

6

Cilën hapësirë publike në qytetin e Prizrenit nuk e frekuentoni/
shfrytëzoni fare?
Hapësira publike përballë Shtëpisë së Bardhë
Hapësira publike në lagjen Kurilla
Kalaja
Hapësira publike rreth Xhamisë Sinan Pasha
Hapësira publike rreth Kishës ''Zonja Ndihmëtare
Hapësira publike në lagjen Tabakhane
Keji - te gjashtë krojet
Kompleksi Marash
Sheshi i Lidhjes
Sheshi Shadërvan

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Për çfarë arsye nuk i frekuentoni/ shfrytëzoni hapësirat publike të
sipërpërmendura?
Mungesa e ndriçimit publik
Mbeturinat dhe papastërtia/ dhe ndotja e ajrit
Mungesa e gjelbrimit, hijes dhe mundësive të
freskimit (ujit, etj)
Mungesa e lokaleve shërbyese
Zhurma e makinave, lokaleve, etj
Pamundësia e qasjes me transport publik
Largësia nga shtëpia/ banesa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Komente:
Mungon shenjëzimi për P.A.K.

7

Sa shpesh i frekuentoni hapësirat publike?

Disa herë brenda ditës

Një herë në ditë

Një herë në javë

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Në cilët stinë i frekuentoni më shumë?
Të gjitha stinët

Dimri

Vera

Pranvera
0

2

4

6

8

10

12

14

8

Në cilën orë të ditës preferoni të shfrytëzoni hapësirën publike?
Në cilëndo orë të ditë

Mbrëmje

Pasdite

Mesditë

Paradite
0

1

2

3

4

5

6

7

8

3. PËRMBLEDHJA E KOMENTEVE
Numëroni 3 problemet kryesore të hapësirave publike në Prizrenit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rrugët jo të mira
Mungesa e parkingjeve për P.A.K.
Parkimi i makinave aty ku nuk është e lejuar.
Kalldrëmi në sheshin e Shadërvanit,
Qasja e munguar në transportin urban.
Pjerrtësia e madhe e rampave; trotuaret problematike; ashensoret jo
funksionale; hyrje e paqasshme.
Gjelbrimi publik i munguar
Ndërtesat publike të paqasshme. (Muzeu, hamami, Lidhja e Prizrenit,
komuna)
Pastërtia e munguar; mungesa e mirëmbajtjes së gjelbrimit.
Papastertia, parkingu i automjeteve.
Vendet e lokaleve të papërshtatshme për qasje me karrocë.
Transporti publik i paqasshëm për P.A.K.
Spitali dhe lagjja Ortakoll janë të paqasshme për P.A.K.
Mungesa e tualeteve për P.A.K. në lokale dhe institucione publike.
Trafiku i dendur në qytet.
Mungojnë tualetet publike për P.A.K. në qytet.
Zaptimi i trotuareve nga makinat.

Numëroni 3 cilësitë e hapësirave publike në Prizrenit

•

Gjelbrimi i bollshëm,
9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marashi dhe Parku i qytetit.
Kalaja, muzetë.
Kinemaja.
Qendrat tregtare.
Ndriçimi i mirë natën.
Kafenetë e mira.
Pastërtia e qytetit.
Sheshi i Shadervanit.
Vende të mira për rekreacion.
Sheshi i Lidhjes së Prizrenit.
Tregu i gjebër,
Ortakolli

Numëroni 3 objekte publike në Prizren në të cilët keni probleme të mëdha të qasjes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalaja
Qendra Komunale për Mirëqenie Sociale
Sheshi i Shadërvanit
Posta
KEDS
Muzetë
Marashi
Tregu i gjelbër
Lagjja Ortakoll
Parku i qytetit
Bankat
Qendra për pensionet invalidore,
Komuna dhe "Shtëpia e Bardhë" (objekt i komunës)

Koment tjetër:
•
•
•
•

Dëshiroj që 3 objektet në vijim të pajisen me ashensorë: Kalaja, Komuna dhe ”Shtëpia e Bardhë”.
Duhet të ketë tualete publike për komunitetin P.A.K. në hapësira publike, lokale shërbyese dhe
institucione publike.
Si komunitet ndjehemi të parespektuar nga qytetarët e tjerë.
Mungojnë parkingjet e dedikuara për komunitetin P.A.K.
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SHTOJCA V
ANKETIMET E POPULLSISË 14-64 VJEÇ NË PRISHTINË

ANKETA E QYTETARËVE TË PRISHTINËS TË MOSHËS 14-64 VJEÇ PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE
PUBLIKE (PRILL, MAJ 2016)

ANKETA E QYTETARËVE TË PRISHTINËS TË MOSHËS 14-64 VJEÇ PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE
PUBLIKE (PRILL, MAJ 2016)

ANKETA E QYTETARËVE TË PRISHTINËS TË MOSHËS 14-64 VJEÇ PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE
PUBLIKE (PRILL, MAJ 2016)

ANKETA E QYTETARËVE TË PRISHTINËS TË MOSHËS 14-64 VJEÇ PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE
PUBLIKE (PRILL, MAJ 2016)

ANKETA E QYTETARËVE TË PRISHTINËS TË MOSHËS 14-64 VJEÇ PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE
PUBLIKE (PRILL, MAJ 2016)

ANKETA E QYTETARËVE TË PRISHTINËS TË MOSHËS 14-64 VJEÇ PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE
PUBLIKE (PRILL, MAJ 2016)

ANKETA E QYTETARËVE TË PRISHTINËS TË MOSHËS 14-64 VJEÇ PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE
PUBLIKE (PRILL, MAJ 2016)

ANKETA E QYTETARËVE TË PRISHTINËS TË MOSHËS 14-64 VJEÇ PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE
PUBLIKE (PRILL, MAJ 2016)

ANKETA E QYTETARËVE TË PRISHTINËS TË MOSHËS 14-64 VJEÇ PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE
PUBLIKE (PRILL, MAJ 2016)

SHTOJCA VI
ANKETIMET E POPULLSISË 14-64 VJEÇ NË PRIZREN

ANKETA E QYTETARËVE TË PRIZRENIT TË MOSHËS 14-64 VJEÇ PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE
(PRILL, MAJ 2016)

ANKETA E QYTETARËVE TË PRIZRENIT TË MOSHËS 14-64 VJEÇ PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE
(PRILL, MAJ 2016)

ANKETA E QYTETARËVE TË PRIZRENIT TË MOSHËS 14-64 VJEÇ PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE
(PRILL, MAJ 2016)

ANKETA E QYTETARËVE TË PRIZRENIT TË MOSHËS 14-64 VJEÇ PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE
(PRILL, MAJ 2016)

ANKETA E QYTETARËVE TË PRIZRENIT TË MOSHËS 14-64 VJEÇ PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE
(PRILL, MAJ 2016)

ANKETA E QYTETARËVE TË PRIZRENIT TË MOSHËS 14-64 VJEÇ PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE
(PRILL, MAJ 2016)

ANKETA E QYTETARËVE TË PRIZRENIT TË MOSHËS 14-64 VJEÇ PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE
(PRILL, MAJ 2016)

SHTOJCA VII
SKEDAT E MATJES SË FLUKSIT TË QYTETARËVE NË PRISHTINË

SKEDAT E MATJES SË FLUKSEVE (KOHËZGJATJA 30 MINUTA, 4 HERË NË DITË), SI DHE KATEGORIZIMIt TË
QYTETARËVE SIPAS GJINISË, MOSHËS, AFTËSISË_MARS - PRILL 2016. MESATARET E FLUKSEVE NË DITË PUNE (3
DITË) DHE FUNDJAVE (2 DITË)_PRISHTINA
Ora
TË RINJTË
TË RRITUR
TË MOSHUAR
FËMIJË
PRINDËR
PAK
08:00
ME
KARROCA

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

36.5

34

41

84.5

12

6

0

0

0

14

15

44.5

57

6

7.5

10

5

0

25.25

21.5

42.75

70.75

9

6.75

5

2.5

0

SHESHI “ADEM JASHARI”
Ora
12:00

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

Ora
16:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

Ora
19:30

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

83.5

60.5

45.5

60

7

29.5

24

6.5

1

77

88

64.5

82

12

33.5

27

11.5

0

80.25

148.5

55

71

9.5

31.5

26.5

18

0.5

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

44

45.5

33

34.5

2.5

10

19.5

0.5

0

37

51

26

35

5

12

23

3

0

40.5

48.25

29.5

34.75

3.75

11

21.25

1.75

0

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

23

36

28

24

3.5

5.5

17.5

8

1

23

35.25

24

19

2.5

5

15

4

1

23

35.25

26

21.5

3

5.25

16.25

6

1

1

SKEDAT E MATJES SË FLUKSEVE (KOHËZGJATJA 30 MINUTA, 4 HERË NË DITË), SI DHE KATEGORIZIMIt TË
QYTETARËVE SIPAS GJINISË, MOSHËS, AFTËSISË_MARS - PRILL 2016. MESATARET E FLUKSEVE NË DITË PUNE (3
DITË) DHE FUNDJAVE (2 DITË)_PRISHTINA
Ora
TË RINJTË
TË RRITUR
TË MOSHUAR
FËMIJË
PRINDËR
PAK
08:00
ME
KARROCA

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

37.5

40

65.5

96.5

1

5

5

0

0

13

18.5

48

64

2

5.5

4

1

0

25.25

29.25

113.5

80.25

1.5

5.25

3

0.5

0

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

Rr. “TAFIL HOXHA”
Ora
12:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

Ora
16:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

Ora
19:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

TË RINJTË

TË RRITUR

107

86.5

106

125.5

7.5

9.5

18

9

1

108.5

91.5

115

134.5

6

8

23

11.5

1

107.75

89

110.5

130

6.75

8.75

20.5

10.25

1

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

TË RINJTË

TË RRITUR

118.5

94

97

85.5

3

8

17.5

6.5

0

1011.5

96

77

77

3

2.5

17.5

55.5

0.5

110.5

96.5

96.5

81.25

3

5.25

17.5

6

0.25

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

96.5

79

56

51.5

7

6.5

18.5

14

0.5

95.5

78.5

52.5

50.5

3

4

24.5

4

0.5

98

78.75

54.25

51

5

5.25

21.5

9

0.5

2

SKEDAT E MATJES SË FLUKSEVE (KOHËZGJATJA 30 MINUTA, 4 HERË NË DITË), SI DHE KATEGORIZIMIt TË
QYTETARËVE SIPAS GJINISË, MOSHËS, AFTËSISË_MARS - PRILL 2016. MESATARET E FLUKSEVE NË DITË PUNE (3
DITË) DHE FUNDJAVE (2 DITË)_PRISHTINA
Ora
TË RINJTË
TË RRITUR
TË MOSHUAR
FËMIJË
PRINDËR ME PAK
08:00
KARROCA

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

36.5

40

65.5

96.5

1

5

5

0

0

13

18.5

18.5

64

2

5.5

4

1

0

24.75

29.25

29.3

80.25

1.5

5.75

4.5

0.5

0

Rr. “REXHEP LUCI”
Ora
12:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

Ora
16:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

Ora
19:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

136

101

91.5

103.5

5.5

11

12

7

0

108.5

105.5

115

51

7.5

12.5

20.5

3.5

1

122.25

103.25

103.3

77.25

6.5

11.75

16.25

5.25

0.5

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

200.5

112.5

78

77

5

5.5

13

5

1

95.5

54

53.5

34

3

4

24.5

3.5

0

148

83.25

56.8

55.5

4

4.75

18.75

4.25

0.5

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

142.5

112.5

52

55

5

5.5

15

6.5

0.5

95.5

78.5

52.5

50.5

3

4

24.5

4

0.5

119

95

52.3

52.8

4

5.25

19.75

5.25

0.5

3

SKEDAT E MATJES SË FLUKSEVE (KOHËZGJATJA 30 MINUTA, 4 HERË NË DITË), SI DHE KATEGORIZIMIt TË
QYTETARËVE SIPAS GJINISË, MOSHËS, AFTËSISË_MARS - PRILL 2016. MESATARET E FLUKSEVE NË DITË PUNE (3
DITË) DHE FUNDJAVE (2 DITË)_PRISHTINA
Ora
TË RINJTË
TË RRITUR
TË MOSHUAR
FËMIJË
PRINDËR ME PAK
08:00
KARROCA

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

2.75

2.75

8.75

13

1.25

1.25

1.5

0.75

0

1

2

8.5

16.5

2

2

2

0.5

0

4.5

3.5

9

9.5

0.5

0.5

1

1

0

SHESHI ZAHIR PAJAZITI – matja te pasazhi jugor
Ora
12:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

TË RINJTË

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

16.5

16.5

31

2.75

5

10.75

3.25

0

11.5

21.5

17

35

2

6

9

4.5

0

6

12.5

16

27

3.5

4

12.5

2

0

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

4.5

14.75

15.5

21.5

1.75

3.25

5.75

1.25

0.25

5

17

14.5

23.5

2.5

2.5

6.5

0

0

4

12.5

16.5

19.5

1

4

5

2.5

0.5

Ora
19:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

TË MOSHUAR

8.75

Ora
16:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

TË RRITUR

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

7.75

13.75

18

25.25

1.75

3.25

5

3.5

0.25

8

12.5

19

29.5

2.5

5.5

9

5.5

0.5

7.5

15

17

21

1

1

1

1.5

0

4

SKEDAT E MATJES SË FLUKSEVE (KOHËZGJATJA 30 MINUTA, 4 HERË NË DITË), SI DHE KATEGORIZIMIt TË
QYTETARËVE SIPAS GJINISË, MOSHËS, AFTËSISË_MARS - PRILL 2016. MESATARET E FLUKSEVE NË DITË PUNE (3
DITË) DHE FUNDJAVE (2 DITË)_PRISHTINA
Ora
TË RINJTË
TË RRITUR
TË MOSHUAR
FËMIJË
PRINDËR ME PAK
08:00
KARROCA

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

7

12

43

26.5

7

9

4.5

3

0

9.5

17.5

12.5

16

4.25

8.5

9.5

1

0

8.25

29.5

27.75

21.25

5.625

6.625

7

2

0

PARKU I DARDANISË
Ora
12:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

Ora
16:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

Ora
19:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

8.5

9.5

18.5

17

20

22.5

24.33

3.5

1

10.75

10.75

20

21

12.75

16.5

54.75

3.5

0

9.6

10.1

19.3

19

16.375

19.5

39.54

3.5

0.5

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

22

29.5

31

25

18.5

27.5

12.66

5

0

13.8

21.5

19.8

20

54.8

12.8

21

16.5

0

17.8

25.5

25.4

12.5

36.6

20.1

16.8

10.3

0

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

19.5

29

29

26.5

11

16

22.66

3

0

16.5

25

33

25

20

22.5

29.83

5.25

0.5

18

27

31

25.75

15.5

19.125

26.245

4.125

0.25

5

SKEDAT E MATJES SË FLUKSEVE (KOHËZGJATJA 30 MINUTA, 4 HERË NË DITË), SI DHE KATEGORIZIMIt TË
QYTETARËVE SIPAS GJINISË, MOSHËS, AFTËSISË_MARS - PRILL 2016. MESATARET E FLUKSEVE NË DITË PUNE (3
DITË) DHE FUNDJAVE (2 DITË)_PRISHTINA
ORA
TË RINJTË
TË RRITUR
TË MOSHUAR
FËMIJË
PRINDËR ME PAK
7:30
KARROCA

DITË
PUNE
FUND
JAVË
TOTALI

25

26.25

48.5

30

12.5

10.75

31

0.5

0

23.25

29.25

20.5

21

13.5

18.75

28

2

0

24.2

27.75

39.25

25.5

13

14.75

29.5

1.25

0

PLATOJA “KURRIZI” (matja te “Ora”)
ORA
12:30

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

Ora
16:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

Ora
19:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

35.25

59

35.25

51

4.75

17.75

54.16

1.25

0

30.75

40.75

34.25

44.75

12

17.25

50.5

2

0

33

49.9

34.75

47.9

8.375

12.625

52.33

1.625

0

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

45

54

45

40.75

6.5

5.5

15

0.75

0

36

45.75

28.25

46.25

5.75

11.75

26.25

1

0

40.5

49.9

36.6

57.5

6.125

8.625

20.625

0.875

0

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

26.75

48.75

35.25

38

13.5

15.5

14.33

0.5

0.5

47

38.75

41.75

41.75

4.75

10.75

12

0.5

0

36.875

43.75

38.5

39.87

9.125

13.125

13.165

0.5

0.25

6

SKEDAT E MATJES SË FLUKSEVE (KOHËZGJATJA 30 MINUTA, 4 HERË NË DITË), SI DHE KATEGORIZIMIt TË
QYTETARËVE SIPAS GJINISË, MOSHËS, AFTËSISË_MARS - PRILL 2016. MESATARET E FLUKSEVE NË DITË PUNE (3
DITË) DHE FUNDJAVE (2 DITË)_PRISHTINA
Ora
TË RINJTË
TË RRITUR
TË MOSHUAR
FËMIJË
PRINDËR ME PAK
08:00
KARROCA

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

58

54.5

114.5

183

8.5

26

4

2.5

0

55.5

76

113.5

186

5

17.5

5.5

1

1.5

56.75

65.25

114

184.5

6.75

21.75

4.75

1.75

0.75

Matja para TEATRIT KOMBËTAR TË KOSOVËS – SHESHI SKËNDERBEU
Ora
12:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

Ora
16:00

DITË
PUNE
FUNDJ
AVË
TOTALI

Ora
19:00

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

131

84

131.5

155

14

51.5

54

13

2

182

151.5

236.5

314

28

114

77

17.5

1.6

156.5

117.75

184

234.5

21

82.75

65.5

15.25

1.75

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

TË RINJTË

TË RRITUR

176.75

150

135.25

117

18.5

57.75

64.75

25.5

1

215.5

141

117.5

116

12

29

54.5

25.5

1.5

138

159

153

118

25

86.5

75

15.5

0.5

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

208

158

82.5

125

24

38.5

67

21

1

147.5

88.5

113.5

177.5

9

42.5

58.5

15.5

0.5

177.75

123.25

98

151.25

16.5

40.5

62.75

18.25

0.75
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SKEDAT E MATJES SË FLUKSEVE (KOHËZGJATJA 30 MINUTA, 4 HERË NË DITË), SI DHE KATEGORIZIMIt TË
QYTETARËVE SIPAS GJINISË, MOSHËS, AFTËSISË_MARS - PRILL 2016. MESATARET E FLUKSEVE NË DITË PUNE (3
DITË) DHE FUNDJAVE (2 DITË)_PRISHTINA
Ora
TË RINJTË
TË RRITUR
TË MOSHUAR
FËMIJË
PRINDËR ME PAK
8:00
KARROCA

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

6

17

60.5

82

5.5

3

6

0

0

12

22.5

44

54

0

6

2

0

0

9

19.75

30.25

68

2.75

4.5

4

0

0

SHESHI NËNA TEREZE – matja te HOTEL SWISS DIAMOND
Ora
12:30

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

Ora
16:00

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

Ora
19:00

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

55

92.5

156

293.5

12.5

14.5

27.5

11.5

0

46

67.5

138.5

188.5

7

18

36.5

4

0.5

50.5

80

147.25

241

9.75

16.25

32

7.75

0.25

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

62.5

132

160

95

6.5

8

33.5

9

0

63.5

68

129.5

140.5

3.5

11.5

28.5

4.5

0

63

100

144.75

117.75

5

9.75

31

6.75

0

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

42

56.5

109.5

108.5

2.5

11

26

4.5

0.5

67

45.5

84

101.5

5

4

24

4.5

0

51.5

51

96.75

105

3.75

7.5

25

4.5

0.25
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SKEDAT E MATJES SË FLUKSEVE (KOHËZGJATJA 30 MINUTA, 4 HERË NË DITË), SI DHE KATEGORIZIMIt TË
QYTETARËVE SIPAS GJINISË, MOSHËS, AFTËSISË_MARS - PRILL 2016. MESATARET E FLUKSEVE NË DITË PUNE (3
DITË) DHE FUNDJAVE (2 DITË)_PRISHTINA
Ora
TË RINJTË
TË RRITUR
TË MOSHUAR
FËMIJË
PRINDËR ME PAK
8:00
KARROCA

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

36.25

53.5

27

68.5

1.75

3.75

8

0.5

0

34

37

25

44.5

2

4.5

4

0

0

38.5

70

29

48

1.5

3

12

1

0

SHESHI ZAHIR PAJAZITI – matja te PASAZHI VERIOR
Ora
12:00

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

Ora
15:30

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

Ora
19:00

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

78.75

152.25

44.5

195.5

1.25

5.5

12.75

0.5

0

85.5

178.5

53.5

113

0.5

7

11

1

0

72

126

35.5

82.5

2

4

14.5

2

0

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

125.5

156

76.5

8.5

1.5

4.75

16.25

1

0

153

188.5

86.5

94.5

2

7

18

1

0

98

123.5

66

75.5

1

2.5

14.5

1

0

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

73

102.5

43.5

64.5

1.875

3

10.5

1.25

0.25

73

118

48.5

74

1.75

3

4

0.5

0

57.5

86.5

38.5

55.5

2

3

17

2

0.5
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SKEDAT E MATJES SË FLUKSEVE (KOHËZGJATJA 30 MINUTA, 4 HERË NË DITË), SI DHE KATEGORIZIMIt TË
QYTETARËVE SIPAS GJINISË, MOSHËS, AFTËSISË_MARS - PRILL 2016. MESATARET E FLUKSEVE NË DITË PUNE (3
DITË) DHE FUNDJAVE (2 DITË)_PRISHTINA
Ora
TË RINJTË
TË RRITUR
TË MOSHUAR
FËMIJË
PRINDËR ME PAK
PERSONA TË
8:00
KARROCA
ULUR

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

53.75

61.5

58.75

97.75

18.25

20

24.25

1

0

2.5

38

49.5

57

77

25

19.5

15.5

1

1

0.5

69.5

73.5

60.5

118.5

11.5

20.5

33

1

1

4.5

SHESHI ZAHIR PAJAZITI – matja para monumentit
Ora
12:00

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

Ora
15:30

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

Ora
19:00

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

PERSONA
TË ULUR

176

178.75

167.75

190

11

39.5

165.5

17.5

0

12.5

210

206

177

190

12.5

42

66

13.5

0

17

142

151.5

158.5

190

9.5

37

99.5

21.5

0

8

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

PERSONA
TË ULUR

184.5

172.5

170.25

182.75

15.25

20

68.5

17.75

0.75

13.5

170.5

144

141.5

139.5

20.5

19.5

80

20

0

17

198.5

200.5

199

224

10

20.5

57

15.5

1.5

10

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

PERSONA
TË ULUR

152.5

172

129.75

167.75

9.25

22.5

64

18.25

0.75

25.75

162.5

175.5

157

203.5

10

29

68

23

1

33.5

142.5

168.5

102.5

132

8.5

16

60

13.5

0.5

18
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SKEDAT E MATJES SË FLUKSEVE (KOHËZGJATJA 30 MINUTA, 4 HERË NË DITË), SI DHE KATEGORIZIMIt TË
QYTETARËVE SIPAS GJINISË, MOSHËS, AFTËSISË_MARS - PRILL 2016. MESATARET E FLUKSEVE NË DITË PUNE (3
DITË) DHE FUNDJAVE (2 DITË)_PRISHTINA
Ora
TË RINJTË
TË RRITUR
TË MOSHUAR
FËMIJË
PRINDËR ME PAK
8:30
KARROCA

DITË
36.5
34
PUNE
FUNDJA 14
15
VË
TOTALI 25.25
21.5
SHESHI “ADEM JASHARI”

41

89.5

12

6

0

0

0

44.5

57

6

7.5

10

5

0

42.75

70.75

9

6.75

5

2.5

0

Ora
13:00

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

TË RINJTË

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

83.5

60.5

45.5

60

7

29.5

26

6.5

1

77

88

64.5

82

12

33.5

27

11.5

0

80.25

148.5

55

71

9.5

31.5

26.5

18

0.5

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

44

45.5

33

34.5

2.5

10

19.5

0.5

0

37

51

26

35

5

12

23

3

0

40.5

48.25

29.5

34.75

3.75

11

21.25

1.75

0

Ora
19:45

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

23

34.5

28

24

3.5

5.5

17.5

8

1

23

36

24

19

2.5

5

15

4

1

23

35.25

26

21.5

3

5.25

16.25

6

1

11

SKEDAT E MATJES SË FLUKSEVE (KOHËZGJATJA 30 MINUTA, 4 HERË NË DITË), SI DHE KATEGORIZIMIt TË
QYTETARËVE SIPAS GJINISË, MOSHËS, AFTËSISË_MARS - PRILL 2016. MESATARET E FLUKSEVE NË DITË PUNE (3
DITË) DHE FUNDJAVE (2 DITË)_PRISHTINA
Ora
TË RINJTË
TË RRITUR
TË MOSHUAR
FËMIJË
PRINDËR ME PAK
8:00
KARROCA

DITË
8.5
14
38.5
77
PUNE
FUNDJA 19
23.5
23
54
VË
TOTALI 13.75
18.75
30.75
65.5
SHESHI NËNA TEREZE - RR. “FEHMI AGANI”

0.5

2.5

0.5

0

0

1.5

5

4

0

0

1

3.75

2.25

0

0

Ora
12:00

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

PERSONA
TË ULUR

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

Ora
16:00

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

Ora
8:00

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

TË RINJTË

42

111.5

191.5

287.5

8.5

24.5

27.5

11.5

1

6

43

53.5

97

150.5

6.5

17.5

21.5

10

0

1.5

42.5

82.5

122.5

219

7.5

21

24.5

10.75

0.5

3.75

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

PERSONA
TË ULUR

88

128.5

173.5

184

2

12

30

15

0.5

4.5

78

96

122.5

138

7.5

10

26.5

10.5

0.5

2.5

83

112.25

147.85

161

4.75

11

28.25

12.25

0.5

3.5

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

PERSONA
TË ULUR

60.5

72

108.5

150

4

7.5

4

20.5

1.5

6

72

65.5

72

90.5

7.5

14.5

39.5

10

0

5

66.25

68.75

90.85

120.25

5.75

11

40.25

15.25

0.75

5.5
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SKEDAT E MATJES SË FLUKSEVE (KOHËZGJATJA 30 MINUTA, 4 HERË NË DITË), SI DHE KATEGORIZIMIt TË
QYTETARËVE SIPAS GJINISË, MOSHËS, AFTËSISË_MARS - PRILL 2016. MESATARET E FLUKSEVE NË DITË PUNE (3
DITË) DHE FUNDJAVE (2 DITË)_PRISHTINA
Ora
TË RINJTË
TË RRITUR
TË MOSHUAR
FËMIJË
PRINDËR ME PAK
PERSONA TË
8:30
KARROCA
ULUR

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

23.5

37.5

49.5

88

3

7

6

1.5

0

4.5

22.5

22.5

20.5

41

1

6

2.75

0

0

1.5

24.5

30

35

64.5

2

6.5

4.375

0.75

0

3

SHESHI NEWBORN
Ora
13:30

DITË
PUNE
FUNDJA
VË
TOTALI

Ora
16:30

DITË
PUNE
FUNDJAVË
TOTALI

Ora
19:30 –
20:00

DITË
PUNE
FUNDJAVË
TOTALI

Ora
8:30

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

PERSONA
TË ULUR

87

92

126.5

136

3.5

5

11.25

9

0

3.5

81.5

84

138.5

136

7

6.5

11.5

5.5

0

3.5

84.25

88

132.5

132.25

5.25

5.75

11.35

7.25

0

3.5

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

PERSONA
TË ULUR

85.5

78.5

67

76.5

5.5

5

22

7

0

2

51.5
68.5

59
68.75

99
83

96.5
86.5

2.5
4

3.5
4.25

11.25
16.75

5
6

0.5
0.25

5.5
3.75

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

34

79

48

36.5

2.5

7

4.5

1

0

35
34.5

66
72.5

37
42.5

44.5
40.5

2.5
2.5

6.5
6.75

4
4.25

1.5
1.25

0
0

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR
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SKEDAT E MATJES SË FLUKSEVE (KOHËZGJATJA 30 MINUTA, 4 HERË NË DITË), SI DHE KATEGORIZIMIt TË
QYTETARËVE SIPAS GJINISË, MOSHËS, AFTËSISË_MARS - PRILL 2016. MESATARET E FLUKSEVE NË DITË PUNE (3
DITË) DHE FUNDJAVE (2 DITË)_PRISHTINA
DITË
PUNE
FUNDJAVË
TOTALI

237

184.5

11.7

29

6.33

0.66

0

0.33

55
146

67
125.8

22
16.8

33
31

9
7.665

1.25
0.955

0
0

0
0.165

BIBLIOTEKA KOMBËTARE – sh. HASAN PRISHTINA (para Bibliotekës – ana perëndimore e
ndërtesës)
Ora
12:0012:30

DITË
PUNE
FUNDJAVË
TOTALI

TË RINJTË

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

192.7

183.3

11.3

29.7

9.7

9.7

1

0

43
117.8

60
121.7

22
121.7

38
33.8

8
5.9

8
8.8

3
2

0
0

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

PAK

Ora
16:30

DITË
PUNE
FUNDJAVË
TOTALI

TË RRITUR

TË RINJTË

220.3
3
76
148.2

TË RRITUR

TË MOSHUAR

185.66

15.3

29.66

13

5.66

0

0

83
134.3

22
18.7

40
34.8

12
12.5

10
7.8

0
0

1
0.5

Ora
19:30

TË
RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

DITË
PUNE
FUNDJAVË
TOTALI

85.33

147

11.33

21.33

6.33

65
75.2

80
113.5

7
9.2

15
18.2

9
7.7

Ora
8:30

TË
RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR
ME
KARROCA

PAK

DITË

2.7

1

3

5

1.7

3
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SKEDAT E MATJES SË FLUKSEVE (KOHËZGJATJA 30 MINUTA, 4 HERË NË DITË), SI DHE KATEGORIZIMIt TË
QYTETARËVE SIPAS GJINISË, MOSHËS, AFTËSISË_MARS - PRILL 2016. MESATARET E FLUKSEVE NË DITË PUNE (3
DITË) DHE FUNDJAVE (2 DITË)_PRISHTINA
PUNE
FUNDJAVË 2
1
5
7
8
11
TOTALI
2.4
2
4
6
4.9
7

PARKU I QYTETIT - HYRJA PERËNDIMORE
Ora
12:0012:30

DITË
PUNE
FUNDJAVË
TOTALI

TË RINJTË

PRINDËR ME
KARROCA

3.6

6

3.3

7.3

3.7

0.3

7
9.7

11
9.8

4
3.8

9
7.5

3
3.2

4
5.7

3
3.4

0.2

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

4.3

8

5.7

7

1.3

3

3

0.3

4
4.2

8
8

6
5.9

5
6

3
2.2

7
5

6
4.5

0.2

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

6

14

5.3

9.7

1.7

2.7

5.3

1

12
9

16
15

5
5.2

7
8.4

4
2.9

2
2.4

10
7.7

1
1

PRINDËR ME
KARROCA

Ora
8:30

DITË
PUNE
FUNDJAVË
TOTALI

FËMIJË

8.6

Ora
19:30

DITË
PUNE
FUNDJAVË
TOTALI

TË MOSHUAR

12.3

Ora
16:30

DITË
PUNE
FUNDJAVË
TOTALI

TË RRITUR

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

1

1.7

3

5.3

3

6.3

0.3

0
0.5

0
0.9

3
3

4
4.7

3
3

3
4.7

0
0.2

PAK

PAK

PAK

PAK
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SKEDAT E MATJES SË FLUKSEVE (KOHËZGJATJA 30 MINUTA, 4 HERË NË DITË), SI DHE KATEGORIZIMIt TË
QYTETARËVE SIPAS GJINISË, MOSHËS, AFTËSISË_MARS - PRILL 2016. MESATARET E FLUKSEVE NË DITË PUNE (3
DITË) DHE FUNDJAVE (2 DITË)_PRISHTINA

PARKU I QYTETIT HYRJA - JUGORE
Ora
12:0012:30

DITË
PUNE
FUNDJAVË
TOTALI

Ora
16:30

DITË
PUNE
FUNDJAVË
TOTALI

Ora
19:30

DITË
PUNE
FUNDJAVË
TOTALI

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR

FËMIJË

PRINDËR ME
KARROCA

16.3

9.3

3.7

7.7

2.7

6

7.3

5
10.7

3
6.2

3
3.4

7
7.4

4
3.6

5
5.5

6
6.7

2
1

TË RINJTË

TË RRITUR

TË MOSHUAR
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SHTOJCA IX
ANALIZAT MAKRO DHE MIKRO URBANE PRISHTINË

SHTOJCA X
ANALIZAT MAKRO DHE MIKRO URBANE PRIZREN

SHTOJCA XI
HARTA E BARRIERAVE ARKITEKTONIKE – SHESHI “ZAHIR PAJAZITI” PRISHTINË

HARTA E SHKALLËS SË QASSHMËRISË
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SHTOJCA XII
HARTA E BARRIERAVE ARKITEKTONIKE – SHESHI “SHADËRVANI” PRIZREN
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Dysheme e dëmtuar,
trotuare të ngritura

Qasje me pak vështirësi
Terren / element me
pjerrtësi të madhe

Shteg i paqasshëm

Shteg/rrugë me pjerrtësi të madhe

Barriera fizike

E pakalueshme për njerëz me karrocë
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HARTA E BARRIERAVE NË SHESHIN E SHADËRVANIT

Ndërtesë fetare

Kinema

Lokalet nuk kanë tualet për P.A.K

DokuKino, Kino Lumbardhi

Lokale shërbyese

Banim

Kafene etj

Shtëpi banimi, ndërtim i ultë

Tregti/Lokale shërbyese

Terraca lokalesh

---

---

Shadërvani

Hapësirë multifunksionale

---

KEJI

Urë

Shesh

Ura e Gurit

Sheshi i Lidhjes

Hotelieri

Lumi

---

Lumi Lumbardh

Administratë

Urë

---

Ura e Arastes

Hyrje pjesërisht e qasshme

Shkallë
Shkallë

Lokalet nuk kanë tualet për P.A.K

Denivelime të pakalueshme për P.A.K

Dysheme prej kalldrëmi
Sipërfaqe e vështirë për lëvizje për
përdorues karrocash

Rampë
Mbajtëset anësore të dëmtuara apo të larguara
Pjerrtësi jashtë standarteve për P.A.K

Bordurë trotuari
Denivelim i pakalueshëm për P.A.K

Hyrje e paqasshme
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