
TURIZËM I AKSESUESHËM PËR TË GJITHË (4ALL)
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INFORMUESE
PËR PROJEKTIN

Konteksti
Qëllimi kryesor i këtij projekti është të përmirësojë aksesueshmërinë e natyrës 
dhe trashëgimisë kulturore në zonën ndërkufitare Shqipëri-Greqi, si dhe të 
mbledhë dhe promovojë informacion të saktë për turistët e moshuar, turistët 
me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre.
Meqenëse aksesueshmëria është e lidhur drejtpërdrejt me qëndrueshmërinë, 
projekti do të ndihmojë gjithashtu në përmirësimin e kapaciteteve për 
përdorim të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe kulturore në zonën 
ndërkufitare.

Objektivat e Projektit
Objektivat specifikë të projektit janë:
i)   Të zhvillojë një sërë veprimesh dhe mjetesh për të mbështetur 
     përmirësimin e produktit turistik dhe shërbimeve përkatëse të të dy 
     zonave, duke zhvilluar objektet e trashëgimisë dhe duke
     përmirësuar aksesueshmërinë e të tyre ndaj personave me aftësi të 
     kufizuara (PAK);
ii)  Përmirësimi i aksesueshmërisë së objekteve të rëndësishme të 
     trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit ndërkufitar;
iii) Transformimi i bashkive të rajonit në destinacionin model për turizëm për 
     të gjithë. 

Produktet
• Zhvillimi dhe promovimi i trashëgimisë së rëndësishme të rajonit të zonës 
  ndërkufitare;
• Krijimi i produkteve të reja turistike të përshtatura me burimet e rajonit dhe 
  nevojat për një segment në rritje të tregut të turizmit (PAK);
• Krijimi i një eksperience udhëtimi të integruar për turistët me aftësi të 
  kufizuara dhe  lëvizshmëri të reduktuar në zonën ndërkufitare;
• Forcimi i fluksit turistik në rajonin e zonës ndërkufitare, dhe i ekonomisë 
  vendore dhe sipërmarrjeve për turizmin dhe tregun vendas;
• Rigjallërimi i Kalasë së Beratit dhe 5 pikave në Parkun e Pindos përmes 
  restaurimit të trashëgimisë, përmirësimit të aksesueshmërisë dhe 
  promovimit të aktiviteteve të qëndrueshme;
• Krijimi i vendeve të punës;
• Transferimi i njohurive dhe shkëmbimi i praktikave të mira mes partnerëve;
• Krijimi i vlerës së shtuar të burimeve vendore, rritja e kapaciteteve të 
  burimeve vendore të komunitetit në termat e shërbimeve turistike;
• Rritja e ndërgjegjësimit të komuniteteve vendase për çështjet ekonomike 
  dhe shoqërore me rëndësi në mbështetjen e turizmit për PAK. 

INFORMACION I PËRGJITHSHËM

DONATORI:
Komisioni Evropian 
  
PARTNERËT:
• Konfederata Kombëtare e 
  Personave me Aftësi të 
  Kufizuara të Greqisë
• Shoqata Rajonale e Bashkive 
  të Epirit
• Bashkia Berat
• Agjencia e Menaxhimit të 
  Parkut Kombëtar të Pindos 
  Veriore
• Instituti i Kërkimeve Urbane 
  (IKU)

KOHËZGJATJA:
01/06/2018 - 31/06/2022

KONTAKT:
Zana Vokopola     
Drejtor Ekzekutiv
Instituti i Kërkimeve Urbane
Rr. Asim Vokshi, Nd. 14 Hyrja 11, 
Ap. 56 Tiranë, Shqipëri     
M: +355694333808
E : zvokopola@uri.org.al

Që nga viti 1999, Instituti i Kërkimeve Urbane (URI) ka dhënë rezultate të mëdha për 

projektet e zhvillimit të realizuara në të gjithë Shqipërinë. Puna jonë fokusohet në 

zhvillimin e komunitetit, forcimin e qeverisjes vendore, mbrojtjen e mjedisit, 

decentralizimin dhe shërbimet publike. Ne kryejmë studime, lobojmë në qeveri, 

trajnojmë njësitë e qeverisjes vendore, rrisim qasjen e publikut në informacion dhe 

lidhim partnerët e zhvillimit. URI ka punuar me donatorë si USAID, Swiss Cooperation, 

Ambasada Hollandeze, UNDP, Banka Botërore, BE, SIDA, Fondacioni Shoqëria e Hapur, etj.

Rreth IKU


