
RAPORT MBI ZHVILLIMIN E ANKETIMIT LIDHUR ME QENDRIMIN 
QYTETAR PER FUSHAT E PERZGJEDHURA 

1.ARSIM 2.MJEDIS 3.PASTRIM.4.SHERBIME SOCIALE 
Ojektivi kryesor i projektit 

 
Inkurajimi i zhvillimit te pergjegjshmerise, transparences dhe perfshirjes se qytetareve ne sherbimet publike 

duke amplifikuar zerin qytetar dhe rritur rolin e tij ne monitorimin e sherbimeve.Per zhvillimin e ketij Anketimi 
jemi bazuar ne objektivin kryesor dhe objektivat specifike te paracaktuar ne projekt 

 
Qellimi i anketimit 

Te marrim informacion nga perfituesit e kater sherbimeve te perzgjedhura ne projekt dhe ti parqesim prane 
bashkise ne kuader te pergatitjes se buxhetit te vitit 2021 dhe ate afatmesem 2021-2023. 

 
 

• Me kete veprim stimulojme thithjen e propozimeve dhe qendrimeve si dhe kanalizojme propozimet qe te 
shqyrtohen nga grupet e ngritura per pergatitjen e buxhetit si dhe Keshilli.  
  

• Per te ndihmuar intervistuesit ne zhvillimin e anketimeve jane pergatitur nje set me pyetje qe 
pergjithesisht do na mundesojne skanimin e situates lidhur me elemente te rendesishme te sherbimeve qe 
sigurohen nga qeverisja vendore ne 4-fushat specifike qe ka perzgjedhur projekti. 
 

• Anketimi perbehet nga dy pjese e para i drejtohet 4 fushave te perzgjedhura dhe pjesa e dyte do te 
tentoje te mbledhe qendrime e propozime lidhur me programet qe nuk jane trajtuar dhe programuar per 
tu financuar per periudhen 2021-2023. 
 

• Projekti mundeson zhvillimin e vetem 100 intervistave, keshtu qe per ta bere sa me perfaqesues 
qendrimin e ketij grupimi kemi sygjeruar menyren e perzgjedhjes se personave qe do te intervistohen ne 
menyre qe ky grupim te jete sa me perfaqesues. 
 

• Anketat do te plotesohen nga anketuesit duke respektuar 100 % mendimin e te anketuarit. 
 

• Specialistet e IPLS-se kane pergatitur nje Data base per hedhjen e informacioneve te siguruara. 
 

• Cdo interviste e hedhur ne database ka te shenuar numrin respektiv rendor te tabeles. 
 

• Formularet e plotesuar me anketimet jane dorezohen prane specialisteve te ISPL-se per perpunim e 
analizim paraprak. 
 

• Rezultatet e analizes do te diskutohen bashkarisht me MIL dhe organizatat e tjera te perfshira ne projekt. 
 

• Propozimet e grumbulluara dhe te analizuara do te paraqiten ne formen e “FISH-project” dhe do ti 
dergohen zyrtarisht Bashkise dhe Keshillit Bashkiak nga MIL shoqeruar me nje shkrese informuese te 
procesit te kryer dhe gjetjeve te analizuara. 

 

 

 

 



REZULTATET E ZHVILLIMIT TE ANKETIMIT 

 

 

 

• Shperndarja gjeografike  eshte respektuar 65% ne Qytet 35% ne zona rurale 
• Perzgjedhja e rekomanduar 50% femra 50% meshkuj eshte realizuar 60/40  
• Rekomandimi 70% me arsim te larte 30% me arsim jo te larte,eshte realizuar 57/43  
• Mosha e te anketuarve eshte perqendruar rreth 80% tek persona nga 40 deri 60 vjec.  

 

Rekomandimet sipas Metodologjise se mesiperme jane respektuar mjaftueshem keshtu qe grupimi i te 
anketuarve mund te konsiderohet perfaqesues. 
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Te dhena te pergjitheshme te te Anketuarit dhe Rezultatet

KU BANON I ANKETUARI?          
(Ndarja administrative e Bashkise)
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PJESA I 

ANALIZA E ANKETIMIT LIDHUR ME ARSIMIN 

Vleresimi  mesatar i te anketuarve lidhur me gjendjen e pergjitheshme aktuale te arsimit sipas 
programeve  buxhetore  (1-e dobet   10 e larte) 

Arsimi baze dhe parashkollor+cerdhe 6.3 
Arsimi i mesem i Pergjithshem 5.8 
Arsimi Profesional 5.6 

 

Ndërtesat arsimore të sistemit shkollor parauniversitar (nentevjecare dhe te mesme te 
pergjithshme) ne Lushnje aktualisht kane nevoje per: 

Ndertime 22 % 
Rehabilitime 62 % 
Mirmbajtje 16 % 

 
• Te pyetur nese kane pergjigje cilesore  76 % pergjigjen PO dhe 24 % JO dhe nga analizimi i pergjigjeve 

evidentohen si me urgjente: 
 

1.Rikonstruksioni i shkolles se mesme te pergjitheshme “Jani Nushi”  
2.Rikonstruksioni i shkolles 9 - vjecare “Liri Kazazi” 
3.Mirmbajtje e shkolles 9- vjecare “Skender Libohova” 
 

Shqetesimi kryesor aktualisht ne lidhje me administrimin dhe rregullimin e sistemit arsimor 
parashkollor në kopshte dhe çerdhe te anketuarit shprehen 

Rehabilitime 8 % 
Mirmbajtje 68 % 
Pa Pergjigje 26 % 

 
• Te pyetur nese kane pergjigje cilesore  72 % pergjigjen PO dhe nga analizimi i pergjigjeve evidentohen 

si me urgjente: 
 

1. Kopeshti Nr. 1 (nderhyrje per rritjen e kapacitetit e kushteve) 
2. Kopeshti Nr. 4 (nderhyrje per rritjen e kapacitetit e kushteve) 
3. Kopeshti Nr. 3 (mirembajtje)  
 

Aktualisht, shpenzimet per aresimin parashikohen te zene perqindjet e me poshteme nga totali i 
shpezimeve te bashkise 

P R O G R A M E T Shpenzime (Rreth %) Investime      (Rreth %) 
Arsimi baze dhe parashkollor+cerdhe 23 % 

11 % Arsimi i mesem i pergjithshem 6 % 
Arsimi professional 0.5 % 

 

Te anketuarit (ne %), vleresojne se Buxheti qe eshte parashikuar per programet buxhetore te 
arsimit duhet te jete: 

P R O G R A M E T 1.Me i madh 2.Me i vogel 3.Ne rregull 
Arsimi baze dhe parashkollor+cerdhe 40 % 24 % 36 % 



Arsimi i Mesem i Pergjithshem 72 % 0 % 28 % 
Arsimi Profesional 92 % 0 % 8 % 

 

ANALIZA E ANKETIMIT LIDHUR ME MJEDISIN 

Vleresimi  mesatar i te anketuarve lidhur me gjendjen e pergjitheshme aktuale te aresimit sipas 
programeve  buxhetore  (1-e dobet   10 e larte) 

Programet e mbrojtjes se mjedisit 3 
Ndërgjegjësimi mjedisor 2.6 

 

Shqetesimi kryesor aktualisht ne lidhje me mbrojtjen e cilësisë së ajrit, tokës dhe ujit nga 
ndotja ne qytetin e Lushnjes (100% kane pergjigje cilesore) 

Shqetesime Propozime 
Djegja e mbetjeve demton ambjentin Koshat ne distance me te afert 
Rruget nuk pastrohen mjaftueshem Vendosja e koshave te vegjel 
Mangesi koshash per mbeturinat Hapja e kanalizimeve e mirembajtja e tyre 
Kanalizimet e ujrave jo te mjaftueshme Kosha ne zonat rurale 
Riciklimi i mbeturinave nuk aplikohet Mbjellja e pemeve per pastrimin e ajrit 
Mbledhja e mbeturinave jo e mjaftueshme Vendosja e filltrave tek ndotesit e ajrit 
Njerezit te pa ndergjegjsuar Riciklimi i mbeturinave 
Tymrat nga djegiet Te zbatohet kontrata mjedisit per fabrikat 
Fabrika e peshkut  UJi te vije gjate gjithe dites 
Uji vjen pamjaftueshmerisht Te zhvendoset pika e grumbullimit 
Pika e grumbullimit prane zones se banuar  
Rruget e pashtruara ndosin ajrin  
Ndricimi publik i pa mjaftueshem  
Uji i ndotur, toka ka mbeturina  

 

Shqetesimi kryesor aktualisht ne lidhje me mbrojtjen nga ndotja akustike (zhurmat jashte 
norme) ne Lushnje  (64 % kane pergjigje cilesore) 

Shqetesime Propozime 
Prishja e qetesise nga lokalet Kontrolle e masa ndeshkimore 
Zhurmat nga mjetet motorrike Shtimi i transportit publik 
Zhurmat nga fabrikat Fabrikat ne zona te papopulluara  
Lokalet e diskot jane prane banesave Orari i punes ne fabrika i reduktuar 

 

Aktualisht, shpenzimet per Mjedisin parashikohen te zene perqindjet e me poshteme nga totali i shpezimeve  
P R O G R A M E T Shpenzime (Rreth %) Investime (Rreth %)  

Programet e mbrojtjes se mjedisit 1.3 0  
Ndërgjegjësimi mjedisor 0  

 
Te anketuarit (ne %), vleresojne se Buxheti qe eshte parashikuar per programet buxhetore te 

Mjedisit duhet te jete: 
P R O G R A M E T 1.Me i madh 2.Me i vogel 3.Ne rregull 

Programet e mbrojtjes se mjedisit 80 % 0 0 
Ndërgjegjësimi mjedisor 76 % 0 0 

 



ANALIZA E ANKETIMIT LIDHUR ME PASTRIMIN 

Vleresimi  mesatar i te anketuarve lidhur me gjendjen e pergjitheshme aktuale te Pastrimit 
sipas programeve  buxhetore  (1-e dobet   10 e larte) 

Menaxhimi i mbetjeve te ngurta 2.56 
Menaxhimi i mbetjeve ujore te ndotura 2.44 

 

Shqetesimi kryesor aktualisht ne lidhje me mbledhjen, largimin dhe trajtimin e mbetjeve të 
ngurta dhe shtëpiake ne qytetin e Lushnjes (96% kane pergjigje cilesore) 

Shqetesime Propozime 
Rruget nuk pastrohen mjaftueshem Koshat ne distance me te afert 
Mangesi koshash per mbeturinat Vendosja e koshave te vegjel 
Riciklimi i mbeturinave nuk aplikohet Kosha ne zonat rurale zbrazen rralle 
Mbledhja e mbeturinave jo e mjaftueshme Riciklimi i mbeturinave 
Njerezit te pa ndergjegjsuar Te zbatohet kontrata mjedisit per fabrikat 
Fabrika e peshkut shkakton ndotje Te zhvendoset pika e grumbullimit 
Pika e grumbullimit prane zones se banuar Trajtimi i mbetjeve ti kaloje bashkise  
Rruget e pashtruara ndosin ajrin Te kete bashkerendim  me rajonet e njesite 
Mbetjet shpesh digjen ne rruge  
Korrektesia e sherbimit te pastrimit  

 

Shqetesimi kryesor aktualisht ne lidhje me mbledhjen, largimin dhe trajtimin e ujërave të 
ndotura ne Lushnje  (94 % kane pergjigje cilesore) 

Ujrat e zeza ndosin perrenjte Te pastrohen kanalet 
Sistemimi i kanalizimit Te parashikohet impiant pastrimi i ujrave 
Nuk ka kanalizime te rregullta  
Mbeturina ne perroin e qytetit  
Nuk pastrohen rregullisht kanalet e perroi  
Uji i ndotur shpesh me kanale te hapura  
Kanalizimet e ujrave jo te mjaftueshme  
Mungojne kanalizimet e rrugeve  

 

 

Te anketuarit (ne %), vleresojne se Buxheti qe eshte parashikuar per programet buxhetore te 
Mjedisit duhet te jete: 

P R O G R A M E T 1.Me i madh 2.Me i vogel 3.Ne rregull 

Menaxhimi i mbetjeve te ngurta 84 % 12 % 4 % 
Menaxhimi i mbetjeve ujore te ndotura 56 % 0 0 

 

 

 

 

Shpenzimet per Pastrimin parashikohen te zene perqindjet e me poshteme nga totali i shpezimeve   
P R O G R A M E T Shpenzime (Rreth %) Investime (Rreth %) 

 
Menaxhimi i mbetjeve te ngurta 5.2 0  
Menaxhimi i mbetjeve ujore dotura 0  



ANALIZA E ANKETIMIT LIDHUR ME SHERBIMIN SOCIAL 

Vleresimi  mesatar i te anketuarve lidhur me gjendjen e pergjitheshme aktuale te Sherbimeve 
Sociale sipas programeve  buxhetore  (1-e dobet   10 e larte) 

Kujdesi social per PAK 4.6 
Sigurimi shoqeror (Te moshuarit) 6.2 
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 5.8 
Papunësia, arsimi dhe aftësimi 3.8 
Strehimi social 3.5 

Shqetesimi kryesor aktualisht ne lidhje me krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale, në nivel vendor: 
shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima të 
trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit, etj.ne qytetin e Lushnjes (96% kane pergjigje cilesore) 

Shqetesime Propozime 
Me shume qendra per personat ne nevoje Investime per qendren PAK,  
Vemendje per shtresat ne nevoje ne rritje Te ndertohen qendra te tjera rehabilitimi 
Qendrat sociale nuk jane te zhvilluara Me shume buxhet per qendren PAK 
Jepen pak sherbime Duhet te njohim politikat e bashkise 
Kushtet jo shume te mira Me shume pajisje per femijet autike 
Sherbimi Psiko-social me i specializuar Qendra me sherbime falas 
Politika sociale te pamjaftueshme Te rriten investimet per Autizmin 
Qendra Autike ka nevoje per financime Politika sociale qe papin vende pune 
Ndihma e dhene eshte e pamjaftueshme Nderhyrje ne te pese programet buxhetore 
Te mendohet per grate kryefamiljare Hapja e nje mence per njerezit ne nevoje 

Shqetesimi kryesor aktualisht ne lidhje me ndertimin dhe administrimin e banesave për 
strehimin social ne Lushnje  (94% kane pergjigje cilesore) 

Shqetesime Propozime 
Kemi shume pak informacion Duhet te infomohemi 
Shtepi sociale per grate e dhunuara Rritja e fondeve per strehimin  
Nuk ka investime per banesa sociale Te evitohet qeraja  

 

Shpenzimet per Sherbimin Social parashikohen te zene perqindjet e me poshteme nga totali i 
shpezimeve te bashkise 
P R O G R A M E T Shpenzime (Rreth %) Investime (Rreth %) 
Kujdesi social per PAK 1 0 
Sigurimi shoqeror (Te moshuar) 0.1 0 
Kujdesi social familjet dhe fëmijët 0 0 
Papunësia, arsimi dhe aftësimi 0 0 
Strehimi social 0.3 0 

 

Te anketuarit (ne %), vleresojne se Buxheti qe eshte parashikuar per programet buxhetore te 
Shrbimeve Sociale duhet te jete: 

P R O G R A M E T 1.Me i madh 2.Me i vogel 3.Ne rregull 

Kujdesi social per PAK 96 0 4 
Sigurimi shoqeror (Te moshuar) 92 0 8 
Kujdesi social familjet dhe fëmijët 88 0 12 
Papunësia, arsimi dhe aftësimi 96 0 4 
Strehimi social 92 0 8 

 

PERMBLEDHEJE E GJETJEVE NGA ANKETIMET PER 4 PROGRAMET E PERZGJEDHURA 



ARESIMI 
SHQETESIMET E EVIDENTUARA PROPOZIMET E PERMBLEDHURA 

Ndertime ne aresimin parauniversitar (22%) Rikonstruksioni i shkolles se mesme te pergjitheshme “Jani Nushi” 
Ristrukturime ne aresimin parauniversitar (62 %) Rikonstruksioni i shkolles se mesme te pergj. “Liri Kazazi” 
Mirembajtje ne aresimin parauniversitar (16 %) Mirembajtje e shkolles 9 vjecare “Skender Libohova” 
Rehabilitime ne aresimin baze e parashkollor (8%) Kopeshti Nr. 1 (nderhyrje per rritjen e kapacitetit e kushteve) 
Mirmbajtje ne aresimi baze e parashkollor (68 %) Kopeshti Nr. 3+4 (nderhyrje per rritjen e kapacitetit e kushteve) 

MJEDISI 
Djegja e mbetjeve demton ambjentin Koshat ne distance me te afert 
Rruget nuk pastrohen mjaftueshem Vendosja e koshave te vegjel 
Mangesi koshash per mbeturinat Hapja e kanalizimeve e mirmbajtja e tyre 
Kanalizimet e ujrave jo te mjaftueshme Kosha ne zonat rurale 
Riciklimi i mbeturinave nuk aplikohet Mbjellja e pemeve per pastrimin e ajrit 
Mbledhja e mbeturinave jo e mjaftueshme Vendosja e filtrave tek ndotesit e ajrit 
Njerezit te pa ndergjegjsuar Riciklimi i mbeturinave 
Tymerat nga djegjet Te zbatohet kontrata mjedisit per fabrikat 
Fabrika e peshkut  Uji te vije gjate gjithe dites 
Uji vjen pamjaftueshmerisht Te zhvendoset pika e grumbullimit te mbeturinave 
Pika e grumbullimit prane zones se banuar  
Rruget e pashtruara ndosin ajrin  
Ndricimi publik i pa mjaftueshem  
Uji i ndotur, toka ka mbeturina  

PASTRIMI 
Rruget nuk pastrohen mjaftueshem Koshat ne distance me te afert 
Mangesi koshash per mbeturinat Vendosja e koshave te vegjel 
Riciklimi i mbeturinave nuk aplikohet Kosha ne zonat rurale zbrazen rralle 
Mbledhja e mbeturinave jo e mjaftueshme Riciklimi i mbeturinave 
Njerezit te pa ndergjegjsuar Te zbatohet kontrata mjedisit per fabrikat 
Fabrika e peshkut shkakton ndotje Te zhvendoset pika e grumbullimit te mbeturinave 
Pika e grumbullimit prane zones se banuar Trajtimi i mbetjeve ti kaloje bashkise  
Rruget e pashtruara ndosin ajrin Te kete bashkerendim me rajonet e njesite 
Mbetjet shpesh digjen ne rruge  
Korrektesia e sherbimit te pastrimit  

SHERBIMET SOCIALE 
Me shume qendra per personat ne nevoje Investime per qendren PAK,  
Vemendje per shtresat ne nevoje ne rritje Te ndertohen qendra te tjera rehabilitimi 
Qendrat sociale nuk jane te zhvilluara Me shume buxhet per qendren PAK 
Jepen pak sherbime Duhet te njohim politikat e bashkise 
Kushtet jo shume te mira Me shume pajisje per femijet autike 
Sherbimi Psiko-social me i specializuar Qendra me sherbime falas 
Politika sociale te pamjaftueshme Te rriten investimet per Autizmin 
Qendra Autike ka nevoje per financime Politika sociale qe papin vende pune 
Ndihma e dhene eshte e pamjaftueshme Nderhyrje ne te pese programet buxhetore 
Te mendohet per grate kryefamiljare Hapja e nje mence per njerezit ne nevoje 
 

 

 

 

 

 

 

 

PJESA E DYTE 



Jane evidentuar 13 programe buxhetore per te cilat nuk jane alokuar fonde ne buxhetin e vitit 2021 apo edhe ne 
ate afatmesem. Duke verejtur se programet qe jane listuar me poshte jane te domosdoshme per zhvillimin e nje 
Bashkie, menduam qe ti drejtohemi te anketuarve qe te marrim opinionin e tyre mbi rendesine e tyre. 

Me poshte i kemi renditur programet sipas rendesise se tyre per te anketuarit duke shenuar edhe kodet 
buxhetore perkatese. 

Renditja sipas rendesise (nga 1-13) i programeve  buxhetore te pa aktivizuara ne buxhetin e bashkise 
afatmesem dhe ate te vitit 2021 

 EMERTIMI I PROGRAMIT BUXHETOR KODI 
1 Papunësia, arsimi dhe aftësimi 10550 
2 Mbështetja për zhvillim ekonomik 04130 
3 Menaxhimi i mbetjeve ujore te ndotura 05200 
4 Ndërgjegjësimi mjedisor 05630 
5 Shërbimet e kujdesit parësor 07220 
6 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 10430 
7 Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqim, mbrojtja  konsumatorëve 04220 
8 Planifikimi Urban Vendor 06140 
9 Programet e zhvillimit 06210 
10 Projekte zhvillimi 04740 
11 Marrëdhëniet në komunitet 03600 
12 Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi 04160 
13 Zhvillimi i Turizmit 04760 

 

• 93 % e te Anketuarve kane propozuar qe duhet te ndermerren hapa sa me shpejt, sipas programeve te pa 
aktivizuara ne Buxhetin e Bashkise e qe i konsiderojne te rendesishme. Nje shperndarje e propozimeve 
sipas programeve gjendet ne tabelen e meposhteme: 

 

Numri i propozimeve qe kane beret e anketuarit per cdo progrgram buxhetore te pa aktivizuara ne buxhetin e 
bashkise afatmesem dhe ate te vitit 2021 

KODI EMERTIMI I PROGRAMIT BUXHETOR Nr.Propozimeve 

10550 Papunësia, arsimi dhe aftësimi 50 
04130 Mbështetja për zhvillim ekonomik 38 
05200 Menaxhimi i mbetjeve ujore te ndotura 33 
05630 Ndërgjegjësimi mjedisor 23 
07220 Shërbimet e kujdesit parësor 29 
10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 43 
04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqim, mbrojtja  konsumatorëve 18 
06140 Planifikimi Urban Vendor 4 
06210 Programet e zhvillimit 9 
04740 Projekte zhvillimi 23 
03600 Marrëdhëniet në komunitet 13 
04160 Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi 9 
04760 Zhvillimi i Turizmit 19 

 

Me poshte po japim informacionin e shprehur per dy ceshtje teper te rendesishme per mbarevajtjen e 
veprimtarise se bashkive. 

 



1.Nevoja e studimit te situates para se te aplikohen fonde per Planifikimin e projekteve te zhvillimit sipas 
programeve  

 Opinioni i te anketuarve 

• 98 % e te Anketuarve mendojne se Bashkia duhet fillimisht te marre masa per 
pergatitjen e Studimeve ne bashkepunim me specialiste te fushave e me pas te 
programoje veprimet bazuar ne realitetin objektiv. 

 

2. Bashkia e ka detyrim ligjor ndertimin me pjesmarrje te strategjise se zhvillimit 

 Pergjigja e te anketuarve: 

• 100% e te Anketuarve mendojne se Bashkia duhet te marre masa urgjente per 
pergatitjen me pjesmarrje te gjere dhe miratimin e Planit Strategjik te Zhvillimit 
per Bashkine Lushnje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


