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INTRODUCTION 

ABOUT THE CAMPAIGN 

EUROPEANMOBILITYWEEK, which culminates in the trademark Car-Free Day, is the largest 
Europe-wide awareness-raising campaign on sustainable urban mobility. The campaign is an 
initiative of the European Commission - Directorate-General for Mobility and Transport1. 

Every year from 16-22 September, towns and cities participate by organising activities, 
implementing permanent mobility measures, and holding a Car-Free Day.  

Actions are not limited to one week. Local authorities and other organisations that promote 
sustainable urban mobility can take part by registering a MOBILITYACTION at any time during 
the year. 

The objective of the campaign is to achieve -positive behavioural change towards cleaner and 
more intelligent transport choices. It provides the perfect opportunity to present sustainable 
mobility alternatives to local residents. 

The week represents an excellent occasion for local stakeholders to get together and discuss 
the different aspects of mobility and air quality, find innovative solutions to reduce car use and 
to test new technologies or planning measures. 

 

 

 

 
  

                                            
1 https://ec.europa.eu/transport/home_en  

Local authorities are strongly encouraged to use the campaign to test 
new transport measures and get feedback from the public. 

HYRJE

JAVAEUROPIANEELËVIZSHMËRISË është fushata më e madhe europiane 
për edukimin dhe ndërgjegjësimin e banorëve për lëvizshmëri urbane të 
qëndrueshme. Kjo fushatë përtej aktiviteteve të tjera thelbësore në përbërje 
të saj, arrin të kulmojë me iniciativën e konsoliduar tanimë“Dita-pa-Makina”. 
Fushata është një nismë e Këshillit të Europës – Drejtoria e Përgjithshme 
për Lëvizshmërinë dhe Transportin1.

Përgjatë javës 16-22 shtator të çdo viti, vendbanime dhe qytete marrin pjesë 
në këtë fushatë duke organizuar aktivitete dhe zbatuar masa të ndryshme që 
promovojnë lëvizshmërinë e qëndrueshme urbane. Aktivitetet, jo detyrimisht, 
janë të kufizuara vetëm përgjatë kësaj jave. Zhvillimi i aktiviteteve dhe masave 
të ndryshme, nga bashkitë dhe shoqëria civile, që forcojnë dhe vendosin 
theksin mbi qëndrueshmërinë urbane në lëvizshmëri, mund të regjistrohen 
në MOBILITYACTION2 përgjatë gjithë vitit.

Synimi kryesor i kësaj fushate është të arrij një ndryshim pozitiv në sjelljen 
dhe zgjedhjet ndaj një transporti më të pastër dhe më inteligjent të popullsisë. 
Gjithashtu, përveç se shërben si mundësi e shkëlqyer për t’i prezantuar 
publikut të gjerë alternativat e transportit tëqëndrueshëm, sjell sëbashku 
edhe grupet e interesit për të diskutuar aspektet e ndryshme të lëvizshmërisë 
dhe cilësisë së ajrit; për të gjetur zgjidhje të zgjuara për uljen e përdorimit të 
automjeteve private, si dhe për të testuar teknologji dhe/ose masa të reja.

1 https://ec.europa.eu/transport/home_en/
2 http://www.mobilityweek.eu/about-mobilityactions/

Bashkia duhet të ulë sëbashku komunitetin me aktorët 
e përfshirë për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme për 

lëvizshmërinë urbane në qytet.
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ÇFARË MUND TË BËJ SI BASHKI?
Nëse mendoni të organizoni apo bëni diçka për të promovuar ide të 
lëvizshmërisë urbane të qëndrueshme atëherë duhet të drejtoheni tek 
faqja zyrtare e MOBILITYACTION; për sa kohë që idetë tuaja për aktivitete 
synojnë ndryshime në kulturën dhe sjelljen e komuniteteve europiane në 
lëvizshmërine urbane të qëndrueshme [dhe jo aspekte teknike inovative si 
shpikje teknologjike pasi ato nuk përfshihen në sferën e këtij projekti].

Si fillim bashkia mund ta nis duke u regjistruar tek në faqen e 
MOBILITYACTION3 me aktivitete që tanimë i ka të konsoliduara nga vet 
qyteti apo nga bashki të tjera në rajon dhe/ose më gjerë4. Nëse është hera 
e parë, atëherë duhet të informohet rreth gamës së gjerë të aktiviteteve të 
ndryshme që mund të organizohen apo masave të ndryshme që mund të 
ndërmarr në kuadër të lëvizshmërisë urbane të qëndrueshme. 
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MOBILITYACTION LABEL 

Businesses, NGOs, schools and other actors, including towns and cities, who promote 
sustainable urban mobility at any time of the year, not only during 
EUROPEANMOBILITYWEEK, can gain visibility at the European level by registering their 
promotional activity as a MOBILITYACTION 
(www.mobilityweek.eu/about-mobilityactions/) 

Once you have registered your action, we encourage you to add the MOBILITYACTION label 
to your website, social media pages, posters, leaflets, flyers, etc. 

The MOBILITYACTION label is integrated within a rectangle with a white background and a 
blue outline. 

 

To ensure legibility, the smallest horizontal dimension recommended is 45mm. 

Please note that the right to use the MOBILITYACTION label is given to individual actions and 
not to institutions or companies. In practice this means that the label can only be used on 
webpages promoting the registered action and not on every page of an organisation’s website. 

Affiliation with the campaign is in no way intended to serve as an endorsement of commercial 
advertisements, products or services. 

Please also note that the MOBILITYACTION label cannot be used beyond the duration of the 
action in question. 
  

Lista e aktiviteteve që mund të mbahen që qytetet tuaja mund të jetë e 
ndryshme dhe e gjatë. Disa shembuj janë listuar këtu:

- Përdorimi i biçikletës nga udhëheqësit politik në qytet;
- Klasa punëtorie për mësimin e të dhënit të biçikletës nga të gjitha 

grupmoshat;
- Dita e biçikletave;
- Përdorimi i biçikletave nga departamenti i Policisë;
- Social biking challenge;
- Promovimi i korsive të çiklizmit në qytet;
- Promovimi i makinave elektrike;
- Prezantimi i mjeteve motorike-elektrike për transportin publik në 

qytet;
- Kryerja e pyetësorëve mbi perceptimin dhe nevojat për lëvizshmëri 

në qytet;

3 Regjistrimi i aktivitetit mund të bëhet nëpërmjet kësaj adrese: http://mobility-action.
mobilityweek.eu/login.php
4   Mund të referoheni tek ky link: http://www.mobilityweek.eu/previous-years/
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- Instalacione për rritjen e ndërgjegjes për sigurinë rrugore;
- Shfaqja e filmave dhe dokumentarëve që promovojnë lëvizshmërinë 

e qëndrueshme në qytet;
- Organizimi i Dita-pa-Makina (CAR-FREE-DAY);
- Organizimi i aktiviteteve Ditët e Sigurisë Rrugore;
- Konkurse fotografish për Sigurinë Rrugore;
- MIX&MOVE – multimodal;
- Instalimi i kabinave për karikimin e mjeteve elektrike;
- Shtimi i sinjalistikës rrugore;
- Nxitja e nismave si car-sharing&car-pooling;
- Organizimi i dëgjesave publike me personat me aftësi ndryshe dhe 

kërkesat e tyre për një transport publik sa më gjithëpërfshirës;
- Promovimi i transportit të mallrave brenda qendrës urbane nëpërmjet 

korrierëve me biçikletë;
- Ngritjen e stendave për kontroll mjekësor dhe informimin e publikut 

për cilësinë e ajrit në qytet duke përdorur matësa të lëvizshmën 
drejtpërdrejt në vend;

- Instalimi i stacioneve të karikimit për makinat elektrike;
- Shpalljen e zonave pa parkim (NO PARKIN ZONE) dhe /ose të 

kufizuar;
- Instalimin e shinjalistikës rrugore të përshatshme për personat me 

aftësi ndryshe.

Në vijim disa nga këto aktivitete janë shtjelluar edhe më tej me referenca 
më të plota. Lista e mësipërme nuk është fundore dhe gjithmonë mund 
t’i referoheni faqes zyrtare për të mar një informacion më të plotë dhe 
gjithëpërfshirës për listën e aktiviteteve.

Çelja e JEL2019

Më datë 16 shtator, me median prezente, mund të shpallet nisja e JAVËS 
EUROPIANE TË LËVIZSHMËRISË. Gjatë kësaj dite bashkia mund të 
vendos të:

- Prezantimin para publikut të disa prej masave të mara nga ky 
institucion në kuadër të lëvizshmërisë urbane të qëndrueshme si 
dhe ato masa që mendon ti zbatojë në të ardhmen

- Prezantimin e disa ndërhyrjeve të përkohshme në qytet me synim 
përmirësimin e cilësisë së jetës nëpërmjet promovimit të lëvizjes së 
qëndrueshme
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- Promovimin e linjave të transportit publik
- Organizimi i një turi 1-ditor me biçikleta ose ecje të shpejt në qytet 

me një mas të konsiderueshme njerzish

Ditët e Sigurisë Rrugore
Të gjitha aktivitetet që promovojnë dhe nxisin kulturën per siguri rrugore 
më të madhe për komunitetin dhe qytetarët mund të përfshihen tek kjo 
iniciativë. Për t’u shenjuar në këtë fushatë ju mund të regjistroheni edhe 
në roadsafetydays.eu. Aktivitetet mund të jenë fushata ndërgjegjësimi 
të mbajtura në shkolla, biznese, workshop-e, konferenca dhe konkurse 
tëndryshme. Ditët e Sigurisë Rrugore mund të mbahen më datë 19 shtator 
(atëherë kur është edhe EDWARD), dhe/ose gjatë JEL, 16 deri më 22 shtator.

Projekti EDWARD5

Projekti Dita Europiane Pa Vdekje në Rrugë6 është i financuar nga BE dhe 
është një iniciativë për të promovuar sigurinë rrugore në vendet e Bashkimit 
Europian. Në faqen zyrtare të kësaj iniciative (projectedward.eu) ju si 
bashki mund të merrni angazhimin për siguri rrugore duke u regjistruar dhe 
përditësuar më vonë me informacionin e mbledhur apo dukemar pjesë në 
fushatë në mediat sociale (#ProjectEDWARD).

Me biçikletë për punë7

Duke ditur se oraret e fluksit në mëngjes dhe kthimi në pasdite nga puna 
janë tejet problematike për lëvizshmërinë në qytete, bashkia mund të nxis 
qytetarët që të shkojnë me biçikletë në punë. Ata që i bashkohen nismës 
mund të përfitojnë çmime më të ulura në ato shërbime të bashkisë ku 
është e mundur. Regjistrimi dhe monitorimi mund të kryhet nëpërmjet 
aplikacioneve në telefonët e zgjuar ku vlerërsohen në kohë reale nëse 
dikush po përdor biçikletën për të shkuar në punë apo jo. Raportet javore 
gjithashtu mund të paraqesin tw llogaritur sa distancë dhe sa kohë ka kryer 
secili qytetar, dhe mbledhur bashke mund të llogariten përfitimet që ka mar 
qyteti dhe vet banorët nga ky aktivitet.

5 http://www.mobilityweek.eu/eu-initiatives/project-edward/
6  European Day Without a Road Death (EDWARD)
7 Bike to Work Day  http://www.biketoworkmetrodc.org/
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Konkurs fotografie
Bashki mund të organizojë një konkurs fotografie për personin që arrin 
të shkrepi/kap momentin që shpreh dhe mishëron sigurinë rrugore në 
përditshmëri. Tri fotografitë më të mira mund të dërgohen tek MOVE-
ROAD-SAFETY-DAYS@ec.europa.eu deri më datë19 shtator. Foto më 
e mirë do të promovohet më gjerë nga Këshilli i Europës dhe fituesi do të 
ftohet tek Excellence in Road Safety Awards.

Këndi i mobilitetit
Shpërndarja e informacionit në ditët e sotshme edhe pse është bërë tepër 
e lehtë bazuar në teknologjitë e ofruara përsëri komunikimi verbal nuk 
del asnjeherë nga moda. Në ambjente publike përgjatë gjithë JEL2019 
bashkitë mund të ngrene kioska/stenda/kënde ku nxisin qytetarët për të 
përqafuar nisma që promovojnëqëndrueshmërinë në lëvizjet e përditshme 
të tyre në zonat urbane. Mund të shpërndahen flet-palosje me nisma 
të bashkisë për transportin publik, të ofrohen materiale promovuese që 
qytetarët mund t’i bëjnë pjesë në përditshmërine e tyre. Kjo do të rriste më 
tepër shkallën e ndikimit të politikave vendore të bashkisë tek qytetarët si 
dhe do të rriste ndërgjegjësimin e tyre për ndryshimet pozitive që ata mund 
të bënin në sjelljen e tyre në lëvizshmërinë urbane.

Çiklizmi shoqëror8

Projekti Social Biking (S-b) është dizenjuar nga Qendra e Bashkuar për 
Kërkim të Komisionit Europian (JRC) me qëllim kthimin e çiklizmit në një 
zakon shoqëror të komuniteteve në qytetet europiane. Synimi i këtij projekti 
është të nxit aktivitetin fizik dhe përdorimin e mjeteve të qëndrueshme të 
transportit, si dhe të inkurajojë përdorimin e përbashkët të biçikletave nga 
njënetwork çiklistash urban.

Projekti është i dimensionuar edhe si një sfidë. Çdokush mund të bëhet 
pjesë e kësaj sfide nëpërmjet telefonit të tij të zgjuar në BikePrints App. 
Ju mund ta shkarkoni këtë aplikacion nëGoogle Play dhe Apple Store; 
i cili funksionin si një gjurmues i trajektores sa herë ju jeni duke i dhënë 
biçikletës. Sa më shumë ta kryeni këtë veprimtari aq më shumë pikë do të 
mblidhni. Të gjitha këto pikë renditen dhe në fund të një periudhe 3-javore 

8 www.eu-socialbiking@ec.europa.eu
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këto pikë përkthehen në çmime të ndryshme varësisht distancës së kryer 
dhe kritereve të tjera që i gjeni tek faqja zyrtare e projektit.

Komisioni Europian është në kërkim të koordinatorëve vendor që të 
ndihmojnë në promovimin dhe orgaizimin e kësaj sfide/aktiviteti në qytetet 
europiane (mundësisht brenda javës JEL2019). Koordinatori vendor 
qe arrin të organizojë më shumë sfida nëqytetin e tij do të ftohet në një 
ceremoni të veçantë në Bruksel për të tërhequr një çmin të posaçëm.

Për më tepër informacion drejtohuni tek faqja zyrtare http://www.
mobilityweek.eu/eu-initiatives/social-biking-challenge/ për të mar 
instruksionet dhe këshillat e duhura për tu bërë pjesë e sfidës apo për të 
organizuar sfidën si një nga koordinatorët vendor.

Në faqet 35-50 të manualit zyrtar9 gjeni dhe spjegime të hollësishme për 
aktivitetet dhe këshilla që do ju ndihmojnë në organizimin sa më të mirë të 
JEL2019.
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8www.eu-socialbiking@ec.europa.eu 
 
 

#javaelëvizshmërisë  
 

                                                            

9  Linku ku mund të shkarkoni manualin:  http://www.mobilityweek.eu/fileadmin/
user_upload/materials/participation_resources/2019/2019_EMW_Manual.pdf
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PARTNERITETET DHE INICIATIVAT 
E PËRBASHKËTA
Bashkia mund të informohet në rrjetë nëse qytete të tjera kanë ndërmend të 
organizojnë aktivitete të cilat tanimë i kanë regjistruar online10. Nëse është 
ky rasti, bashkimi i fuqive dhe koordinimi do të sillte një ndikim më të lart për 
qytetarët dhe aktorët e përfshirë në lëvizshmërinë urbane të qëndrueshme.

Bashkia gjithashtu mund të ndërtojë apo fuqizojë partneritete ekzsituese 
me shoqërinë civile, bizneset, institucione të tjera shtetërore në fushën e 
lëvizshmërisë dhe transportit, shkolla e universitetetet në mënyrë që të 
arrij një shtrirje më të gjerë dhe sa më afër qytetarëve. Bizneset me fokus 
inovacionin në lëvizshmëri mund të organizojnë në partneritet me bashkitë 
panaire dhe shfaqje promocionale për produketet dhe shërbimet e tyre të 
reja në qytet.

Online mund të gjenden aktivitetet e planifkuara nga qytetet fqinje të cilat 
mund të kombinohen dhe të krijojnë sinergji më të madhe për publikun e 
gjerë.

Gjithashtu, në koordinim me institucionet qëndrore mund të vendosi t’i 
prezantoj ndërhyrjet infrastrukturore të qëndrueshme për lëvizshmërinë 
urbanë gjatë javës 16-22 shtator të këtij viti duke e shoqëruar dhe me 
aktivitete të tjera promovimi tek fëmijët apo shoqeria civile. Mund të ngrihen 
grupe pune apo borde këshillimore të cilat do kenë synimin në përmirësimin 
e masave të propozuara nga pushteti vendor për lëvizshmërine urbane të 
qëndrueshme në qytet.

10  Shih aktivitetet e regjistruara duke klikuar tek ky link: http://www.mobilityweek.eu/
registered-actions/?country=AL
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UDHËZIME PËR KOMUNIKIMIN 
ME PUBLIKUN
Udhëzuesi për gjuhën pamore11 do ju ndihmojë ju në përdorimin sa më të 
lehte edhe të elementëve bazë të përfshira në Udhëzuesin e Komunikimit12.

Sekretariati Europian kërkon që të gjithë qytetet pjesëmarrëse në këtë 
fushatë të përdorin të njëjtën mark (branding). Për këtë arsye janë gjeneruar 
një sërë elementës grafik që mund të integrohen në materialet që do të 
përdoren në aktivitete të ndryshme.

Udhëzuesi përfshin këta elementë bazë:
- Logo e javës europiane të lëvizshmërisë 

(EUROPIANMOBILITYWEEK në gjuhën zyrtare të çdo vendi 
organizues)

- Flamurin e Bashkimit Europian
- Imazhe të kukullës (mascot) për mënyrën përkatëse të transportit
- Etiketën (tag/hashtag) MOBILITYACTIONS

Për më tepër gjenden dhe materiale shtesë, si më poshtë vijon:
- Format A4 shembull në Word (.doc)
- Format shembull për prezantime në Powerpoint (.ppt)
- Format shembull për postera/panele, broshura dhe banera
- Formate shembuj për mediat sociale: Facebook, Twitter dhe Youtube

Të gjitha këto elementë janë publike për përdorim dhe nuk përbëjnë 
subjekt të privatësisë intelektuale të askujt.

SHËNIM

Këto elemente vizual nuk duhen ndryshuar. Nëse keni diçka të paqart dhe 
dëshironi të ndani mendime tuaj apo propozime ju lutem drejtohuni në postën 
elektronike të sekretariatit të BE info@mobilityweek.eu

11  Mund të shkarkohet këtu:http://www.mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/ma-
terials/communication_toolkit/2019/EMË_Visual_Guidelines_.pdf
12  Udhëzuesi mund të shkarkohet tek ky link: http://www.mobilityweek.eu/communi-
cation-toolkit/
13  Vetëm për ato aktivitetete të regjistruara në: www.mobilityweek.eu/about-mobili-
tyactions/
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MASCOT 

The EUROPEANMOBILITYWEEK mascot personifies urban mobility. They are available in: 

• .ai (editable) 
• .eps (vectorised) 
• .jpg 
• .png (with a transparent background) 

  

Pedestrians 

Accessibility Skaters 

Cyclists 

Moped 

Public Transport 

E-Scooter 

Electric car Car sharing 

Taxi Automated shuttle 

Awards 

MASCOT
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Adresa: Rr. ‘Skerdilajd Llagami’ | Nd.3, H.1, Ap.9. 
Tiranë-Shqipëri

Tel: +355 42 46 8492
E-mail: info@aam.org.al ; aam@albmail.com

www.aam.org.al

SHoqATA E bASHkivE Të SHqipëRiSë


