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mit për prakttikat më të mira
m dhe demo
onstrimi i koh
hezionit sociaal, ekonomikk apo
1. Fu
te
erritorial (shkkruani fushën për të cilën po
p aplikohet dhe jepni shp
pjegime mbi kohezionin
k
e
siguruar)

Fusha kuu po aplikoh
het eshte “T
Transporti Publik”.Pas
P
im
mplementimiit te reform
mes administrrative
territorialle eshte rriturr numri i popu
ullsise dhe kjo
o ka bere qe sherbimi
s
i tra
ansportit te perfshije intereesin e
shume qyytetareve.Tra
ansporti publlik eshte njee pike shume e rendesisshme ne perrballjen e sffidave
ekonomikke energjitike dhe mjedisorre te qytetit tone
t
duke perrmisresuar nd
djeshem cilessine e jeteses.Rritja
e numrit te qytetareeve qe zgjed
dhin transporrtin publik tregon
t
se cd
do segment i shoqerise toneindividet,ffamiljet,komu
unitetet dhe bizneset
b
perfiitojne nga tra
ansporti publikk.

2. Pëërshkrimi i problematikëss së adresuar (jo më tepërr se 100 fjalë)
Fieri eshtee nje nga qen
ndrat urbane me
m te zhvillua
ara ne Shqipeerine e Jugut.P
Pas reformes administrativvoterritorialle ne Fier llogaritet nje pop
pullsi pre 200 mije banoressh,dendesi 28
87 banore/km
m2 dhe siperfa
aqe
682.7 km2
2.Sherbimi i transportit
t
pu
ublik ka qene gati inekzisttent ne qytetin tone.Mungesa e termina
aleve
te autobu
uzeve rrethqyttetes,cilesia e mjeteve te udhetimit
u
si edhe mosrespeektimi i orareeve kane qenee
nder prob
blematikat kryyesore te tran
nsportit urban
n.Rritja e traffikut ,rritja e mjeteve
m
levizeese shoqeruarr me
levizjet e medha
m
demo
ografike pas im
mplementimit te reformes administrative territorialee, diktuan nevvojen
per permiiresimin e sheerbimit te tra
ansportit rreth
hqytetas.Bash
hkia Fier dukee pare gjendjeen e transporrtit
publik ekzzistues si edhee per te mbulluar me trasnportin e udheetareve sa te jete
j
e mundu
ur territorin e saj
vjen me nje
nj sherbim tee ri ne fushen e transporti publik.
p

3. Veprimtaritë kryesore dhe rezultatet e arritura (jo më tepër se 150 fjalë)
Bashkia e Fierit hartoi nje rrjet te linjave rrethqytetase dhe nderqytetase duke u bazuar mbi te dhenat
demografike e gjeografike,gjendjen social ekonomike,kerkesat per levizjen e popullates,rrjetin rrugor
dhe gjendjen e infrastrukstures rrugore.Sot ne qytetin e Fierit operojne 15 linja rrethqytetese dhe 1 linje
nderqytetese.Numri i personave qe perdorin sherbimin e transportit publik si e vetmja mundesi
transporti per pjesen me te madhe te tyre eshte mjaft i lart,Ky sherbim ofrohet sipas standarteve te
duhura dhe eshte prezent dhe i dukshem.Sot vihet re prezenca e stacioneve te autobuzeve dhe kabinave
per pasagjeret si edhe eshte ne ndertim e siper terminali i autobuzeve te qytetit te Fierit,Ky terminal do
te sherbeje per grumbullimin e pasagjereve,parkimin dhe nisjen e autobuzeve te linjave interurbane dhe
urbane sipas destinacioneve perkatese.Ne cdo stacion autobuzi eshte i afishuar orari i qarkullimit te
autobuzeve.Keta autobuze jane te pajisur me te gjithe parametrat e komoditetit dhe kane kapacitetet te
bollshem ne raport me numrin e pasagjereve qe i frekuentojne.Higjena e perdorimi i kondicionereve
eshte nje tjeter vlere e shtuar e ketij sherbimi.

4. A mund tëpërshkruhet ndërhyrja si inovative (jo më tepër se 100 fjalë)
Implementimi me sukses i ketij sherbimi eshte mjaft i rendesishem pasi ka ndikur drejtperdrejte ne
permiresimin e jeteses se qytetareve si dhe ne nxitjen e zhvillimit ekonomik,social dhe mjedisor.Ky
sherbim ka shkurtuar distancat dhe ka rritur komunikimin mes qytetareve.

5. Informimi e pjesëmarrja komunitare (jo më tepër se 100 fjalë)
Komuniteti e ka mirepritur kete sherbim te munguar per qytetaret e Fierit.Ekzistenca e ketij sherbimi
eshte pasqyruar ne mediat lokale.Ne cdo stacion autobuzi eshte i afishuar orari dhe destinacioni i sakte i
cdo linje.

6. Qëndrueshmëria e praktikës (jo më tepër se 100 fjalë)
Ky sherbim ka nje impakt teper te madh ne qytet.Qyteti i Fierit ka nje transport urban te konsoliduar te
mireorganizuar ne hapesire dhe orare,por mbi te gjitha nje transport urban lehtesisht te aksesueshem
nga qytetaret.
7. Ilustrime lidhur me praktikën (1-2 ilustrime, foto, video, gazeta)

Konfirmoj se informacioni i dhënë në dokumentet e këtij aplikimi është i saktë.
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