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PYETËSOR: VLERËSIMI I NEVOJAVE DHE IDENTFIKIMI I PROBLMATIKAVE NË 

BASHKINË E BULQIZËS  

 

Ky studim zhvillohet në kuadër të projektit “Të rinjtë për qeverisjen vendore” i cili zbatohet nga 

Strehëza për Gra dhe Vajza me mbështetjen e projektit LevizAlbania, i cili synon të fuqizojë të rinjtë 

në identifikimin dhe raportimin e problematikave të komunitetit nëpërmjet institucionalizimit të 

pjesmarrjes së tyre në vendimmarrje. Studimi synon të identifikojë nevojat dhe problematikat me të 

cilat hasen banorët e Bashkisë së Bulqizës me qëllim adresimin e tyre nga të rinjtë në institucionet 

vendimmarrëse.  

  

SESIONI I-RË: TË DHËNA DEMOGRAFIKE 

 

1.1 Zona/Njësia Administrative (fshati) :    

 

 

1.2 Gjinia:                    1. Mashkull                                             2. Femër  

 

 

1.3 Mosha   

 

1.4 Niveli arsimor: 

 Fillorë 

 8-9 vjeçar 

 I mesëm 

 I lartë 

1.5  Statusi i punësimit: 

 Nxënës/student 

 I /e papunë 

 I /e punësuar 

 I/e vetpunësuar 

 Punësim sezonal 

 Në pension 
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1.6  Sa vite keni që jetoni në këtë zonë? 

1. 0-5 vite                  

2. 6-10 vite                 

3. 10-20 vite                 

4. 20-30 vite   

5. mbi 30 vite 

1.7  Sa persona jeni në familje? (rrethoni numrin) 

1           2           3       4      5         6        7        8        më  shumë ___ 

1.8 Cilat nga kategoritë e mëposhtme përfshijnë të ardhurat tuaja mujore? 

1. Nuk kemi asnjë të ardhur 

2. Më pak se 10.000 lek në muaj 

3. 10.000-20.000 

4. 20.000-30.000 

5. 30.000-40.000 

6. 40.000-50.000 

7. Më shumë se 50.000 

1.9 Cilat janë burimet e të ardhurave tuaja familjare? 

1. Nga blegtoria/agrokultura 

2. Nga puna në administratë/institucione shtetërore 

3. Nga tregtia 

4. Nga miniera/kromi 

5. Pensionet 

6. Ndihma ekonomike/pagesa e paaftësisë 

7. Tjetër _____  

SESIONI II-TË: NEVOJAT DHE SHËRBIMET 

2.1 Cilat janë problematikat që ju shqetësojnë në zonën tuaj? (Mund të zgjidhni më shumë se një 

alternativë) 

1. Mungesa e qendrave shëndetsore 

2. Papunësia  

3. Infrastruktura rrugore 

4. Transporti 

5. Ndotja e mjedisit 

6. Largësia/mungesa e shkollave 

7. Mungesa e çerdheve & kopshteve 

8. Mungesa  e sigurisë/krimi 

9. Tjetër     
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2.2 Si do t’i cilësonit/vlerësonit shërbimet e mëposhtme në zonën tuaj? 

 

Shërbimin e: Shumë 

mirë 

Mirë  Mesatarisht 

mirë  

Të varfëra Nuk e di Mungojnë  

1.Qendrave 

shëndetsore  

      

2.Arsimit/ Shkollave        

3.Çerdheve/Kopshte

ve 

      

4.Shërbimin e 

sigurisë/Policisë 

      

5.Shërbimet sociale       

6.Transportit       

7.Ndricimit të 

rrugëve 

      

8.Shërbimin postar       

9.Ujit/ ujësjellësi       

10.Kanalizimeve       

11.Sistemit vaditës       

12.Pastrimit/ 

grumbullimit të 

plehrave 

      

13.Shërbimin e 

zjarrfikëses 

      

14.Aktivitetet 

kulturore 

      

15.Shërbime 

argëtuese/ Parqe/ 

kënde lojrash 
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2.3 Cilat janë disa nga shërbimet që mungojnë në zonën tuaj?(Mund të zgjidhni më shumë se një 

alternativë) 

1. Qendra sociale 

2. Qendra shëndetsore 

3. Çerdhe/kopshte 

4. Qendra sportive 

5. Transporti rrugor 

6. Parqet/kënde lojrash 

7. Tjetër    

 

2.4.  Sa të sigurtë ndjeheni në lagjen/zonën tuaj? 

 Shumë i 

/e sigurtë 

I/e 

sigurtë 

I/e 

pavendosur 

I /e pasigurtë Shumë i /e 

pasigurtë 

Nuk e di 

Gjatë 

ditës  

      

Gjatë 

natës 

      

 

2.5  Lidhur me kushtet e jetesës, çfarë do ta bënte jetesën tuaj më të mirë? 

1. Shtëpi me kushte  më të mira 

2. Mbështetje për bujqësinë 

3. Punësim /Të ardhura më të larta 

4. Më shumë hapsira argëtuese 

5. Tjetër    

2.6 Cilat do të ishin sugjerimet që ju do të benit për një sherbim shëndetesor më të mirë? 

1. Një qender shëndetsore pasi mungon fare në zonën tonë 

2. Shërbim mjeksorë  24 orë 

3. Qendër shëndetsore funksionale dhe e pajisur me mjetet e nevojshme 

4. Shërbim më profesional 

5. Tjetër    

 

2.7 Lidhur me shërbimin e transportit, çfarë do ta bënte më të mirë? 

1. Linja të rregullta me autobuzë/furgona 

2. Kushte më të mira të mjeteve të transportit 

3. Rrugë për aksesin në transport 

4. Ulja e cmimit të biletës 
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5. Tjetër    

 

 

 

2.8 Çfarë do ta përmirësonte shërbimin e shkollave, kopshteve dhe çerdheve? 

1. Ndërtimi i çerdheve/kopshteve/shkollave të reja 

2. Rikonstruksioni iatyre egzistuese 

3. Pajisja me bazë materjale 

4. Pajisja me biblioteka & laboratore 

5. Tjetër     

 

2.9 Cilat janë disa nga institucionet të cilat ju kanë ofruar ndihmë në rastet që keni patur nevojë? 

1. Bashkia 

2. Shërbimi social 

3. Xhamia/kisha 

4. Organizatat/shoqata 

5. Tjetër    

 

2.10 Lidhur me shërbimet sociale, për çfarë shërbimesh të tilla keni më shumë nevojë? 

1. Shërbime për fëmijët 

2. Shërbime për të moshuarit 

3. Shërbime për personat me aftësi të kufizuara 

4. Shërbime për grate 

5. Qendra komunitare sociale 

6. Tjetër    

2.11 Cilat do të ishin disa nga shërbimet të cilat do të çonin në përmirësimin e cilësisë së jetës 

tuaj?  

1. Përmiresimi i shërbimit shëndetesor 

2. Përmiresimi i arsimit të femijeve 

3. Kujdesi për fëmijet 

4. Përmiresimi i infrastrukturës 

5. Përkrahje sociale/Ndihmë ekonomike 

6. Subvencionet/Mbështetje për bujqësine 

7. Tjetër    

2.12 Çfarë do të sugjeronit të përmirësohej tek shërbimet që merrni/që keni aktualisht? 
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SESIONI I III-TË: QEVERISJA VENDORE 

3.1 Si do ta vlerësonit efektivitetin e secilit nga nivelet e qeverisjes për adresimin e nevojave të 

komunitetit tuaj? 

 Shumë 

të mirë 

Të mirë Mesatarisht 

mirë 

Të 

varfër/dobët 

Nuk e di 

Njesia administrative      

Këshillit bashkiak      

Bashkisë       

Qeverisë qendrore      

 

3.2 A keni kërkuar ndihmë tek qeverisja vendore  (bashkia/komuna)  për ndonjë problematikë 

që keni patur? 

1. PO 

2. JO 

3. Nuk e di 

4. Pa përgjigje 

3.3 Nëse po, për cfarë nevoje keni kërkuar ndihmë? 

1. Rregullim rrugësh 

2. Shërbimet shëndetsore 

3. Transport  

4. Pastrimin e hapsirave publike 

5. Punësim 

6. Tjetër    

3.4 Si do ta vlerësonit mënyrën e trajtimit të kërkesës/problematikës/ave nga ana e bashkisë?  

1. Mungonte gatishmëria për të trajtuar kërkesën 

2. Nuk mungonte gatishmëria për të trajtuar kërkesën  

3. Kërkesës/ave ju dha zgjidhje e menjëhershme  

4. Tjetër    

3.5 Çfarë prisni më shumë nga qeverisja vendore/bashkia lidhur me përmirësimin e jetesës tuaj? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


