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Konsulentë për planifikimin e transportit dhe inxhinierisë

Kreu

HSM Associates është një kompani konsulente
profesionale që ofron këshilla në të gjitha aspektet e
planifikimit të transportit, inxhinierisë mbi trafikun dhe
planifikimin e përdorimit të tokave. Kemi krijuar një
reputacion të lakmueshëm në fushat e transportit të
qëndrueshëm, sigurisë nëpër rrugë dhe formimit e
trajnimit të drejtuesve të automjeteve.
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Transporti i qëndrueshëm dhe publikime

Transporti i qëndrueshëm në shekullin e 21-të
HSM Associates ofron shërbime konsultimi për favorizimin e mjedisit për grupet e sektorit publik, organizatave
tregtare dhe grupeve vullnetare që synojnë të pakësojnë kostot mjedisore dhe financiare të transportit. Aftësitë dhe
eksperienca jonë i ndihmon klientët tanë të:

Lidhje të dobishme (në anglisht):
BEST
Federata Evropiane për Transportin dhe Mjedisin

Dokumenti më i kërkuar (anglisht):
Tarifat e transportit të qëndrueshëm /tarifat e parkimit të makinave
(Klikoni këtu)

•
•
•
•
•

Zhvillojnë praktika të qëndrueshme që rrisin përdorimin dhe lëvizshmërinë
Analizojnë përdorimin aktual të transportit të tyre dhe ta rishikojnë atë
Përcaktojnë koston mjedisore, sociale dhe financiare të politikës së tyre të transportit
Përfitojnë nga zgjidhjet risi të transportit
Minimizojnë përdorimin e burimeve të energjisë, tokave, materialeve dhe financiare

HSM Associates ofron konsulencë dhe zgjidhje praktike në fushat e mëposhtme:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Përdorimi i tokave dhe planifikimi i hapësirave
Analiza të përdorshmërisë
Politika të favorizimit të transportit dhe zhvillim i strategjive
Vlerësime të transportit
Përgatitja e planeve ekologjike të udhëtimit dhe kontrolleve
Analiza të mjedisit, sociale dhe financiare
Seminare trajnimi
Si të pakësoni nevojat e udhëtimit të organizatës
Teknologjitë alternative të mjeteve/transportit
Logjistika/menaxhimi i automjeteve
Kërkimi, monitorimi dhe analiza e transportit
Zgjidhje me anë të krijimit të programeve kompjuterike të posaçme
Informacion rreth ndihmave financiare dhe burimeve të disponueshme të financimit

Detajet për kontaktim:
HSM Associates
Sustainable Transport

Për pyetje +44(0)870-01 01 370
Tel. i brendshëm 2252
Faks +44(0)870-01 01 371
Email: Sustainable@hsmassociates.eu
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Siguria rrugore dhe publikime

Siguria rrugore në shekullin e 21-të
HSM Associates ofron shërbime konsultimi për grupet e sektorit publik, industrinë e transportit dhe organizatat
vullnetare të interesuara në përmirësimin e sigurisë nëpër rrugë

Lidhje të dobishme (anglisht):
Simulatori i distancave të ndalimit
Siguria rrugore nga Komisioni Evropian
Agjencia e standardeve të drejtimit
Instituti i motoristëve të përparuar
Burime të edukimi të sigurisë nëpër rrugë DfT

Dokumenti më i kërkuar (anglisht):

Ne jemi specializuar në dhënien e këshillave mbi metodologjinë e duhur të kërkimit për të identifikuar mangësitë në
aftësitë e shoferëve, problemet me sjelljen dhe perceptimin. Ne mund t’ju ndihmojmë të zbatoni metoda të
përshtatshme dhe efektive për trajnimin dhe testimin e drejtuesve të automjeteve dhe të sugjerojmë mënyra për
përmirësimin e sjelljes së drejtuesve si edhe sigurinë nëpër rrugë.
Duke përdorur shërbimin tonë të konsulencës mund t’ju ndihmojmë të fitoni:

•

•
•
•
•
•
•
•

Aftësi teknike në vlerësimin e ecurisë së drejtuesit të mjetit duke përdorur;
o Vlerësime rrugore
o Treguesit Nahviλ dhe Nahviα
o Një simulator të drejtimit të mjetit
Metoda për sigurimin e integritetit të patentës së drejtimit të automjetit dhe parandalimin e mashtrimeve
Auditime të riskut të drejtuesit të mjetit
Auditime të sigurisë
Auditime të kulturës së sigurisë
Propagandimi i praktikave të përshtatura më të mira kulturore/mjedisore për trajnimin e drejtuesve dhe
sigurisë nëpër rrugë
Studime cilësore që përdorin metodologjinë e intervistimit për të zbuluar perceptimet e problemeve të
drejtimit të automjeteve dhe transportit
Eksperiencë në drejtimin e grupeve të studimit

Testi 1 i perceptimit të rrezikut (kliko këtu - pdf)
Detajet për kontaktim:
Testi 2 i perceptimit të rrezikut (kliko këtu - pdf)
HSM Associates
Road Safety & Sustainable transport Consultants

Pyetje +44(0) 870-01 01 370

Siguria rrugore tel. i brendshëm 2221
roadsafety@hsmassociates.eu
Edukimi dhe trajnimi i drejtuesve të mjeteve tel. brendshëm 2222
det@hsmassociates.eu
Për të marrë informacion rreth Autoshkollave dhe vendndodhjes së tyre ju lutemi të ta dërgoni email:
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