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FONDACIONI ANIA
PËR SIGURINË RRUGORE

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale është një organizatë 
jofi timprurëse e themeluar në vitin 2004 nga Kompanitë e 
Sigurimeve me objektivin e dhënies së ndihmesës për uljen e 
numrit dhe të pasojave të aksidenteve rrugore në Itali.
Me gjithë prirjen e reduktimit të regjistruar nga viti 2002, shifrat 
mbi aksidentet në Itali janë akoma dramatike. Vetëm në vitin 
2012 kanë qenë 3.653 personat që kanë humbur jetën në rrugë, 
nga këta mëse 800 ishin nën 30 vjeç.
Për t’iu përgjigjur kërkesës për siguri nga anë e qytetarëve, 
Fondacioni ka ndërmarrë nisma e projekte konkrete për 
sensibilizimin dhe edukimin e opinionit publik mbi respektimin 
e kodit rrugor. Në të njëjtën kohë, Fondacioni bashkëpunon 
me institucionet më të rëndësishme lokale e kombëtare për të 
ndihmuar në zgjidhjen e problemeve dhe për të përmirësuar 
infrastrukturat e pranishme në territor.



Regjistrohu menjëherë:
http://driveinitaly.smaniadisicurezza.it

Për informacione:

Drive in Italy është një projekt i realizuar nga Fondazione ANIA per la
Sicurezza Stradale me patronazhin e Ministrisë së Integrimit, drejtuar 
qytetarëve të huaj që kanë patentë dhënieje të automjetit të vlefshme 
në Itali. Objektivat e nismës janë promovimi i njohjes së normave 
rrugore, përhapja e sjelljeve të përgjegjshme në timon dhe formimi 
praktik për përballimin e rreziqeve që mund të paraqiten në ngarjen 
e automjetit. 
Të huajt përfaqësojnë një burim të rëndësishëm, por integrimi i tyre 
shpesh pengohet nga barrierat gjuhësore dhe kulturore që nuk u 
mundësojnë kuptimin e zbatimin e plotë të rregullave të Vendit tonë. 
Drive in Italy lind për t’u lehtësuar qytetarëve të huaj integrimin në 
shoqërinë italiane duke fi lluar nga lëvizja në rrugë, duke u ofruar 
atyre mundësinë e përfi timit të një kursi të sigurisë rrugore që, po të 
kompletohet me sukses, do t’u lejojë të fi tojnë një nga 1.000 kurset 
praktike të ngarjes së sigurt të automjetit të vënë në dispozicion nga 
Fondazione ANIA.

Kursi, krejtësisht falas, përbëhet nga dy pjesë:

Faza 1
Formimi teorik përmes një programi të edukimit rrugor që 
merret në platformën e-learning shumëgjuhëshe të krijuar 
nga Fondacioni, në të cilën do të jetë e mundur të ndiqen 
leksione jo vetëm në italisht por edhe në anglisht, shqip, 
rumanisht, gjuhën arabe dhe atë kineze për të favorizuar 

kuptimin sa më të mirë edhe nga ata që nuk njohin mirë gjuhën italiane. 
Qëllimi është rritja e njohurive mbi kodin rrugor dhe sensibilizimi i ngarësve 
të automjeteve mbi sjelljet e ndryshme që duhet të kenë sipas kontekstit 
në të cilin lëvizin (urban, jashtë qendrave të banuara). 

Argumentet e trajtuara janë të mëposhtmet: 
• Kodi i rrugës
• Sjelljet e përgjegjshme
• Vërejtjet për të udhëtuar me automjete më të sigurta dhe efi kase
• Pozicioni i dhënies së automjetit dhe përdorimi i drejtë i komandave
• Informacione të ndërhyrjes së shpejtë në rast aksidenti 
• Patenta në Itali 
• Eco drive
• Përmbledhje mbi shëndetin e mirëqenien në timon

Numri i gjelbër: 800 433 466

driveinitaly@smaniadisicurezza.it

LFormimi praktik përmes kurseve të ngarjes së sigurt të 
automjetit që Fondazione ANIA do të vërë në dispozicion 
1.000 më të mirëve mes personave që do të kenë kaluar me 
sukses Fazën 1 të formimit teorik. Kurset, që do të kenë si 
objektiv mësimin e teknikave për përballimin e situatave të 

rrezikshme në rrugë dhe për përmirësimin e aftësive personale në timon, 
do të mbahen në tri pista të ndryshme, një në Veri, një në Italinë e Mesme 
dhe një tjetër në Jug për t’u mundësuar të gjithëve të arrijnë pa probleme 
në autodrom.

Gjatë provave praktike pjesëmarrësit do  të mësojnë t’u bëjnë ballë 
situatave të ndryshme dhe si të sillen rast rreziqesh të ndryshme: 

• Pozicioni në timon gjatë dhënies së automjetit 
• Slalom mes birilësh në largësi të ndryshme 
• Frenimi me dhe pa ABS
• Marrja e kthesës
• Frenimi në emergjencë për të shmangur rrezik të mundshëm
• “Humbja e kontrollit” e kontrolluar

Faza 2


