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Këshilli Shqiptar i Sigurisë Rrugore
(KSHSRR)

• Themeluar në Tetor 2013.

• Anëtarët: Kompanitë e sigurimit, Albanian
Automobile Club Albania (ACA), kompani të
tjera, si dhe persona fizikë.

• Qëllimi kryesor i KSHSRR: parandalimi dhe
ulja e numrit të aksidenteve rrugore në Shqipëri.
(bazuar në modelin austriak të sigurisë rrugore)
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Objekti i veprimtarisë së
Këshillit Shqiptar të Sigurisë Rrugore:

• Parandalimi dhe reduktimi i numrit të aksidenteve
rrugore.

• Bashkëpunimi dhe komunikimi me të gjitha
autoritetet përkatëse të Qeverisë, me qeveritë lokale
dhe komunat, organet profesionale, agjensitë e
sigurimeve shoqërore kombëtare e të tjera, si dhe
institucionet ndërkombëtare dhe OJF-të me qëllim
uljen e numrit të aksidenteve rrugore dhe
promovimin e sigurisë rrugore në Shqipëri.

• Bashkërendimi i kërkimeve përkatëse dhe zbatimin
në mënyrë të dobishme të rezultateve të dala nga
këto kërkime.
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• Përmirësimin e sigurisë rrugore në territorin
Shqiptar nëpërmjet programeve dhe aktivitete të
ndryshme të dedikuara për rritjen dhe
përmirësimin e sigurisë rrugore.
• KSHSRR do të ofrojë konsulencë për institucionet
shtetërore dhe private për çështjet që lidhen me
sigurinë e trafikut dhe mbrojtjen e mjedisit.
• KSHSRR do të promovojë dhe mbështesë
programe dhe aktivitete të ndryshme që lidhen me
mbrojtjen e mjedisit kundër ndotjes së ajrit nga
automobilizmi, duke synuar reduktimin maksimal
të tij.
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Aktivitetet kryesore të KSHSRR:

1. Konferencë “Safer Roads 2013 - European
Albania” 17 Tetor 2013;

2. Tryezë e rrumbullakët “Multi stakeholder
round table on road safety in Albania” 13
Nëntor 2013;

3. Aktivitet me datë 18 Nëntor 2013 në përkujtim
të viktimave të trafikut rrugor. (UN Global
Decade on Road Safety).
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10 pikat kryesore të programit
të KSHSRR:

1. Edukimi, trajnimi, roli i shkollave dhe
autoshkollave;

2. Planifikimi urban, teknik dhe mjedisor;
3. Siguria dhe shëndeti;
4. Siguria e fëmijëve si një fokus i veçantë;
5. Siguria rrugore një çështje njerëzore dhe
morale;
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10 pikat kryesore të programit të
KSHSRR(vazhdim):

6. Teknologjia e re, informatika, informimi dhe
të dhënat;

7. Aspekti ekonomik, shpenzimet dhe të
ardhurat;

8. Politikat, zbatimi dhe mbikqyrja;
9. Ndërgjegjësimi i publikut, fushatat
publicitare dhe roli i medias;

10.Çështjet institucionale, grupet e interesit,
aktivitetet dhe konferencat.
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Për rrugë më të sigurta!

For Safer Roads!


