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INTERVISTUES SHKRUAJ DATËN  E NISJES SË INTERVISTËS :              /             /         (data/muaji/viti) 
  
INTERVISTUES SHKRUAJ ORËN E NISJES SË INTERVISTËS:             /             (Përdor sistemin 24-orësh) 

 
 
A1  KARTELA 1 Në një ditë të zakonshme të javës (duke përjashtuar fundjavën), gjithsej, sa kohë kaloni duke parë 
televizor? Ju lutem përdorni këtë kartelë për t’u përgjigjur. 
      
   Aspak  
   Më pak se gjysmë ore 
   Gjysmë ore deri në 1 orë 
   Më shumë se 1 orë, deri në 1 orë e gjysmë 
   Më shumë se 1 orë e gjysmë, deri në 2 orë 
   Më shumë se 2 orë, deri në 2 orë e gjysmë 
   Më shumë se 2 orë e gjysmë, deri në 3 orë 
   Më shumë se 3 orë  
   (Nuk e di) 
 
A2 SËRISH KARTELA 1 Dhe përsëri në një ditë të zakonshme të javës (duke përjashtuar fundjavën), sa prej kohës 
që shihni televizor e kaloni duke parë lajme ose programe rreth politikës dhe çështjeve aktuale? Përdorni sërish 
kartelën. 
    
   Aspak  00 
   Më pak se gjysmë ore  01  
   Gjysmë ore deri në 1 orë  02 
   Më shumë se 1 orë, deri në 1 orë e gjysmë  03 
   Më shumë se 1 orë e gjysmë, deri në 2 orë  04 
   Më shumë se 2 orë, deri në 2 orë e gjysmë  05  
   Më shumë se 2 orë e gjysmë, deri në 3 orë  06 
   Më shumë se 3 orë  07  
   (Nuk e di)  88 
 
PYET TË GJITHË  
A3 KARTELA 2 Përdorni këtë kartelë dhe na tregoni duke folur në përgjithësi, nëse shumicës së njerëzve mund t’u 
besohet apo duhet të jesh shumë i kujdesshëm në marrëdhënie me ta? 
  
Ju lutem vendosni një numër nga 0 deri në 10, ku 0 do të thotë që duhet të jesh gjithmonë shumë i kujdesshëm në 
marrëdhëniet me njerëzit dhe 10 do të thotë që shumicës së njerëzve mund t’u besohet. 
 

 
Duhet të jesh 

shumë i 
kujdesshëm 

në 
marrëdhëniet 

me njerëzit 

    Shumicës 
së 

njerëzve 
mund t’u 
besohet 

 
(Nuk e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88

 
A4 KARTELA 3 Duke përdorur këtë kartelë, a mendoni se shumica e njerëzve, po të kishin mundësinë, do të 
përpiqeshin të përfitonin prej jush apo do të përpiqeshin të ishin të drejtë? 
   

Shumica e 
njerëzve do 

të 
përpiqeshin 
të përfitonin 

prej meje 
 

    Shumica e 
njerëzve do 

të 
përpiqeshin 
të ishin të 

drejtë 

 
(Nuk e di) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
A5 KARTELA 4 A do të thoshit se në të shumtën e rasteve njerëzit mundohen të ndihmojnë apo që njerëzit në të 
shumtën e rasteve kujdesen për veten e tyre? Ju lutem përdorni kartelën. 
          
Njerëzit në të 

shumtën e 
rasteve 

kujdesen për 
veten e tyre  

    Në të 
shumtën e 

rasteve 
njerëzit 

mundohen 
të 

ndihmojnë 

 
(Nuk e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88

01
02 
03 
04 PYET A2 
05 
06 
07 
88 

00 KALO NË A3
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Tani do të donim t’ju pyesnim pak për politikën dhe qeverinë. 
 
B1 Sa i interesuar jeni për politikën –  
a jeni… LEXO… 

 shumë i interesuar, 1 
 deri diku i interesuar, 2 
 jo edhe aq i interesuar, 3 
 apo, aspak i interesuar? 4 
  (Nuk e di) 8 

 
KARTELA 5 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni, në shkallën 0-10 sa i besoni ju  
   personalisht secilit prej institucioneve që do t’ju lexoj. 0 do të thotë se nuk keni aspak besim te institucioni dhe 10 
do të thotë se keni besim të plotë.  Së pari…LEXO ME ZË… 
 

  Nuk kam 
aspak 

besim te 

   Kam besim 
të plotë  

(Nuk e 
di) 

 
B2 
 

Kuvendit  të  
Kosovës? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B3 Sistemit ligjor? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B4 Policisë? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B5 Politikanëve? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B6 
 

Partive politike? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B7 Parlamentit  
Evropian? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B8 Kombeve të 
Bashkuara? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
B9 Në ditët e sotme, për arsye të ndryshme, disa njerëz nuk votojnë. 
  A keni votuar ju në zgjedhjet e fundit të përgjithshme në Kosovë të mbajtura në dhjetor 2010?  
 
   
   Po 1 PYET B10  

   Jo   2 
   Nuk kisha të drejtë vote 3 KALO NË B11 
   (Nuk e di) 8 
 
 
NËSE PO NË B9 (KODI 1) PYET: 
 
  
B10 Për cilën parti votuat?  
   
   Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) 01 
   Partia Demokratike e Kosovës (PDK) 02 
   Lëvizja Vetëvendosje (VV) 03  
   Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) 04 
   Partia e Drejtësisë (PD) 05 
   Aleanca Kosova e Re (AKR) 06 
  
   Tjetër (SHËNO) ______________________________ 07 
   (Refuzon) 77 
   (Nuk e di) 88 
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PYET TË GJITHË 
 
Ka mënyra të ndryshme për t’u përpjekur që në Kosovë gjërat të përmirësohen ose për të ndihmuar në parandalimin e 
përkeqësimit të tyre. Përgjatë 12 muajve të fundit, a keni bërë ndonjë nga gjërat e  mëposhtme? A keni …LEXO ME 
ZË… 

   
Po 

 
Jo 

(Nuk e 
di) 

B11 …kontaktuar ndonjë politikan apo zyrtar të qeverisë qendrore ose 
vendore? 

1 
 

2
 

8
 

B12 …punuar në parti politike apo grup aktivistësh? 1 2 8

B13 
 

…punuar në ndonjë organizatë ose shoqatë tjetër? 1 
 

2
 

8

B14 …mbajtur ose ekspozuar simbole/shenja të fushatave? 1 2 8

B15 …nënshkruar ndonjë peticion? 
 

1 2 8

B16  …marrë pjesë në demonstratë publike të ligjshme?
 

1 
 

2
 

8

B17 
 

…bojkotuar produkte të caktuara? 1 2 8

 
   PYET TË GJITHË 

B18a A ka ndonjë parti politike me të cilën ndiheni më afër se me partitë e tjera? 
  
   Po 1 PYET B18b 
 
   Jo 2 
     KALO NË B18d 
   (Nuk e di) 8 
 
 
PYET NËSE PO NË B18a (KODI 1) 
 
B18b  Me cilën?   
   Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) 01 
   Partia Demokratike e Kosovës (PDK) 02 
   Lëvizja Vetëvendosje (VV) 03 Vazhdo në B18c 
   Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) 04 
   Partia e Drejtësisë (PD) 05 
   Aleanca Kosova e Re (AKR) 06 
 
   Tjetër (SHËNO) ______________________________ 07 
   (Refuzon) 77 Kalo në B18d 
   (Nuk e di) 88 
 
 
 
PYET NËSE NË B18b ËSHTË KODUAR NGA 01 DERI NË 07 
B18c Sa afërt ndiheni me këtë parti? A ndiheni se jeni  
… LEXO… 
   shumë i afërt, 1 
   deri diku i afërt, 2 
   jo i afërt, 3 
   apo, aspak i afërt? 4 
   (Nuk e di) 8 
 
 
PYET TË GJITHË 
 
*B18d KARTELA 6 Sa e rëndësishme është për ju të jetoni në një vend të qeverisur në mënyrë 
demokratike? Zgjidheni përgjigjen nga kartela ku 0 do të thotë që nuk është aspak e rëndësishme dhe 10 dotë thotë 

që është tepër e rëndësishme. 
 
Aspak e 
rëndësishme 

 

    Tepër e 
rëndësishme 

(Nuk e di)

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
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*B18e KARTELA 7 Në përgjithësi sa demokratike mendoni se është Kosova? Zgjidheni përgjigjen nga kjo kartelë, ku 
0 do të thotë që Kosova nuk është aspak demokratike dhe 10 do të thotë që Kosova është plotësisht demokratike.  
 
Aspak 
demokratike 

 

    Plotësisht 
demokratike  

(Nuk e di)

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88

  
B19   KARTELA 8 Në politikë njerëzit ndonjëherë flasin për të “majtën” dhe të “djathtën”.  Duke përdorur këtë kartelë 
ju lutem më thoni ku do ta vendosnit veten. 0 do të thotë i majtë dhe 10 do të thotë i djathtë? 
 
I Majtë 

 
    I Djathtë (Nuk e di)

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88

 
B20   KARTELA 9 Duke marrë parasysh të gjitha, sa i kënaqur jeni në përgjithësi me jetën tuaj sot? Ju lutem 
përdorni kartelën, ku 0 do të thotë tepër i pakënaqur dhe 10 do të thotë tepër i kënaqur. 
 
Tepër i 
pakënaqur 

    Tepër i 
kënaqur 

(Nuk e di)

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88

 
B21  SËRISH KARTELA 9 Në përgjithësi, sa i kënaqur jeni me gjendjen aktuale ekonomike në Kosovë? Trego 
kartelën. 
 
Tepër i 
pakënaqur 

    Tepër i 
kënaqur 

(Nuk e di)

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88

 
 
B22 SËRISH KARTELA 9 Duke pasur parasysh qeverinë e Kosovës, sa i kënaqur jeni me mënyrën si po e kryen 
ajo punën e saj? Përdorni përsëri këtë kartelë. 
  
Tepër i 
pakënaqur 

    Tepër i 
kënaqur 

(Nuk e di)

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88

 
B23 SËRISH KARTELA 9 Në tërësi, sa i kënaqur jeni me funksionimin e demokracisë në Kosovë? Përdorni 
përsëri këtë kartelë. 
  
Tepër i 
pakënaqur 

    Tepër i 
kënaqur 

(Nuk e di)

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88

 
B24 KARTELA 10 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni, në përgjithësi çfarë mendimi keni për gjendjen e 
arsimit në ditët e sotme në Kosovë? 
  
Tepër e  
 keqe  

 

    Tepër e mirë (Nuk e di)

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88

 
B25 KARTELA 10 Duke përdorur të njëjtën kartelë, ju lutem më thoni, në përgjithësi, çfarë mendimi keni për 
gjendjen në të cilën është shëndetësia në ditët e sotme në Kosovë? 
 
Tepër e  
 keqe 

    Tepër e mirë (Nuk e di)

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
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KARTELA 11  Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni, deri në çfarë mase jeni ose nuk jeni dakord me këto 
qëndrime?  LEXO ME ZË SECILËN THËNIE  DHE KODO NË TABELË. 
 
  

Jam 
plotësisht 

dakord

 
Jam 

dakord

As jam
dakord 

as 
kundër

 
 

Nuk jam 
dakord  

Nuk jam 
aspak 
dakord

(Nuk e 
di) 

   ‘  
 B26 Qeveria duhet të marrë masa që 

të reduktojë dallimet në nivelet e 
të ardhurave. 

1 2 3 
 

4 5 8 

   
 B27 
 

Homoseksualët, si meshkuj edhe 
femra,  duhet të jenë të lirë të 
jetojnë jetën e tyre ashtu si 
dëshirojnë. 

1 2 3 
 

4 5 8 

 
B28 KARTELA 12 Tani duke menduar për Bashkimin Evropian, disa thonë se unifikimi evropian duhet të 
vazhdojë. Disa të tjerë thonë se tashmë ka shkuar tepër larg. Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem thoni në 
shkallëzimin në vijim në cilin numër do ta poziciononit mendimin tuaj. 
 
Unifikimi 
tashmë ka 
shkuar tepër 
larg 

 

    Unifikimi 
duhet të 

vazhdojë 

(Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
 
Tani disa pyetje lidhur me njerëzit që vijnë nga shtete të tjera për të jetuar në Kosovë.  
 
B29  KARTELA 13 Tani, duke përdorur këtë kartelë, deri në çfarë mase mendoni se Kosova duhet t’i lejojë të vijnë 

dhe të jetojnë këtu, njerëzit e së njëjtës racë ose grup etnik të cilët janë si shumica e banorëve të Kosovës? 
 
     Duhet të lejojë shumë prej tyre të vijnë të jetojnë këtu 1 

   Të lejojë disa prej tyre 2 
    Të lejojë pak prej tyre 3 
    Të mos lejojë asnjë prej tyre 4 
    (Nuk e di) 8 

 
B30  KARTELA 13 Po njerëzit e racave apo grupeve etnike të ndryshme nga shumica e njerëzve në Kosovë? 
Përdorni përsëri këtë kartelë. 
 

    Duhet të lejojë shumë prej tyre të vijnë të jetojnë këtu 1 
   Të lejojë disa prej tyre 2 

    Të lejojë pak prej tyre 3 
    Të mos lejojë asnjë prej tyre 4 
    (Nuk e di) 8 
      

B31   SËRISH KARTELA 13 Po njerëzit nga vendet më të varfra jashtë Evropës?  
  Përdorni të njëjtën kartelë. 
 

    Duhet të lejojë shumë prej tyre të vijnë të jetojnë këtu 1 
   Të lejojë disa prej tyre 2 

    Të lejojë pak prej tyre 3 
    Të mos lejojë asnjë prej tyre 4 
    (Nuk e di) 8 

 
B32  KARTELA 14 Në përgjithësi, a do të thoshit se është gjë e keqe apo e mirë për ekonominë e Kosovës që 
njerëzit nga shtete të tjera të vijnë të jetojnë këtu? Ju lutem përdorni këtë kartelë. 
 
Gjë e keqe për 
ekonominë 

 

    Gjë e mirë për 
ekonominë 

(Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
B33     KARTELA 15 Duke përdorur këtë kartelë, a do të thoshit se në përgjithësi jeta kulturore e Kosovës rrezikohet 
apo pasurohet nga njerëzit që vijnë nga shtete të tjera për të jetuar këtu? 
 
Jeta kulturore 
rrezikohet  

    Jeta kulturore 
pasurohet 

(Nuk e di)

 
00 

 
01 

 
02 03

 
04 05 06 07 08

 
09 

 
10 88
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B34  KARTELA 16 A është bërë Kosova një vend më i keq apo më i mirë si pasojë e njerëzve që kanë ardhur nga 
shtetet e tjera për të jetuar këtu? Ju lutem përdorni këtë kartelë. 
 
Vend më i keq 
për të jetuar 

    Vend më i mirë 
për të jetuar 

 

(Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 

Tani disa pyetje për ju dhe jetën tuaj. 

C1    KARTELA 17 Duke i marrë parasysh të gjitha aspektet e jetës suaj, sa i lumtur mendoni se jeni? Ju lutem 
përdorni këtë kartelë. 

 
Tepër  i 
palumtur 

    Tepër i lumtur (Nuk e di)
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
C2  KARTELA 18 Duke përdorur këtë kartelë, sa shpesh takoheni, për arsye shoqërore, me miq, të afërm apo kolegë 
pune? 
 
   Asnjë herë 01 
   Më rrallë se një herë në muaj 02 
   Një herë në muaj 03 
   Disa herë në muaj 04 
   Një herë ne javë 05 
   Disa herë në javë 06 
   Çdo ditë 07 
  
   (Nuk e di) 88 
 
C3^ KARTELA 19 Sa njerëz keni me të cilët mund t’i diskutoni çështjet personale dhe intime? Zgjidhni përgjigjen nga 
kjo kartelë. 

Asnjë 00
1 01
2 02
3 03

4-6 04
7-9 05

10 ose më shumë 06

(Nuk e di) 88
 
C4 KARTELA 20 Krahasuar me njerëz të tjerë të moshës suaj, sa shpesh merrni pjesë në veprimtari shoqërore? Ju 
lutem përdorni këtë kartelë. 
 
   Shumë më pak se shumica e moshatarëve 1 
   Më pak se shumica e moshatarëve 2 
   Pothuajse njësoj sa shumica e moshatarëve 3 
   Më shumë se shumica e moshatarëve 4 
   Shumë më tepër se shumica e moshatarëve 5 
 
   (Nuk e di) 8 
 
C5 Në 5 vitet, e fundit a keni qenë ju apo ndonjë anëtar i familjes suaj, viktimë e ndonjë vjedhjeje apo sulmi fizik?  
 
   Po 1 
   Jo 2 
 
   (Nuk e di) 8 
 
C6 Sa i sigurt ndiheni ose do të ndiheshit kur ecni vetëm në zonën tuaj pasi është errësuar? 
 A ndiheni ose do të ndiheshit…LEXO… 
   ...shumë i sigurt, 1 
    i sigurt, 2 
   i pasigurt, 3 
   apo, shumë i pasigurt? 4 
 
   (Nuk e di) 8 
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Pyetjet në vazhdim kanë të bëjnë me ju. 
 
C7  Në përgjithësi, si është shëndeti juaj? A do të thonit se është …LEXO ME ZË… 
 
   ...shumë i mirë,  1 
   i mirë,  2 
   mesatar,  3 
   i keq,  4 
   apo, shumë i keq? 5 
 
   (Nuk e di) 8 
  
C8  Në veprimtaritë tuaja ditore, a jeni i penguar në çfarëdo lloj mënyre: nga ndonjë sëmundje e gjatë, paaftësi 
ose problem të shëndetit mendor?   

 
NËSE PO, a jeni shumë apo deri diku i penguar? 

 
   Po shumë 1 
   Po deri diku 2 
   Jo 3 
 
   (Nuk e di) 8 
 
C9  A e konsideroni veten se i përkisni ndonjë besimi ose feje të caktuar? 
 
   Po 1 PYET C10 
   Jo 2 
     KALO NË C11 
   (Nuk e di) 8 
 
 
C10 Cilit prej tyre?  
 
   Katolik 01 
   Protestant 02 
   Ortodoks 03 
   Tjetër fe e krishterë 04  KALO NË C13 
   Hebre 05 
   Musliman 06 
   Fe lindore 07 
       Tjetër fe jo e krishterë 08           
     
 
 
PYET NËSE PA FE/PA BESIM OSE NUK E DI NË C9 (kodet 2 ose 8 në C9) 
C11 A e keni konsideruar ndonjëherë veten me përkatësi ndaj ndonjë besimi ose feje të caktuar? 
 
   PO 1 PYET C12 
 
   JO 2 
     KALO NË C13 
   (Nuk e di) 8 
PYET NËSE PO NË C11 (kodi 1) 
 
C12  Cilit prej tyre?  
   Katolik 01 
   Protestant 02 
   Ortodoks 03 
   Tjetër fe e krishterë 04 
   Hebre 05 
   Musliman 06 
   Fe lindore 07 
   Tjetër fe jo e krishterë 08  
 
 
PYET TË GJITHË 
C13 KARTELA 21 Pavarësisht nëse i përkisni ose jo ndonjë feje të caktuar, sa fetar e konsideroni veten?  
  Ju lutem përdorni kartelën. 
 
Aspak fetar 

 
    Shumë fetar (Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
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C14 KARTELA 22  Në ditët e sotme, përveç rasteve të veçanta si martesat dhe funeralet, sa shpesh merrni pjesë në 
shërbimet fetare?  
Ju lutem përdorni kartelën. 
 
   Çdo ditë 01 
   Më shumë se një herë në javë 02 
   Një herë në javë 03 

    Së paku një herë në muaj 04 
   Vetëm në ditët e shënuara fetare 05 
   Më rrallë 06 
   Kurrë 07 
 
   (Nuk e di) 88  
 
C15 KARTELA 22  Përveç rasteve kur ndodheni në shërbime fetare, sa shpesh luteni ose faleni?    
Ju lutem përdorni kartelën. 
   Çdo ditë 01 
   Më shumë se një herë në javë 02 
   Një herë në javë 03 

    Së paku një herë në muaj 04 
   Vetëm në ditët e shënuara fetare 05 
   Më rrallë 06 
   Kurrë 07 
 
   (Nuk e di) 88  
 
PYET TË GJITHË 
C16  A do ta përcaktonit veten si anëtar i një grupi që në Kosovë diskriminohet?  
 
   Po 1 PYET C17 
   Jo 2 
     KALO NË C18 
   (Nuk e di) 8 
C17 Në çfarë baze diskriminohet grupi juaj? 
  PYET: ‘Po në baza të tjera?’  
  RRETHO TË GJITHA QË PËRSHTATEN 
 
   Ngjyra e lëkurës ose raca 01 
   Kombësia 02 
   Besimi fetar 03 
   Gjuha 04 
   Grupi etnik 05 
   Mosha 06 
   Gjinia 07 
   Orientimi seksual 08 
   Paaftësi 09 
   Tjetër (SHËNO)___________________________ 10 
 
   (Nuk e di) 88 
 
PYET TË GJITHË 
C18 A jeni shtetas kosovar? 
   Po 1 KALO NË C20 
   Jo 2   
     PYET C19 
                     (Nuk e di) 8 
 
PYET NËSE ‘JO’ OSE ‘NUK E DI’ NË C18 (kodet 2 ose 8) 
C19 Çfarë shtetësie keni?  
[të kodohet në ISO 3166-1 të paracaktuar (2 karaktere)]  
   SHKRUANI NË _________________________ 

 
   (Nuk e di) 88 
 
 
PYET TË GJITHË 
C20 A keni lindur në Kosovë?  
   Po 1 KALO NË C23 
 

   Jo 2  PYET C21 
 

   (Nuk e di) 8 KALO NË C23 
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C21 Në cilin shtet keni lindur? 
[të kodohet në ISO 3166-1 të paracaktuar (2 karaktere)] 
   SHKRUANI NË__________________ 
   (Nuk e di) 88 
 
 
  
C22 Në cilin vit keni ardhur për të jetuar në Kosovë?  
     SHËNO VITIN: 
 
   (Nuk e di) 8888 
 
PYET TË GJITHË 
 [të kodohet në ISO 693-2 (3 karaktere)]  
C23 Cilën ose cilat gjuhë flisni më shpesh në shtëpi?   
    
    SHKRUANI DERI NË 2 GJUHË________________________ 
  
   ________________________ 
 
   (Nuk e di) 888 
 
 
C24 A i përkisni ndonjë pakice etnike në Kosovë? 
   Po 1 
   Jo 2 
   (Nuk e di) 8 
 
C25  A ka lindur babai juaj në Kosovë?  
   Po 1 KALO NË C27 
 

   Jo 2  PYET C26 
 

   (Nuk e di) 8 KALO NË C27 
 
[të kodohet në ISO 3166-1 të paracaktuar (2 karaktere)]  
C26 Në cilin shtet ka lindur babai juaj? 
  
   SHKRUANI NË __________________ 
   (Nuk e di) 88 
 
 
PYET TË GJITHË 
C27  A ka lindur nëna juaj në Kosovë?  
   Po 1 KALO NË D1 
   Jo 2  PYET C28 
 

   (Nuk e di) 8 KALO NË D1 
 
 
[të kodohet në ISO 3166-1 të paracaktuar (2 karaktere)]   
C28 Në cilin shtet ka lindur nëna juaj?  
   SHKRUANI NË__________________ 
   (Nuk e di) 88 
 
 
PYET TË GJITHË  
D1  KARTELA 23  Në 12 muajt e fundit, sa herë jeni përfshirë në punë vullnetare ose në organizata bamirësie?  

Përdorni kartelën. 
 

Së paku një herë në javë 01 

Së paku një herë në muaj 02 

Së paku një herë në 3 muaj 03 

Së paku një herë në 6 muaj 04 

Më rrallë 05 

Kurrë 06 

  

(Nuk e di) 88 
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Tani disa pyetje lidhur me atë se si ndiheni për veten dhe jetën tuaj. 
 
KARTELA 24 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem thoni sa dakord jeni ose nuk jeni me këto pohime.  LEXO SECILIN 
POHIM DHE KODO 
 
   

Jam 
plotësisht 

dakord 

 
Jam 

dakord

As jam
dakord as 

kundër  
 

Nuk jam 
dakord  

 
Nuk jam 

aspak dakord
(Nuk e 

di) 

     
D2 
 

Gjithmonë jam 
optimist për të 
ardhmen time 

 
1 2 3 4 

 
5 8 

D3 
 

Në përgjithësi 
ndihem shumë 
pozitiv për veten 

 
1 2 3 4 

 
5 8 

D4 
 

Ndonjëherë 
ndihem si dështak 

 
1 2 3 4 

 
5 8 

 
KARTELA 25 Tani do t’ju lexoj një listë të mënyrave se si mund të jeni ndjerë ose sjellë gjatë javës së kaluar. Duke 
përdorur këtë kartelë ju lutem më thoni, sa herë gjatë javës së kaluar. LEXO ME ZË SECILËN THËNIE DHE KODO 
NË TABELË 

 
Gjithashtu ju lutem më thoni, sa herë gjatë javës së kaluar... LEXO ME ZË… 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Asnjëherë 
ose gati 

asnjëherë Ndonjëherë
Shumicën 
e kohës 

Gjithë 
kohën/gati 

gjithë kohën
(Nuk e 

di)
    

D5 
 …jeni ndierë i dëshpëruar? 1 2 3 4 8 

D6 
 

…keni pasur ndjesinë se çdo gjë 
kërkonte tepër mund? 1 2 3 4 8 

D7 
 …keni bërë gjumë të parehatshëm? 1 2 3 4 8 

D8 
 …keni qenë i lumtur? 1 2 3 4 8 

D9 
 …jeni ndier i vetmuar? 1 2 3 4 8 

D10 
 …keni shijuar jetën? 1 2 3 4 8 

D11 
 …jeni ndier i mërzitur? 1 2 3 4 8 

D12 
 … keni qenë i plogësht? 1 2 3 4 8 

D13 
 ...keni pasur shumë energji? 1 2 3 4 8 

D14 
 …keni pasur ankth? 1 2 3 4 8 

D15 
 …jeni ndier i qetë dhe në paqe? 1 2 3 4 8 
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KARTELA 26  Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni, deri në çfarë mase jeni  ose nuk jeni dakord me këto 
qëndrime. LEXO ME ZË SECILËN THËNIE DHE KODO NË TABELË. 
 
  Jam 

plotësisht 
dakord 

Jam 
dakord 

As jam
dakord as 

kundër 

Nuk 
jam 
dakord  

Nuk jam 
aspak 
dakord

(Nuk e 
di) 

     
D16 
 

Ndihem i lirë të vendos 
vetë si ta jetoj jetën time 
 

 
1 2 3 

 
4 

 
5 8 

D17 
 

Në jetën time të 
përditshme kam shumë 
pak mundësi të tregoj sa 
i aftë jam 
 

 
1 2 3 

 
4 

 
5 8 

D18 
 

Shumicën e ditëve ndiej 
se kam arritur diçka nga 
ajo që bëj 
 

 
1 2 3 

 
4 

 
5 8 

D19 
 

Kur gjërat më shkojnë 
keq në jetë, 
përgjithësisht më duhet 
shumë kohë për t’u 
kthyer në normalitet   
 

 
1 2 3 

 
4 

 
5 8 

 
KARTELA 27 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni në çfarë mase…LEXO ME ZË… 
 
  Aspak  Shumë (Nuk e di)

 
D20 

 
...mësoni gjëra të reja në jetën 
tuaj? 
 
 

00 01 02 03 04 05 06 88 

D21 
 

…mendoni se njerëzit në 
lagjen tuaj ndihmojnë njëri-
tjetrin? 
 
 

00 01 02 03 04 05 06 88 

D22 
 

...mendoni se njerëzit ju 
trajtojnë me respekt? 
 

00 01 02 03 04 05 06 88 

 
 
KARTELA 28 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni, deri në çfarë mase jeni  ose nuk jeni dakord me këto 
qëndrime. LEXO ME ZË SECILËN THËNIE DHE KODO NË TABELË. 
 

  Jam 
plotësisht 
dakord 

Jam 
dakord 

As jam
dakord as 

kundër 

Nuk jam 
dakord  

Nuk jam 
aspak dakord 

(Nuk 
e di) 

     
D23 
 

Në përgjithësi ndiej se çfarë 
bëj në jetë është e vlefshme 
dhe e dobishme 

 
1 2 3 4 

 
5 8 

    
D24  
 

Kështu si janë gjërat tani, 
është shumë e vështirë të 
kesh shpresa për të 
ardhmen e botës  
 

 
1 2 3 4 

 
5 8 

D25 Ka shumë gjëra  të cilat 
mendoj se jam i zoti t’i bëj. 
 

1 2 3 4 5 8 

D26 
 

Për shumicën e njerëzve në 
Kosovë jeta po bëhet më e 
keqe dhe jo më e mirë 
 

 
1 2 3 4 

 
5 8 

D27 
 

Ndihem i afërt me njerëzit 
në lagjen time 

 
1 2 3 4

 
5 8
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D28  KARTELA 29 Deri në çfarë mase i jepni kohë vetes suaj për të bërë gjëra të cilat ju me të vërtetë doni t’i 
bëni? Ju lutem përdorni këtë kartelë ku 0 do të thotë aspak dhe 10 do të thotë plotësisht. 

 
 
Aspak 

 

     
Plotësisht 

(Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
D29 PRAPË KARTELA 29 Deri në çfarë mase ndiheni i vlerësuar nga njerëzit me të cilët jeni të afërt? Ju lutem 

përdorni të njëjtën kartelë. 
 
 
Aspak 

 

     
Plotësisht 

(Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
D30 KARTELA 30 Sa e vështirë apo e lehtë ju duket që të merreni me problemet e rëndësishme që dalin në jetën 
tuaj? Ju lutem përdorni kartelën, ku 0 do të thotë tepër e vështirë dhe 10 do të thotë tepër e lehtë. 

 
 

Tepër e 
vështirë 

 

     
Tepër e 

lehtë 
 

(Nuk e di) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
 
Përdor KARTELËN 31 për 3 pyetjet në vazhdim. Në përgjithësi, sa shumë jeni...LEXO ME ZË... 

   
Fare 

  
  Gjithë 
kohën

(Nuk e 
di) 

 
D31 ..i interesuar në 

atë që bëni? 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D32 
 

...i përqëndruar në 
atë që bëni? 
 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D33  ...entuziast për 
atë që bëni? 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D34 KARTELA 32 Në një ditë të zakonshme, sa shpesh ju bie në sy dhe e vlerësoni mjedisin përreth jush? 
 
Kurrë     Gjithmonë (Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
D35 KARTELA 33 Deri në çfarë mase ndjeni se keni sensin e drejtimit në jetën tuaj? Ju lutem përdorni këtë 

kartelë, ku 0  do të thotë aspak dhe 10 do të thotë plotësisht. 
 
Aspak     Plotësisht (Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
D36 KARTELA 34 Deri në çfarë mase merrni ndihmë dhe përkrahje nga njerëzit me të cilët jeni të afërt kur keni 
nevojë? Ju lutem përdorni kartelën ku 0 do të thotë aspak dhe 6 do të thotë plotësisht. 

Aspak   Plotësisht (Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 88 

 
D37 KARTELA 34 Deri në çfarë mase ju ofroni ndihmë dhe përkrahje personave me të cilët jeni të afërt kur ata 
kanë nevojë?  

Aspak   Plotësisht (Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 88 
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D38 KARTELA 35 Ka njerëz që qëndrojnë në majë të shoqërisë sonë dhe njerëz që qëndrojnë  në fund të 
shoqërisë. Në këtë kartelë është një shkallë që fillon prej majës deri në fund. Në ditët e sotme, ku do ta vendosnit 
veten në këtë shkallë?  
 

  
                                                                           Në majë të shoqërisë sonë       10  

9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  

                    Në fund të shoqërisë tonë       0  
 

(Nuk e di)  88  
 

  
D39 KARTELA 36 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni në 7 ditët e fundit sa ditë keni qenë vazhdimisht 

aktiv fizikisht për 20 minuta ose më shumë se 20 minuta?  
SHËNIM PËR INTERVISTUESIN: përfshi edhe punët e shtëpisë ose punët në kopsht, nëse i 
intervistuari i përmend, me kushtin që të kenë zgjatur 20 minuta ose më shumë.    
 

Asnjë ditë 00 
1 ditë 01 
2 ditë 02 
3 ditë 03 
4 ditë 04 
5 ditë 05 
6 ditë 06 
7 ditë 07 
(Nuk e di) 88 

 
Tani disa pyetje rreth demokracisë. Më vonë do t’ju pyes se si po funksionon demokracia në Kosovë. 
Megjithatë, së pari do të doja që të mendoni se sa të rëndësishme janë disa gjëra te ndryshme për 
demokracinë në përgjithësi. Nuk ka përgjigje të saktë ose të gabuar kështu që thjesht më thoni çfarë mendoni. 
 
PYET TË GJITHË 
KARTELA 37 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni sa e rëndësishme është për demokracinë në 
përgjithësi...LEXO ME ZË... 
 

  Aspak e 
rëndësishme për 
demokracinë në 
përgjithësi 

  Tepër e 
rëndësishme për 
demokracinë në 

përgjithësi

 
(Nuk 
e di)

E1 ...që zgjedhjet e përgjithshme 
të jenë të lira dhe të 
ndershme? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E2 ...që votuesit të diskutojnë për 
politikë me njerëzit që njohin 
para se të vendosin për cilin të 
votojnë? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E3 …që parti të ndryshme të 
ofrojnë alternativa të 
dallueshme nga njëra-tjetra? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E4 ...që partitë në opozitë të jenë 
të lira të kritikojnë qeverinë? 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E5  …që mediat të jenë të lira të 
kritikojnë qeverinë 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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SËRISH KARTELA 37 Përsëri po flasim më shumë për demokracinë në përgjithësi se sa vetëm për demokracinë në Kosovë, 
sa e rëndësishme është për demokracinë në përgjithësi...LEXO ME ZË... 
 

  Aspak e 
rëndësishme për 
demokracinë në 
përgjithësi 

 Tepër e 
rëndësishme për 
demokracinë në 

përgjithësi

 
(Nuk e 

di) 

E6 ...që mediat t’u 
ofrojnë qytetarëve 
informacione të sakta 
në mënyrë që të 
vlerësojnë punën e 
qeverisë? 

 

 

00 

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

07 

 

08 

 

09 

 

10 

 

88 

E7 ...që të drejtat e pakicave 
të mbrohen? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E8 ...që qytetarët të kenë 
fjalën e fundit për 
shumicën e çështjeve të 
rëndësishme politike 
duke i votuar ato 
drejtpërdrejt në 
referendume? 
 

 

00 

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

07 

 

08 

 

09 

 

10 

 

88 

E9 ....që imigrantët të kenë 
të drejtë vote në 
zgjedhjet e përgjithshme 
vetëm kur të marrin 
shtetësinë?  
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E10 ...që gjykatat t’i trajtojnë 
të gjithë njëjtë? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E11 ...që gjykatat të jenë 
në gjendje të ndalojnë 
qeverinë nëse 
tejkalon autoritetin e 
saj? 

 

00 

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

07 

 

08 

 

09 

 

10 

 

88 

 

 
 
KARTELA 37 Përsëri po flasim më shumë për demokracinë në përgjithësi se sa vetëm për demokracinë në Kosovë, 
sa e rëndësishme është për demokracinë në përgjithësi...LEXO ME ZË... 
 

  Aspak e 
rëndësishme për 
demokracinë në 
përgjithësi 

  Tepër e 
rëndësishme 

për 
demokracinë në 

përgjithësi

 
(Nuk 
e di)

E12 ...që partitë në qeverisje të 
ndëshkohen në zgjedhje 
duke marrë më pak vota 
kur bëjnë punë të keqe? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E13 ...që qeveria të mbrojë të gjithë 
qytetarët kundër varfërisë? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E14 ...që qeveria t’u shpjegojë 
votuesve vendimet saj? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E15 ...që qeveria të marrë masa për 
të zvogëluar dallimet në nivelet 
e të ardhurave? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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(SËRISH KARTELA 37) Sa e rëndësishme mendoni se është për demokracinë në përgjithësi...LEXO ME ZË... 
 

  Aspak e 
rëndësishme 

për 
demokracinë 
në përgjithësi 

 Tepër e 
rëndësishme për 
demokracinë në 

përgjithësi 

 
(Nuk e 

di) 

 
E16 ...që politikanët të marrin 

parasysh pikëpamjet e 
qeverive tjera Evropiane 
përpara se të marrin 
vendime?  

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
Tani, disa pyetje për të njëjtat tema, por këtë herë lidhur me atë që ju mendoni se si po  funksionon 
demokracia në Kosovë në ditët e sotme. Nuk ka përgjigje të saktë ose të gabuar kështu që thjesht më thoni 
çfarë mendoni. 
 
KARTELA 38 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni deri në çfarë mase qendron secili nga këto pohime për 
Kosovën. 0 do të thotë se mendoni që pohimi nuk qendron aspak dhe 10 mendoni se pohimi qendron plotësisht. 
LEXO ME ZË SECILËN THËNIE DHE KODO NË TABELË.   
   

Nuk 
qendron 
aspak 

  
Qendron

plotësisht
 (Nuk e di)

 

 
E17 Zgjedhjet e përgjithshme 

në Kosovë janë të lira dhe 
të ndershme 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E18 Votuesit në Kosovë diskutojnë 
për politikë me njerëzit që 
njohin para se të vendosin 
për cilin të votojnë 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E19 Partitë e ndryshme politike në 
Kosovë ofrojnë alternativa të 
dallueshme nga njëra-tjetra 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E20 Partitë opozitare në 
Kosovë janë të lira të 
kritikojnë qeverinë 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E21 Mediat në Kosovë janë të 
lira të kritikojnë qeverinë 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
SËRISH KARTELA 38 Duke përdorur të njëjtën kartelë, ju lutem më thoni deri në çfarë masë qendrojnë secili nga 
këto pohime për Kosovën. LEXO ME ZË SECILËN THËNIE DHE KODO NË TABELË.  

   
Nuk qendron 
aspak 

  
Qendron 

plotësisht
(Nuk e 

di) 

 
E22 Mediat në Kosovë u 

ofrojnë qytetarëve 
informacione të sakta për 
të vlerësuar punën e 
qeverisë 

 

 

00 

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

07 

 

08 

 

09 

 

10 

 

88

E23 Të drejtat e pakicave në 
Kosovë janë të mbrojtura 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88

E24 Qytetarët në Kosovë kanë 
fjalën e fundit për shumicën e 
çështjeve të rëndësishme 
politike duke i votuar ato 
drejtpërdrejt në referendume 
 

 

00 

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

07 

 

08 

 

09 

 

10 

 

88

E25 Gjykatat në Kosovë i trajtojnë 
të gjithë njëjtë 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
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SËRISH KARTELA 38 Duke përdorur të njëjtën kartelë, ju lutem më thoni deri në çfarë masë qendrojnë secili nga 
këto pohime për Kosovën. LEXO ME ZË SECILËN THËNIE DHE KODO NË TABELË.  
   

Nuk qendron
aspak 

  
Qendron 
plotësisht

(Nuk e 
di) 

 
E26 Partitë që qeverisin në 

Kosovë ndëshkohen në 
zgjedhje kur bëjnë punë të 
keqe  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E27 Qeveria në Kosovë i mbron të 
gjithë qytetarët nga varfëria 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E28 Qeveria e Kosovësë iu 
shpjegon votuesve 
vendimet e saj 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E29 Qeveria në Kosovë merr masa 
për të zvogëluar dallimet në 
nivelet e të ardhurave  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

(SËRISH KARTELA 38) Dhe deri në çfarë masë qendrojnë secili nga këto pohime për Kosovën? 
 

  Nuk 
qendron 
aspak 

  Qendron 
plotësisht  

(Nuk e di)
 

 

E30 Politikanët në Kosovë marrin 
parasysh pikëpamjet e qeverive 
të tjera evropiane përpara se të 
marrin vendime.  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
KARTELA 39 
Në pyetjet në vijim, së pari do t’ju kërkoj të zgjidhni ndërmjet dy mundësive. Pastaj do t’ju pyes se sa e 
rëndësishme është zgjedhja juaj për demokracinë në përgjithësi. Në fund, do të kërkoj nga ju që të mendoni 
për këtë çështje në Kosovë në ditët e sotme. Kini parasysh se nuk ka përgjigje të saktë ose të gabuar, kështu 
që më thoni thjesht çfarë mendoni. 
 
E31 (KARTELA 39) Ka mendime të ndryshme nëse duhet apo jo që secili individ të jetë i lirë të shprehë qëndrimet 

e veta hapur në demokraci, edhe nëse ato janë ekstreme. Cili nga qëndrimet në këtë kartelë përcakton më 
mirë mendimin tuaj për demokracinë në përgjithësi? 

 
INTERVISTUES: RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE.  
 

NËSE KODI 1, 2 OSE 8 NUK PËRMENDEN SHPREHIMISHT, PROVO NJË HERË:  
‘JU LUTEM PROVONI TË ZGJIDHNI NGA KARTELA PËRGJIGJEN E CILA PËRSHTATET MË SHUMË ME 
MENDIMIN TUAJ’.  

 
 

Secili duhet të jetë i lirë të shprehë hapur pikëpamjet e 
veta politike, edhe nëse ato janë ekstreme 1 

 
 PYET E32 

 

Ata që kanë pikëpamje politike ekstreme duhet të 
ndalohen që t’i shprehin ato hapur 2 

 
KALO NË E34 

 

(Varet nga rrethanat) 5 

KALO NË E33 

(Nuk e di) 8 
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PYET NËSE KODI 1 NË E31 
E32  KARTELA 40 Sa e rëndësishme është për demokracinë në përgjithësi që secili individ të jetë i lirë të shprehë 
pikëpamjet e veta politike hapur, edhe nëse ato janë ekstreme? Ju lutem përdorni këtë kartelë. 
 
Aspak e 
rëndësishme 
për 
demokracinë 
në përgjithësi 

 

    Tepër e 
rëndësishme 

për 
demokracinë 

në përgjithësi 
 

(Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
PYET NËSE KODI 1, 5 OSE 8 NË E31 
E33  KARTELA 41 Duke përdorur këtë kartelë, në ditët e sotme, sa i lirë është gjithsecili në Kosovë që të shprehë 
pikëpamjet e veta politike hapur, edhe nëse ato janë ekstreme? 
 
Aspak  

 
    Plotësisht (Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
KALO NË E36 
 
 
PYET NËSE KODI 2 NË E31 
E34  KARTELA 40 Sa e rëndësishme është për demokracinë në përgjithësi që ata që kanë pikëpamje politike 

ekstreme, të mos lejohen t’i shprehin ato hapur? Ju lutem përdorni kartelën. 
 
Aspak e 
rëndësishme 
për 
demokracinë 
në përgjithësi 

 

    Tepër e 
rëndësishme 

për 
demokracinë 

në përgjithësi
 

 
(Nuk e di) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
E35  KARTELA 41 Duke përdorur këtë kartelë, më thoni deri në çfarë mase ndalohen ata që kanë pikëpamje 

politike ekstreme që t’i shprehin ato hapur në ditët e sotme në Kosovë? 
 
Aspak 

 
    Plotësisht (Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
 
PYET TË GJITHË 
 
E36 KARTELA 42 Ndonjëherë qeveria nuk pajtohet me atë që shumica e njerëzve mendon se është më e mira 

për vendin. Cili nga qëndrimet në këtë kartelë përcakton më mirë mendimin tuaj për demokracinë në 
përgjithësi? 

 
INTERVISTUES: RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE.  
 

 NËSE KODI 1, 2 OSE 8 NUK PËRMENDEN SHPREHIMISHT, PROVO NJË HERË:  
 ‘JU LUTEM PROVONI TË ZGJIDHNI NGA KARTELA PËRGJIGJEN E CILA PËRSHTATET MË SHUMË ME 
MENDIMIN TUAJ’.  

  

Qeveria duhet të ndryshojë politikat e planifikuara për 
t’iu përgjigjur mendimit të shumicës së 

njerëzve
1 

 
PYET E37 

 

Qeveria duhet t’u përmbahet politikave të 
planifikuara, pavarësisht mendimit të 

shumicës së njerëzve
2 KALO NË E39 

(Varet nga rrethanat) 5 

KALO NË E38 

(Nuk e di) 8 
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PYET NËSE KODI 1 NË E36 
E37  KARTELA 43 Sa e rëndësishme është për demokracinë në përgjithësi që qeveria t’i ndryshojë politikat e 

planifikuara për t’iu përgjigjur mendimit të shumicës së njerëzve? Ju lutem përdorni këtë kartelë. 
 
Aspak e 
rëndësishme 
për 
demokracinë 
në përgjithësi 

 

    Tepër e 
rëndësishme 

për 
demokracinë 

në përgjithësi
 

 
(Nuk e di) 

00 01 02 03 04 05 06 07  08  09 10 88
 
PYET NËSE KODI 1, 5 OSE 8 NË E36 
E38  KARTELA 44 Duke përdorur këtë kartelë, më thoni sa herë i ndryshon qeveria politikat e planifikuara për t’iu 

përgjigjur mendimit të shumicës së njerëzve në ditët e sotme në Kosovë? 
 
Kurrë 

 
    Gjithmonë (Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
KALO NË E41 
 
PYET NËSE KODI 2 NË E36 

E39 KARTELA 43 Sa e rëndësishme është për demokracinë në përgjithësi që qeveria t’u përmbahet 
politikave të planifikuara pavarësisht se çfarë mendon shumica e njerëzve? Ju lutem përdorni këtë kartelë. 

 
Aspak e 
rëndësishme 
për 
demokracinë 
në përgjithësi 

 

    Tepër e 
rëndësishme 

për 
demokracinë në 

përgjithësi
 

 
(Nuk e di) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
E40  KARTELA 44 Duke përdorur këtë kartelë, më thoni sa shpesh qeveria u përmbahet politikave të planifikuara 

pavarësisht mendimit të shumicës së njerëzve në Kosovë në ditët e sotme? 
 
Kurrë 

 
    Gjithmonë (Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
PYET TË GJITHË 
 
E41 KARTELA 45 Në disa shtete qeveria formohet vetëm nga një parti ndërsa në disa shtete të tjera nga dy ose 

më shumë parti në koalicion. Cili nga qëndrimet në këtë kartelë përcakton më mirë mendimin tuaj për 
demokracinë në përgjithësi? 

 
INTERVISTUES: RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE.  
 

 NËSE KODI 1, 2 OSE 8 NUK PËRMENDEN SHPREHIMISHT, PROVO NJË HERË:  
 ‘JU LUTEM PROVONI TË ZGJIDHNI NGA KARTELA PËRGJIGJEN E CILA PËRSHTATET MË SHUMË ME 
MENDIMIN TUAJ’.  

 

Vetëm një parti formon qeverinë 1 
 

PYET E42 
 

Dy ose më shumë parti në koalicion formojnë 
qeverinë 2 KALO NË E44 

(Varet nga rrethanat) 5 

KALO NË E45  

(Nuk e di) 8 
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PYET NËSE KODI 1 NË E41 
 
E42 KARTELA 46 Sa e rëndësishme është për demokracinë në përgjithësi që qeveria të formohet vetëm nga një 

parti? Ju lutem përdorni kartelën. 
 
Aspak e 
rëndësishme 
për 
demokracinë 
në përgjithësi 

 

    Tepër e 
rëndësishme për 
demokracinë në 

përgjithësi 
 

 
(Nuk e di) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
E43  KARTELA 47 Tani pyetja e fundit për këtë temë. Duke përdorur këtë kartelë, më thoni sa shpesh qeveria 

në Kosovë është formuar nga një parti e vetme? 
 
Kurrë 

 
    Gjithmonë (Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
PYET NËSE KODI 2 NË E41 
 
E44  KARTELA 46 Sa e rëndësishme është për demokracinë në përgjithësi që qeveria të formohet nga dy ose më 

shumë parti në koalicion? Ju lutem përdorni kartelën. 
 
Aspak e 
rëndësishme 
për 
demokracinë 
në përgjithësi 

 

    Tepër e 
rëndësishme për 
demokracinë në 

përgjithësi 
 

 
(Nuk e di) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
PYET NËSE KODI 2, 5 OSE 8 NË E41 
 
E45  KARTELA 47 Tani pyetja e fundit për këtë temë. Duke përdorur këtë kartelë, më thoni sa shpesh qeveria 

në Kosovë është formuar nga dy ose më shumë parti në koalicion? Ju lutem përdorni kartelën.  
 
Kurrë 

 
    Gjithmonë (Nuk e di)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
 
 
Tani, do të doja t’ju pyesja për disa hollësi rreth jush dhe anëtarëve të tjerë në ekonominë tuaj familjare. 
 
F1 Duke përfshirë veten tuaj edhe fëmijët, sa njerëz jetojnë këtu rregullisht si anëtarë të kësaj ekonomie familjare? 
 
       SHËNO NUMRIN: 
 
   (Nuk e di) 88 
 
 
 
 
 
 
 
NË TABELË, MBLIDH HOLLESITE E TE INTERVISTUARIT (VETËM F2/F3), DHE PASTAJ TË ANETARËVE TE 
TJERË TË EKONOMISË FAMILJARE (F2 deri në F4), DUKE FILLUAR NGA MË I MOSHUARI.   
 
PËR MË LEHTË, SHËNO EMRAT OSE INICIALET E SECILIT ANETAR TË EKONOMISË FAMILJARE. 
 
F2  KODO GJININË 
 
F3  Në cilin vit keni lindur ju, ai, ajo? (Nuk e di = 8888) 
 
F4  KARTELA 48 Duke parë këtë kartelë, çfarë e keni ju atë? (KODO NË TABELË) 
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Rendi zbritës sipas moshës (më të vjetrit në fillim) ------------------------------ 
Personi  01

(i intervistuari)
02 03 04 

 
05 
 

06

Emri ose inicialet: 
 

  

   
F2 Gjinia   
Mashkull 1 1 1 1 1 1
Femër 2 2 2 2 2 2
   

F3 Viti i lindjes                         

   
F4 Marrëdhënia   
Burri/gruaja/partneri  01 01 01 01 01
Djali/vajza (përfshirë fëmijët e 
partnerit, të birësuar, jetim) 

 02 02 02 02 02

Prindi, vjehrri/vjehrra, njerku/njerka  03 03 03 03 03
Vëllai/motra (përfshirë 
vëllain/motrën e birësuar) 

 04 04 04 04 04

Të afërm të tjerë  05 05 05 05 05
Të tjerë jo të afërm  06 06 06 06 06
(Nuk e di)  88 88 88 88 88
 
Rendi zbritës sipas moshës (më të vjetrit në fillim) ------------------------------� 
Personi  07 08 09 10 11 12
Emri ose inicialet:   
   
F2 Gjinia   
Mashkull 1 1 1 1 1 1
Femër 2 2 2 2 2 2
   

F3 Viti i lindjes                         

   
F4 Marrëdhënia   
Burri/gruaja/partneri 01 01 01 01 01 01
Djali/vajza (përfshirë fëmijët e 
partnerit, të birësuar, jetim) 02 02 02 02 02 02 

Prindi, vjehrri/vjehrra, njerku/njerka 03 03 03 03 03 03
Vëllai/motra (përfshirë vëllain/motrën 
e birësuar) 04 04 04 04 04 04 

Të afërm të tjerë 05 05 05 05 05 05
Të tjerë jo të afërm 06 06 06 06 06 06
(Nuk e di) 88 88 88 88 88 88
 
Rendi zbritës sipas moshës (më të vjetrit në fillim) ------------------------------� 
Personi  13 14 15 16 

 
17 
 

18

Emri ose inicialet:   
   
F2 Gjinia   
Mashkull 1 1 1 1 1 1
Femër 2 2 2 2 2 2
   

F3 Viti i lindjes                         

   
F4 Marrëdhënia   
Burri/gruaja/partneri 01 01 01 01 01 01
Djali/vajza (përfshirë fëmijët e 
partnerit, të birësuar, jetim) 02 02 02 02 02 02 

Prindi, vjehrri/vjehrra, njerku/njerka 03 03 03 03 03 03
Vëllai/motra (përfshirë vëllain/motrën 
e birësuar) 04 04 04 04 04 04 

Të afërm të tjerë 05 05 05 05 05 05
Të tjerë jo të afërm 06 06 06 06 06 06
(Nuk e di) 88 88 88 88 88 88
 
 
Rendi zbritës sipas moshës (më të vjetrit në fillim) ------------------------------� 
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Personi  19 20 21 22 
 

23 
 

24

Emri ose inicialet:   
   
F2 Gjinia   
Mashkull 1 1 1 1 1 1
Femër 2 2 2 2 2 2
   

F3 Viti i lindjes                         

   
F4 Marrëdhënia   
Burri/gruaja/partneri 01 01 01 01 01 01
Djali/vajza (përfshirë fëmijët e 
partnerit, të birësuar, jetim) 

02 02 02 02 02 02

Prindi, vjehrri/vjehrra, njerku/njerka 03 03 03 03 03 03
Vëllai/motra (përfshirë vëllain/motrën 
e birësuar) 

04 04 04 04 04 04

Të afërm të tjerë 05 05 05 05 05 05
Të tjerë jo të afërm 06 06 06 06 06 06
(Nuk e di) 88 88 88 88 88 88
 
 
F5 INTERVISTUES SHIH TABELËN E EKONOMISË FAMILJARE DHE RRETHO:  
I INTERVISTUARI JETON ME BURRIN / GRUAN / PARTNERIN (kodet 01 në F4)     1     PYET F6             
       TË GJITHA TË TJERAT                                  2            PYET F7 
 
 
F6 KARTELA 49 Sapo më thatë se jetoni me burrin/gruan/partnerin. Cila nga këto përcaktime përshkruan 
marrëdhënien tuaj me të? 
 

Ligjërisht i martuar 01 PYET F7 

Jetoj me partnerin (bashkëjetesë)  - jo e njohur ligjërisht 03 KALO NË F8 

Ligjërisht i divorcuar 06 
PYET F7 
 (Nuk e di) 88 

 
 
 
 
F7 A keni jetuar ndonjëherë me ndonjë partner, pa qenë ligjërisht i martuar? 
 
   Po 1  
   Jo 2 
   (Refuzon) 7   
   (Nuk e di) 8 
PYET TË GJITHË 
F8 A keni qenë ndonjëherë i divorcuar? 
 
   Po  1  
   Jo 2 
   (Refuzon) 7   
   (Nuk e di) 8 
F9 INTERVISTUES RRETHO:   
 I INTERVISTUARI JETON ME BURRIN/GRUAN / PARTNERIN (kodet 01 në F5)           1    KODI F10 
 

                                                                                                         TË TJERËT              2    KALO NË F11 
 
 
F10 INTERVISTUES RRETHO:  
                                                I INTERVISTUARI BASHKËJETON     1     PYET F11  
                                               (Kodi 03 ose 04 në F6)  
                                                                                    
                                                                              TË TJERËT           2       KALO NË  F12 
 
PYET NËSE I INTERVISTUARI NUK JETON ME BURRIN / GRUAN / PARTNERIN OSE JANË DUKE 
BASHKËJETUAR  
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F11    KARTELA 50 Kjo pyetje ka të bëjë me statusin tuaj ligjor martesor dhe jo me cilin jetoni apo nuk jetoni. Cila nga 
këto përcaktime në këtë kartelë përshkruan statusin tuaj martesor të ligjshëm tani?  

 
            RRETHO VETËM NJË: KOD PRIORITAR 
  

Ligjërisht i martuar 01 

 

Ligjërisht i divorcuar 04 

I ve 05 

Asnjë nga këto (Nuk kam qenë KURRË i martuar) 06 

(Nuk e di) 88 

  

 
 
KODO TË GJITHA 
F12 INTERVISTUES, REFEROJU TABELËS PËR EKONOMINË FAMILJARE DHE KODO:  
 

I INTERVISTUARI KA FËMIJË QË JETOJNË NË SHTËPI
 (kodi 02 në F4) 1 KALO NË F14 

NUK KA 2 PYET F13 

   
F13    A keni pasur ndonjëherë fëmijë tuajin, fëmijë të birësuar, apo fëmijë të partnerit që kanë jetuar në ekonominë 
tuaj familjare?  
   Po 1 
   Jo 2 
   (Nuk e di) 8 
 
PYET TË GJITHË  
F14  KARTELA 51 Cila shprehje në këtë kartelë përshkruan më mirë zonën ku jetoni?  
 
   Një qytet i madh 1 

   Periferia e një qyteti të madh 2 

   Qytet ose qytezë 3 

   Fshat 4 

   Një fermë ose shtëpi në fshat 5 

   (Nuk e di) 8 
 
 
 F15 KARTELA 52 Cili është niveli më i lartë i arsimit që keni përfunduar?  
          Ju lutem përdorni këtë kartelë. 
SHËNIM PËR INTERVISTUESIN: Përfundim me sukses quhet kur: 
• një certifikatë formale lëshohet pas një vlerësimi që tregon se kursi është kaluar 
 

ASNJË/DISA VITE SHKOLLË ELEMENTARE (ME PAK SE 4 VITE) 1
SHKOLLA ELEMENTARE E KRYER  (4 VITE) 2

SHKOLLA FILLORE E KRYER (8/9 VITE) 3
SHKOLLA E MESME TREVJEÇARE (Profesionale) 4

SHKOLLA E MESME – GJIMNAZI 5
SHKOLLA E MESME – (TEKNIKE, E FARMACISE, MJEKSISË, ETJ.) 6

SHKOLLA E LARTË DYVJEÇARE (TEKNIKE, SHËNDETËSORE, EKONOMIKE, E EDUKIMIT, 
SHERBIMEVE SOCIALE, ETJ).

7

ARSIMIMI I LARTË (FAKULTETI) 8
FAKULTETI I MJEKSISE (MJEKSI E PERGJITHSHME, FARMACI, STOMATOLOGJI) 9

SHKOLLIM PASUNIVERSITAR (MAGJISTRATURË) 10
SPECIALIZIM NE MJEKSI 11

SHKOLLIM PASUNIVERSITAR (DOKTORATURË) 12

(Tjetër) 5555
(Nuk e di) 8888
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PYET TË GJITHË 
F16      Sa vite shkollimi keni përfunduar, si me kohë të plotë ashtu edhe me kohë të pjesshme? Ju lutem raportojini të 

barabarta me kohë të plotë dhe përfshini vitet e shkollimit të detyrueshëm.  
SHËNIM PËR INTERVISTUESIN: rrumbullakos në vitin më të afërt 

 
   SHËNO: 
   (Nuk e di) 88 
 
F17a KARTELA 53 Duke përdorur këtë kartelë, cili ose cilat nga këto përshkrime shprehin se çfarë keni bërë në 7 
ditët e fundit? Përzgjidhni të gjitha përshkrimet që qendrojnë. 
       PROVO Po tjetër?   
 
KODO TË GJITHA PËRSHKRIMET QË QENDROJNË 
 
Në punë me pagesë (ose përkohësisht jashtë vendit) (i punësuar, i vetë-punësuar,  01 
   punoj për biznes personal familjar) 
  
Në shkollim, (nuk paguhet nga punëdhënësi) edhe nëse është me pushime     02   
                             I papunë dhe duke kërkuar për punë aktivisht  03    
    I papunë, dua të punoj por nuk jam duke kërkuar punë aktivisht   04   
   I sëmurë ose i paaftë përherë   05 
   Në pension   06 
   Shërbim ushtarak ose për komunitetin    07 
   amvisë, kujdesem për fëmijët ose për persona të tjerë   08 
    
   (Tjetër)   09 
   (Nuk e di)   88 
 
F17b KODIMET E INTERVISTUESIT 
   
   MË TEPËR SE NJË E KODUAR NË  F17a 1 PYET F17c 
  
   VETËM NJË E KODUAR NË  F17a 2 KALO NË F17d  
 
 
PYET NËSE ËSHTË KODUAR ME SHUMË SE NJE NË F17b (kodi 1) 
F17c SËRISH KARTELA 53 Cili nga këto përshkrime përcakton më së miri gjendjen tuaj (në 7 ditët e fundit)?  
Ju lutem zgjidhni vetëm një. 
 
 KODO VETËM NJË 
      
   Në punë me pagesë (ose përkohësisht jashtë vendit) (i punësuar,   01 
    i vetë-punësuar,punoj për biznes personal familjar) 
Në shkollim, (nuk paguhet nga punëdhënësi) edhe nëse është me pushime   02   
   I papunë dhe duke kërkuar për punë aktivisht  03    
   I papunë, dua të punoj por nuk jam duke kërkuar punë aktivisht  04   
   I sëmurë ose i paaftë përherë  05 
   Në pension  06 
    
   Shërbim ushtarak ose për komunitetin   07 
   amvisë, kujdesem për fëmijët ose për persona të tjerë  08 
   (Tjetër)  09 
 
   (Nuk e di)  88 
 
KODO TË GJITHA 
F17d INTERVISTUES SHIH F17a DHE KODO:   
   
   I INTERVISTUARI NË PUNË QË PAGUHET NË F17a 1 KALO NË F21  
   (kodo 01 në F17a).    
          I INTERVISTUARI NUK ËSHTË NË PUNË QË PAGUHET AT F17a  2 PYET F18  
   (të gjitha që NUK janë koduar 01 në F17a). 
 
F18 Po e verifikoj edhe një herë, a keni kryer punë që paguhet për një orë ose më shumë në shtatë ditët e fundit?  
        
   Po 1 KALO NË F21 
   Jo 2 
     PYET F19  
   (Nuk e di) 8 
F19 A keni pasur ndonjëherë punë që paguhet?  
   Po 1 PYET F20   

   Jo 2      KALO NË F36  
   (Nuk e di) 8 
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F20 Në cilin vit keni kryer për herë të fundit punë që paguhet?       
 
   SHËNO VITIN:  
 
   (Nuk e di) 8888 
 
 
INTERVISTUES: Nëse I intervistuari është momentalisht i punësuar (kodi 01 në F17a ose kodi 1 në F18), pyet 
F21 deri në F34a për punën e tanishme; nëse nuk ka punë që paguhet momentalisht por ka punuar në të 
kaluarën (kodi 1 në F19), pyet F21 deri në F34a për punën e fundit 
 
SHËNIM PËR INTERVISTUES: nëse i intervistuari punon më shumë se në një punë, ai duhet të përgjigjet për 
punën në të cilën është i angazhuar më tepër orë në javë. Nëse i intervistuari kalon të njëjtën kohë në dy punë, ai 
duhet të përgjigjet për punën për të cilën paguhet më shumë. 
 
 
 F21 Në punën tuaj kryesore a jeni apo a keni qenë… LEXO…   
 
   …punonjës, 1 KALO NË F23 
   i vetëpunësuar,  2 KALO NË F22 

   apo, duke punuar për biznesin tuaj familjar? 3  
     KALO NË F23 
   (Nuk e di) 8 
 
F22 Sa punëtorë keni apo keni pasur? (nëse keni apo keni pasur ndonjë)      
    
   SHËNO numrin e punëtorëve:  KALO NË F24 
 
   (Nuk e di) 88888  
 
PYET NËSE ESHTE PUNONJËS, KA BIZNES FAMILJAR OSE NUK E DI (KODET 1, 3, 8 në F21)  
F23     A keni apo keni pasur kontratë pune…LEXO… 
 
   ...me kohëzgjatje të pacaktuar, 1      
    
    apo, me kohëzgjatje të caktuar,  2 
                                                                                                                          
    apo, nuk kishit fare kontratë? 3 
 
   (Nuk e di) 8 
 
PYET TË GJITHË QË PUNOJNË OSE KANË PUNUAR NDONJËHERË 
F24 Duke përfshirë edhe veten tuaj, sa njerëz jeni apo keni qenë të punësuar në vendin ku punoni apo keni punuar 
…LEXO…  
 
   …nën 10, 1 
   10 deri në 24, 2 
   25 deri në 99, 3 
   100 deri në 499, 4 
   500 ose më shumë? 5 
 
   (Nuk e di) 8 
 
F25 Në punën tuaj kryesore, a keni ose a keni pasur ndonjë përgjegjësi për mbikëqyrjen e punës së punonjësve të 
tjerë? 
    
   Po 1 PYET F26  
   Jo 2 
     KALO NË F27  
   (Nuk e di) 8 
 
PYET NËSE PO NË F25 (kodi 1) 
F26     Për sa njerëz jeni apo keni qenë përgjegjës?  
 

 SHËNO: 
 
 (Nuk e di) 88888 
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PYET TË GJITHË QË PUNOJNË OSE QE KANË PUNUAR NË TË SHKUAREN 
KARTELA 54 Do t’u lexoj një listë të disa gjërave rreth  jetës suaj në punë.  
Duke përdorur këtë kartelë, më thoni se sa ju lejon ose ju ka lejuar menaxheri në punën tuaj që…LEXO… 

 

 
F29   Sa orë gjithsej të kontraktuara punoni ose keni punuar për një javë në punën tuaj kryesore, (koha normale javore 
e punës), duke mos përfshirë punën e paguar apo pa pagesë jashtë orarit?  
  
   SHËNO ORËN: 
 
   (Nuk e di) 888 
F30   Pavarësisht nga orët tuaja të kontraktuara, sa orë punoni ose keni punuar normalisht për një javë (në punën tuaj 
kryesore), përfshirë këtu edhe punën me ose pa pagesë pas orarit të rregullt. 
    
   SHËNO NË ORË: 
 
   (Nuk e di) 888 
 
F31    Çfarë bën ose ka bërë kryesisht firma ose organizata për të cilën ju punoni ose keni punuar? SHËNO 
 

_____________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________ 
 

 
F32   KARTELA 55 Për çfarë lloj organizate/institucioni/subjekti të dhënë në këtë kartelë punoni ose keni punuar? 
         RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE 
 
   Qeveri qendrore ose lokale 01 
   Sektor tjetër publik (siç është edukimi dhe shëndetësia)  02 
   Ndërmarrje publike 03 
   Firmë private 04 
   I vetëpunësuar 05 
   Tjetër 06  
   (Nuk e di) 08 
 
F33   Cili është ose ka qenë  titulli i punës tuaj në punën tuaj kryesore? 
         SHËNO 
 

_____________________________________________________ 
 

F34   Në punën tuaj kryesore, çfarë pune bëni ose keni bërë shumicën e kohës?  
         SHËNO 
 

_____________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________ 
 

       _____________________________________________________ 
 
 
 
 

   
Nuk kam ose nuk 
kam pasur ndikim 

  Kam ose 
kam pasur 
kontroll të 

plotë

(Nuk e 
di) 

F27  
 

…të vendosni se 
si të organizoni 
ose të 
organizonit vetë 
punën tuaj 
ditore? 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

F28  …të ndikoni ose 
të ndikonit në 
vendimet e 
politikave për 
aktivitetet në 
organizatë? 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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F34a Çfarë trajnime ose kualifikime nevojiten ose nevojiteshin për këtë punë?   
         SHËNO 
 

_____________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________ 

 
[Nëse kërkohen pyetje specifike për atë vend për sistemet e kodimit të profesionit kombëtar dhe industrinë, 
shto këtu] 
 
F35    Në 10 vitet e fundit a keni bërë ndonjë punë që paguhet në ndonjë shtet tjetër për 6 muaj apo më shumë? 
   Po 1 
   Jo 2 
 
    (Nuk e di) 8 
KODO TË GJITHA 
**F35a INTERVISTUES REFEROJU PYETJES F17d DHE KODO:   
   
   I INTERVISTUARI NË PUNË ME PAGESË NË F17d 1 PYET F35b  
   (kodi 01 në F17d).    
   I INTERVISTUARI NUK KA PUNË ME PAGESË NË F17d 2 KALO NË F36  
   (kodi 02 në F17d). 
 
**F35b 
 KARTELA 56 Duke i marrë parasysh të gjitha gjërat, sa i kënaqur jeni me punën tuaj të tanishme?  

SHËNIM PËR INTERVISTUESIN: nëse ka më shumë se një punë, i intervistuari duhet të përgjigjet për 
punën e tij kryesore. 

 
 Tepër   Tepër     
i pakënaqur i kënaqur (Nuk e di) 
 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 
 
**F35c 
 SËRISH KARTELA 56 Sa të kënaqur jeni me raportin mes kohës që kaloni në punë me pagesë dhe kohës që 
kaloni për aspekte tjera të jetës tuaj? 
 

Tepër   Tepër     
i pakënaqur i kënaqur (Nuk e di) 
 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 
 
PYET TË GJITHË 
F36 A keni qenë ndonjëherë i papunë dhe duke kërkuar punë për një periudhë më tepër se 3 muaj?  
 
   Po 1 PYET F37 
 
   Jo 2 
     KALO NË F39 
   (Nuk e di) 8 
 
PYET NËSE PO NË F36 (kodi 1) 
F37 A ka zgjatur ndonjë nga këto periudha për 12 muaj apo më shumë? 
  
   Po 1 
   Jo 2 
 
   (Nuk e di) 8 
 
F38   A ka qenë ndonjë nga këto periudha brenda 5 viteve të fundit? 
         SHËNIM PËR INTERVISTUESIN: këto periudha u referohen periudhave më tepër se 3 muaj në F36. 
 
   Po 1 
   Jo 2 
 
   (Nuk e di) 8 
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PYET TË GJITHË 
F39   A jeni ose a keni qenë ndonjëherë anëtar i sindikatave ose ndonjë organizate të ngjashme? 
         NËSE PO, a jeni tani apo keni qenë në të shkuarën? 
  
   Po, tani 1 
   Po, në të shkuarën 2 
   Jo 3 
   (Nuk e di) 8 
 
F40 KARTELA 57  Ju lutem merrni parasysh të ardhurat e të gjithë anëtarëve të Ekonomisë tuaj Familjare dhe ndonjë 
të ardhur tjetër që mund të merret nga Ekonomia Familjare si një e tërë. Cili është burimi kryesor i të ardhurave në 
Ekonominë tuaj Familjare? Ju lutem përdorni kartelën. 
 
   Pagat ose rrogat           01 

  Të ardhura nga vetëpunësimi (duke përjashtuar të ardhurat nga bujqësia)            02 

   Të ardhura nga bujqësia           03 

   Pensionet           04 

   Përfitime nga dalja si i papunë           05 

   Ndonjë përfitim ose grant tjetër social            06 

   Të ardhura nga investimet, kursimet, sigurimet ose nga pronat           07 

   Të ardhura nga burime të tjera           08 

   (Refuzon)           77 

   (Nuk e di)           88 
 
F41  KARTELA 58 Duke përdorur këtë kartelë, më thoni cila shkronjë përcakton më së miri të ardhurat e 
përgjithshme të Ekonomisë tuaj Familjare, pas taksave dhe pagesave të detyrueshme, nga të gjitha burimet? Nëse 
nuk e dini shumën e saktë, ju lutem jepni një vlerë të përafërt. 
     Përdorni pjesën e kartelës që e njihni më mirë: të ardhura javore, mujore ose të ardhura vjetore 

   J 01 

   R 02 

   C 03 

   M 04 

   F 05 

   S 06 

   K 07 

   P 08 

   D 09 

   H  10 

   (Refuzon) 77 

   (Nuk e di) 88 

F42  KARTELA 59 Cili përshkrim nga kjo kartelë i afrohet më shumë përcaktimit se si i shihni të ardhurat e Ekonomisë 
tuaj Familjare?   
 
   Me të ardhurat e tanishme jetojmë rehat 1 
   Me të ardhurat e tanishme e përballojmë 2 
   Me të ardhurat e tanishme kemi vështirësi 3 
   Me të ardhurat e tanishme kemi shumë vështirësi 4 
 
   (Nuk e di) 8 
F43 KODET E INTERVISTUESIT:   
   
   I INTERVISTUARI JETON ME BURRIN/GRUAN/PARTNERIN  1 PYET F44  
   (kodi 01 në F5)  
   NUK JETON ME BURRIN/GRUAN/PARTNERIN 2 KALO NË F52  
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F44 KARTELA 60 Cili është niveli më i lartë i arsimit që ka përfunduar burri/gruaja/partneri juaj? Ju lutem 
përdorni këtë kartelë. 
SHËNIM PËR INTERVISTUESIN: Përfundim me sukses quhet kur: 
• një certifikatë formale lëshohet pas një vlerësimi që tregon se kursi është kaluar 

ASNJË/DISA VITE SHKOLLË ELEMENTARE (ME PAK SE 4 VITE) 1

SHKOLLA ELEMENTARE E KRYER  (4 VITE) 2

SHKOLLA FILLORE E KRYER (8/9 VITE) 3

SHKOLLA E MESME TREVJEÇARE (Profesionale) 4

SHKOLLA E MESME – GJIMNAZI 5

SHKOLLA E MESME – (TEKNIKE, E FARMACISE, MJEKSISË, ETJ.) 6

SHKOLLA E LARTË DYVJEÇARE (TEKNIKE, SHËNDETËSORE, EKONOMIKE, E EDUKIMIT, SHERBIMEVE 
SOCIALE, ETJ).

7

ARSIMIMI I LARTË (FAKULTETI) 8

FAKULTETI I MJEKSISE (MJEKSI E PERGJITHSHME, FARMACI, STOMATOLOGJI) 9

SHKOLLIM PASUNIVERSITAR (MAGJISTRATURË) 10

SPECIALIZIM NE MJEKSI 11

SHKOLLIM PASUNIVERSITAR (DOKTORATURË) 12

(Tjetër) 5555

(Nuk e di) 8888

 
F45a KARTELA 61 Cilat përshkrime në këtë kartelë i përshtaten më mirë punës që ka bërë në 7 ditët e fundit? Rretho 
të gjitha që aplikohen. 
 
  PROVO Çfarë tjetër?   
  KODO TË GJITHA QË APLIKOHEN 
 
Në punë me pagesë (ose përkohësisht jashtë vendit) (i punësuar, i vetëpunësuar,   01 
   punon për biznes personal familjar)   
  
 në shkollim, (nuk paguhet nga punëdhënësi) edhe nëse është me pushime   02   
   i papunë dhe është duke kërkuar punë aktivisht   03    
    i papunë, do të punojë por nuk është duke kërkuar punë aktivisht    04   
   i sëmurë ose i paaftë përherë   05 
   në pension   06 
   shërbim ushtarak ose për komunitetin   07 
   amvisë, kujdeset për fëmijët ose për persona të tjerë   08 
   (tjetër)   09 
 
   (Nuk e di)   88 
 
 
 
F45b KODIMET E INTERVISTUESIT:   
   
   MË SHUMË SE NJË KODUAR NË F45a 1 PYET F45c  
 
   VETËM NJË KODUAR NË F45a 2 KALO NË F45d  
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F45c KARTELA 61 Përsëri cili nga këto përshkrime e përcakton më mirë  gjendjen e tij ose të saj (në 7 ditët e fundit)? 
Ju lutem zgjidhni vetëm një. 
       
në punë me pagesë (ose përkohësisht jashtë vendit) (i punësuar, i vetëpunësuar,   01 
   punon për biznes personal familjar)   
   
  në shkollim, (nuk paguhet nga punëdhënësi) edhe nëse është me pushime   02   
   i papunë dhe është duke kërkuar punë aktivisht  03    
  i papunë, do të punojë por nuk është duke kërkuar punë aktivisht   04   
   i sëmurë ose i paaftë përherë  05 
   në pension  06 
   shërbim ushtarak ose për komunitetin  07 
   amvisë, kujdeset për fëmijët ose për persona të tjerë  08 
   (tjetër)  09 
 
   (Nuk e di)  88 
 
F45d INTERVISTUES SHIH F45a DHE RRETHO:   
   
   PARTNERI KA PUNË QE PAGUHET NË F45a 1 KALO NË F47  
   (kodi 01 në F45a).    
   PARTNERI NUK KA PUNË QE PAGUHET NË F45a 2 PYET F46  
   (Të gjitha që NUK janë koduar 01 në F45a). 
 
F46 A mund ta kontrolloj, a ka kryer ai ose ajo ndonjë punë që paguhet (për një orë ose më shumë) në shtatë ditët e 
fundit? 
   Po 1 PYET F47 
  
   Jo 2 
     KALO NË F52  
   (Nuk e di) 8 
  
 
PYET NËSE PARTNERI KA PUNË QE PAGUHET (kodi 01 në F45d ose kodi 1 në F46) 
F47 Cili është ose ka qenë  titulli i punës kryesore të tij ose të saj?  SHËNO  
    
  __________________________________________________ 
  
F48 Në punën kryesore të tij ose të saj çfarë pune bën ose ka bërë në shumicën e kohës?    SHËNO 
 
  __________________________________________________ 
 
  __________________________________________________ 
 
  __________________________________________________ 
 
F49 Çfarë trajnime ose kualifikime nevojiten ose nevojiteshin për këtë punë?     SHËNO 
 
  __________________________________________________ 
 
  __________________________________________________ 
 
  __________________________________________________ 
 
[Nëse kërkohen pyetje specifike për atë vend për sistemet e kodimit të profesionit kombëtar dhe industrinë, 
shto KËTU] 
 
 
 
F50 Në punën e tij ose të saj kryesore, a është ai ose ajo… LEXO ME ZË…   
    
   …punonjës, 1  
   i vetëpunësuar,  2  
   apo, punon për biznesin tuaj familjar? 3  
      
   (Nuk e di) 8 
 
F51 Sa orë punon ai ose ajo normalisht në një javë në punën kryesore të tij ose të saj? Ju lutem përfshini këtu edhe 
orët që punon jashtë orarit, me ose pa pagesë.    
 

                                                      SHËNO ORËT: _________ 
 
 (Nuk e di) 888 
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PYET TË GJITHË 
[Të bëhen si pyetje specifike për vendin. Të rikodohen në Kornizën Koduese të Detajuar për Arsimin ISCED të 
ESS]. 
 
 F52 KARTELA 62 Cili është niveli më i lartë i arsimit që ka përfunduar babai juaj?  
          Ju lutem përdorni këtë kartelë. 
SHËNIM PËR INTERVISTUESIN: Përfundim me sukses quhet kur: 
• një certifikatë formale lëshohet pas një vlerësimi që tregon se kursi është kaluar 

ASNJË/DISA VITE SHKOLLË ELEMENTARE (ME PAK SE 4 VITE) 1

SHKOLLA ELEMENTARE E KRYER  (4 VITE) 2

SHKOLLA FILLORE E KRYER (8/9 VITE) 3

SHKOLLA E MESME TREVJEÇARE (Profesionale) 4

SHKOLLA E MESME – GJIMNAZI 5

SHKOLLA E MESME – (TEKNIKE, E FARMACISE, MJEKSISË, ETJ.) 6

SHKOLLA E LARTË DYVJEÇARE (TEKNIKE, SHËNDETËSORE, EKONOMIKE, E EDUKIMIT, SHERBIMEVE 
SOCIALE, ETJ).

7

ARSIMIMI I LARTË (FAKULTETI) 8

FAKULTETI I MJEKSISE (MJEKSI E PERGJITHSHME, FARMACI, STOMATOLOGJI) 9

SHKOLLIM PASUNIVERSITAR (MAGJISTRATURË) 10

SPECIALIZIM NE MJEKSI 11

SHKOLLIM PASUNIVERSITAR (DOKTORATURË) 12

(Tjetër) 5555

(Nuk e di) 8888

 
 
 
F53 Kur ju keni qenë 14 vjeç, babai juaj në atë kohë ishte punonjës, i vetëpunësuar apo nuk punonte? 
 
   Punonjës 1 PYET F54 
 

   I vetëpunësuar 2 PYET F54  
 

   Nuk punonte 3 
     KALO NË F56  
   (Baba i vdekur/mungonte kur i intervistuari ishte 14 vjeç) 4 
 

   (Nuk e di) 8 PYET F54  
 
 
PYET NËSE BABAI PUNONTE OSE NUK E DI (kodet 1, 2 ose 8 në F53) 

 F54 Cili ishte titulli i punës kryesore të babait tuaj? 
  
SHËNO 

______________________________________________________ 
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F55 KARTELA 63 Cilat përshkrime në këtë kartelë përcaktojnë më mirë llojin e punës që ka bërë ai kur ju ishit 14 
vjeç? 
  KODO VETËM NJË PËRGJIGJE 

 
SHËNIM PËR INTERVISTUESIN: Të Intervistuarit duhet t’i zgjedhin vetë kategoritë. 
Nëse është e nevojshme, shto: “Nuk ka përgjigje të saktë ose të gabuar. Vetëm zgjidhni kategorinë që 
mendoni se përshtatet më mirë ". 

 
   Profesione teknike dhe profesionale  
   siç janë: mjek – mësues – inxhinier – 
   artist – llogaritar 01 
   Profesione administrative të larta 
   siç janë: bankier – menaxher i lartë në biznes të madh – 
   zyrtar i lartë qeveritar – zyrtar sindikate 02 
   Profesione në zyrë 
   siç janë: sekretare – nëpunës – menaxher në zyrë – 
   kontabilist 03 
   Profesione në shitje 
  siç janë: menaxher i shitjes – pronar dyqani – asistent dyqani –   
   agjent i sigurimeve  04 
   Profesione në shërbime 
   siç janë: pronar restoranti – polic – kamerier – 
   mirëmbajtës – berber – pjesëtar i forcave të armatosura 05 
   Punëtor i kualifikuar  
   siç janë: kryepunëtor – mekanik i motorëve – tipograf – 
   krijues veglash – elektricist 06 
   Punëtor gjysmë i kualifikuar 
  siç janë: murator –shofer autobusi – punëtor fabrike – marangoz – 
   punues metali – bukëpjekës 07 
   Punëtor i pakualifikuar 
   siç janë: punëtor krahu – roje – punëtor i pa kualifikuar në fabrikë 08 
 
   Fermer 
   siç janë: fermer – punëtor krahu në fermë–  
    traktorist – peshkatar  09 
   
   (Nuk e di) 88 
 
 
PYET TË GJITHË 
F56 KARTELA 64 Cili është niveli më i lartë i arsimit që ka përfunduar nëna juaj?  
          Ju lutem përdorni këtë kartelë. 
SHËNIM PËR INTERVISTUESIN: Përfundim me sukses quhet kur: 
• një certifikatë formale lëshohet pas një vlerësimi që tregon se kursi është kaluar 
 

ASNJË/DISA VITE SHKOLLË ELEMENTARE (ME PAK SE 4 VITE) 1

SHKOLLA ELEMENTARE E KRYER  (4 VITE) 2

SHKOLLA FILLORE E KRYER (8/9 VITE) 3

SHKOLLA E MESME TREVJEÇARE (Profesionale) 4

SHKOLLA E MESME – GJIMNAZI 5

SHKOLLA E MESME – (TEKNIKE, E FARMACISE, MJEKSISË, ETJ.) 6

SHKOLLA E LARTË DYVJEÇARE (TEKNIKE, SHËNDETËSORE, EKONOMIKE, E EDUKIMIT, SHERBIMEVE 
SOCIALE, ETJ).

7

ARSIMIMI I LARTË (FAKULTETI) 8

FAKULTETI I MJEKSISE (MJEKSI E PERGJITHSHME, FARMACI, STOMATOLOGJI) 9

SHKOLLIM PASUNIVERSITAR (MAGJISTRATURË) 10

SPECIALIZIM NE MJEKSI 11

SHKOLLIM PASUNIVERSITAR (DOKTORATURË) 12

(Tjetër) 5555

(Nuk e di) 8888
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F57 Kur ju keni qenë 14 vjeç, nëna juaj në atë kohë ishte punonjëse, e vetëpunësuar apo nuk punonte? 
      
    
 
                                                                                       Punonjëse           1   PYET F58 
 

   E vetëpunësuar          2  PYET F58 
 

   Nuk punonte          3 
   (Nëna e vdekur/mungonte kur i intervistuari ishte14 vjeç)          4   KALO NË F60  
 

   (Nuk e di)          8   PYET F58  
 
PYET NËSE NËNA PUNONTE OSE NUK E DI (kodet 1, 2 ose 8 në F57) 
 

F58 Cili ishte titulli i punës kryesore të nënës tuaj? 
  SHËNO 
   _______________________________________________________ 
 
 
F59 KARTELA 65 Cilat përshkrime në këtë kartelë përcaktojnë më mirë llojin e punës që ka bërë ajo kur ju ishit 14 
vjeç? 
  KODO VETËM NJË PËRGJIGJE 

 
SHËNIM PËR INTERVISTUESIN: Të Intervistuarit duhet t’i zgjedhin vetë kategoritë. 
Nëse është e nevojshme, shto: “Nuk ka përgjigje të saktë ose të gabuar. Vetëm zgjidhni kategorinë që 
mendoni se përshtatet më mirë ". 

 
   Profesione teknike dhe profesionale  
   siç janë: mjek – mësues – inxhinier – 
   artist – llogaritar 01 
   Profesione administrative të larta 
   siç janë: bankier – menaxher i lartë në biznes të madh – 
   zyrtar i lartë qeveritar – zyrtar sindikate 02 
   Profesione në zyrë 
   siç janë: sekretare – nëpunës – menaxher në zyrë – 
   kontabilist 03 
   Profesione në shitje 
   siç janë: menaxher i shitjes – pronar dyqani – asistent dyqani –   
   agjent i sigurimeve  04 
   Profesione në shërbime 
   siç janë: pronar restoranti – polic – kamerier – 
   mirëmbajtës – berber – pjesëtar i forcave të armatosura 05 
   Punëtor i kualifikuar  
   siç janë: kryepunëtor – mekanik i motorëve – tipograf – 
   krijues veglash – elektricist 06 
   Punëtor gjysmë i kualifikuar 
  siç janë: murator – shofer autobusi – punëtor fabrike – marangoz – 
   punues metali – bukëpjekës 07 
   Punëtor i pakualifikuar 
   siç janë: punëtor krahu – roje – punëtor i pa kualifikuar në fabrikë 08 
 
   Fermer 
   siç janë: fermer – punëtor krahu në fermë–  
    traktorist – peshkatar  09 
   
   (Nuk e di) 88 
    
 
PYET TË GJITHË  
F60    Gjatë 12 muajve të fundit, a keni bërë ndonjë kurs ose keni ndjekur ndonjë leksion ose konferencë për të 
përmirësuar njohuritë ose aftësitë tuaja për punë? 
   Po 1   
   Jo 2 
      
   (Nuk e di) 8 
 
PËRFUNDO INTERVISTËN DHE SHËNO DATËN DHE KOHËN 
 
INTERVISTUES SHKRUAJ DATËN E PËRFUNDIMIT                     /     /                (data/muaji/viti) 
INTERVISTËS:                                              
 
INTERVISTUES SHKRUAJ ORËN E PËRFUNDIMIT 
INTERVISTËS:                                 (përdor sistemin me 24 orë) 
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SHËNIM: 
 
PYETJET E SEKSIONIT H DHE I  DUHET TË ADMINISTROHEN TANI  
 
PËR INTERVISTUESIN: 
 
VERSIONI BALLË PËR BALLË:    
PËRDOR KARTELAT SIÇ SPECIFIKOHET A   1 
 B  2 
         C        3 
        D 4 
 
 
INTERVISTUESI PËRGJIGJET PËR SEKSIONIN MË POSHTË. 
 
KËTO PYETJE JANË PËR INTERVISTUESIN 
PYETJET LIDHUR ME PYETESORIN NË PËRGJITHËSI 
 
J1  A ka kërkuar i intervistuari sqarime për ndonjë pyetje? 
    
   Asnjëherë  1 
   Gati asnjëherë 2 
   Aty-këtu 3 
   Shpesh  4 
   Shumë shpesh 5 
   Nuk e di 8 
 
J2  A keni ndier se i intervistuari ka ngurruar të përgjigjet në ndonjë pyetje? 
 
   Asnjëherë  1 
   Gati asnjëherë 2 
   Aty-këtu 3 
   Shpesh  4 
   Shumë shpesh 5 
   Nuk e di 8 
  
J3  A mendoni se i intervistuari është përpjekur t’u përgjigjet pyetjeve sa më mirë që ka mundur? 
 
   Asnjëherë  1 
   Gati asnjëherë 2 
   Aty-këtu 3 
   Shpesh  4 
   Shumë shpesh 5 
   Nuk e di 8 
 
J4  Në përgjithësi, a mendoni se i intervistuari i ka kuptuar pyetjet? 
   
   Asnjëherë  1 
   Gati asnjëherë 2 
   Aty-këtu 3 
   Shpesh  4 
   Shumë shpesh 5 
   Nuk e di 8 
 
J4b Duke menduar veçanërisht për pyetjet që matin Kuptimin e Demokracisë (pyetjet E1-E45), sa herë keni 
menduar se i intervistuari ka pasur vështirësi të bëjë dallimin midis demokracisë në përgjithësi dhe demokracisë në 
Kosovë? 
  
   Asnjëherë  1 
   Gati asnjëherë 2 
   Aty-këtu 3 
   Shpesh  4 
   Shumë shpesh 5 
   Nuk e di 8 
 
J5  A ishte i pranishëm edhe dikush tjetër gjatë intervistës, që ndërhynte? 
 
    Po 1   PYET J6 
 
    Jo 2   KALO NË J7 
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F 

 
J6  Kush ishte ai? Rretho të gjitha që aplikohen. 
    Burri/gruaja/partneri 1 
    Djali/vajza (përfshirë këtu fëmijët e partnerit, të birësuar) 2 
 Prindi, vjehrri/vjehrra, njerku/njerka 3 
 Të afërm të tjerë 4 
 Të tjerë jo të afërm 5 
 Nuk e di 8 
 
J7          Në cilën gjuhë u bë intervista? 
              [përdor kodet e paracaktuara ISO 639-2 për të gjitha gjuhët në të cilat është përkthyer pyetësori]  
 
              [Gjuha e parë në të cilën u përkthye pyetësori]        [kodi i përshtatshëm ISO 639-2] 
              [Gjuha e dytë në të cilën u përkthye pyetësori]          [kodi i përshtatshëm ISO 639-2]  
              etj. 
 
 
J8 ID e Intervistuesit.________________________ 
 
SHËNIM: KY NUMËR DUHET TË JETË EKSKLUZIVITET I INTERVISTUESVE INDIVIDUALË DHE NUK DUHET TË 
SHPËRNDAHET 
 
 
J9 Nëse keni komente të tjera lidhur me intervistën, ju lutem shkruajini ato në hapësirën e mëposhtme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PYETJE PËR PYETESORIN PLOTËSUES 
 
J13  Si u administrua pyetësori plotësues? 
 
                                                                           Intervistë ballë për ballë 
    
                                     Përfunduar nga i intervistuari por me pak ndihmë nga ju   
     
               Përfunduar nga i intervistuari pa ndihmë nga ju (i vetë-plotësuar) 
 
 
 
J14 Pyetësori plotësues duhej të plotësohej nga ju si intervistë ballë për ballë.    
       Ju lutem më thoni pse nuk e bëtë këtë? 
 
 
 
 
 
 
 
 
FALEMINDERIT PËR KOHËN E MARRË PËR T’IU PËRGJIGJUR KËTYRE PYETJEVE. 
  
FUND 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 SHKO NË FUND 
 

2  
 PYET J14 
3  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1. Numri identifikues i respondentit  __ __ __ __ 
 
M2. Kodi i pikënisjes  __ __ __ 

 

   PYETËSORI SOCIAL EVROPIAN  

PYETËSORI PLOTËSUES F-2-F A (Raundi 6 2013) 
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INTERVISTUES: NËSE I INTERVISTUARI ESHTE MASHKULL, PYET HF1. NËSE E INTERVISTUARA 
ESHTE FEMËR, PYET HF2. 
 

  TË INTEVISTUARIT MESHKUJ 
 

HF1 KARTELA A1 Tani unë do të përshkruaj shkurtimisht disa njerëz. Ju lutem dëgjoni secilin 
përshkrim dhe më thoni deri në ç’masë përputhen mendimet e tyre me mendimet tuaja.  Përdorni 
këtë kartelë për përgjigjen tuaj. 
 

Përputhet 
Plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi  

Përputhet 
pak 

Nuk 
përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet 

(ND)

A     Për të është e rëndësishme 
që të prodhojë ide të reja dhe 
të jetë krijues. Atij i pëlqen t’i 
bëjë gjërat në mënyrën e vet 
origjinale. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Për të është e rëndësihme që 
të jetë i pasur. Ai do që të ketë 
shumë para dhe gjëra të 
shtrenjta.  

01 02 03 04 05 06 88 

C    Ai mendon se është me 
rëndësi që secili person në 
botë të trajtohet në mënyrë të 
barabartë. Ai beson se çdo 
njeri duhet të ketë mundësi të 
barabarta në jetë.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

D    Për të është e rëndësishme 
që të tregojë aftësitë e tij. Ai 
do që njerëzit ta admirojnë për 
atë që ai bën.   

01 02 03 04 05 06 88 

E    Për të është e rëndësishme që 
të jetojë në mjedis të sigurt. Ai 
i shmanget çfarëdo gjëje që 
mund të rrezikojë sigurinë e tij. 

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

F     Atij i pëlqejnë surprizat dhe 
gjithmonë kërkon të bëjë gjëra 
të reja. Ai mendon se është 
me rëndësi të bëjë gjëra të 
ndryshme në jetë.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

G    Ai mendon se njerëzit duhet të 
bëjnë atë që u thuhet.  Ai 
mendon se njerëzit duhet të 
ndjekin rregullat gjatë gjithë 
kohës, edhe atëherë kur 
askush nuk i shikon  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

H    Për të është e rëndësishme 
që të dëgjojë njerëzit të cilët 
janë të ndryshëm nga ai. Edhe 
kur ai nuk pajtohet me ta, 
përsëri dëshiron t’i kuptojë 
ata.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

I       Për të është e rëndësishme 
që të jetë i thjeshtë dhe 
modest. Ai  përpiqet që të 
mos    bjerë në sy.  

01 02 03 04 05 06 88 

J     Për të është e rëndësishme 
që të kënaqet. Ai ka dëshirë 
ta “llastojë” veten.  

01 02 03 04 05 06 88 
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Përputhet 
Plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi  

Përputhet 
pak 

Nuk 
përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet 

(ND)

K    Për të është e rëndësishme 
që të vendosë vetë për atë 
që bën. Ai ka dëshirë të jetë i 
lirë dhe të mos varet nga të 
tjerët.   

01 02 03 04 05 06 88 

L    Për të është e rëndësishme 
që të ndihmojë njerëzit 
përreth tij. Ai do që të 
kujdeset për ta.  

01 02 03 04 05 06 88 

M    Për të është e rëndësishme 
që të jetë i suksesshëm. Ai 
shpreson që njerëzit do të 
njohin arritjet e tij.  

01 02 03 04 05 06 88 

N     Për të është e rëndësishme 
që shteti ta mbrojë nga çdo 
kërcënim. Ai do që shteti të 
jetë i fortë dhe të mbrojë 
qytetarët e vet.  

01 02 03 04 05 06 88 

O. Ai kërkon aventura dhe ka 
dëshirë të rrezikojë. Ai 
dëshiron të ketë një jetë plot 
emocion.  

01 02 03 04 05 06 88 

P    Për të është e rëndësishme 
që të sillet gjithmonë siç 
duhet. Ai mundohet të 
shmangë çdo sjellje të cilën 
njerëzit do ta  quanin si të 
gabuar.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

Q    Për të është e rëndësishme 
që të respektohet nga të 
tjerët. Ai do që njerëzit të 
bëjnë atë që thotë ai.  

01 02 03 04 05 06 88 

R    Për të është e rëndësishme 
që të jetë besnik ndaj 
shokëve/ shoqëve. Ai do që 
t’i përkushtohet njerëzve të 
afërt të tij.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

S    Ai mendon pa mëdyshje se 
njerëzit duhet të kujdesen për 
natyrën. Kujdesi ndaj 
ambientit është me rëndësi 
për të.     

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

T    Për të është e rëndësishme 
tradita. Ai  përpiqet të ndjekë 
zakonet e fesë apo të 
familjes së tij.  

01 02 03 04 05 06 88 

U    Ai përpiqet të gjejë çfarëdo 
rasti për t’u argëtuar. Për të 
është e rëndësishme që të 
bëjë gjëra të cilat e kënaqin. 

 

        01 02 03 04 05 06 88 

TANI KALO NË PYETJEN IF1  
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  TË INTERVISTUARAT FEMRA 
 

HF2 KARTELA  A1 Tani unë do të përshkruaj shkurtimisht disa njerëz. Ju lutem dëgjoni secilin 
përshkrim dhe më thoni deri në ç’masë përputhen mendimet e tyre me mendimet tuaja.  Përdorni 
këtë kartelë për përgjigjen tuaj. 
 

Përputhet 
plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi 

Përputhet 
pak 

Nuk 
përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet 

(ND)

A     Për të është e 
rëndësishme që të 
prodhojë ide të reja dhe 
të jetë  krijues. Asaj i 
pëlqen t’i bëjë gjërat në 
mënyrën e vet 
origjinale. 

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

B     Për të është e 
rëndësihme që të jetë e 
pasur. Ajo do që të ketë 
shumë para dhe gjëra 
të shtrenjta.  

01 02 03 04 05 06 88 

C     Ajo mendon se është 
me rëndësi që secili 
person në botë të 
trajtohet në mënyrë të 
barabartë. Ajo beson se 
çdo njeri duhet të ketë 
mundësi të barabarta 
në jetë.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

D     Për të është e 
rëndësishme që të 
tregojë aftësitë e saj. 
Ajo do që njerëzit ta 
admirojnë për atë që ajo 
bën.   

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

E     Për të është e 
rëndësishme që të 
jetojë në mjedis të 
sigurt. Ajo i shmanget 
çfarëdo gjëje që mund 
të rrezikojë sigurinë e 
saj.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

F      Asaj i pëlqejnë surprizat 
dhe gjithmonë kërkon të 
bëj gjëra të reja. Ajo 
mendon se është me 
rëndësi të bëjë gjëra të 
ndryshme në jetë.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

G     Ajo mendon se njerëzit 
duhet të bëjnë atë që u 
thuhet.  Ajo mendon se 
njerëzit duhet të ndjekin 
rregullat gjatë gjithë 
kohës, edhe atëherë kur 
askush nuk i zbaton ato. 

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 
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Përputhet 
plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi 

Përputhet 
pak 

Nuk 
përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet 

(ND)

H     Për të është e 
rëndësishme që të 
dëgjojë njerëzit të cilët 
janë të ndry shëm nga 
ajo. Edhe kur ajo nuk 
pajtohet me ta, përsëri 
dëshiron t’i kuptoj ata.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

I       Për të është e 
rëndësishme që të jetë 
e thjeshtë dhe modeste. 
Ajo përpiqet që të mos 
bjerë në në sy.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

J       Për të është e 
rëndësishme që të 
kënaqet. Ajo ka dëshirë 
ta “llastojë” veten.  

01 02 03 04 05 06 88 

K       Për të është e 
rëndësishme që të 
vendosë vetë për atë që 
bën. Ajo ka dëshirë të 
jetë e lirë dhe të mos 
varet nga të tjerët.   

01 02 03 04 05 06 88 

L     Për të është e 
rëndësishme që të 
ndihmojë njerëzit përreth 
saj. Ajo do që të kujdeset 
për ta.  

01 02 03 04 05 06 88 

M     Për të është e 
rëndësishme që të jetë e 
suksesshme. Ajo 
shpreson që njerëzit do 
të njohin arritjet e saj.  

01 02 03 04 05 06 88 

N     Për të është e 
rëndësishme që shteti  ta 
mbrojë nga çdo 
kërcënim. Ajo do që 
shteti të jetë i fortë dhe 
të mbrojë qytetarët e vet.  

01 02 03 04 05 06 88 

O     Ajo kërkon aventura dhe 
ka dëshirë të rrezikojë. 
Ajo dëshiron të ketë një 
jetë plot emocion.   

01 02 03 04 05 06 88 

P     Për të është e 
rëndësishme që të sillet 
gjithmonë siç duhet. Ajo 
mundohet të shmangë 
çdo sjellje të cilën 
njerëzit do ta 
konsideronin si të 
gabuar.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

Q     Për të është e rëndësi-
shme që të respektohet 
nga të tjerët. Ajo do që 
njerëzit të bëjnë atë që 
thotë ajo.  

01 02 03 04 05 06 88 
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Përputhet 
plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi 

Përputhet 
pak 

Nuk 
përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet 

(ND)

R     Për të është e 
rëndësishme që të jetë 
besnike ndaj shokëve/ 
shoqëve. Ajo do që t’i 
përkushtohet njerëzve të 
afërt të saj.  

01 02 03 04 05 06 88 

S     Ajo mendon pa 
mëdyshje se njerëzit 
duhet të kujdesën për 
natyrën. Kujdesi ndaj 
ambientit është me 
rëndësi për të.     

01 02 03 04 05 06 88 

T      Për të është e 
rëndësishme tradita. Ajo 
përpiqet  të ndjekë 
zakonet e fesë apo të 
familjes së saj.  

01 02 03 04 05 06 88 

U      Ajo përpiqet të gjejë  
çfarëdo rasti për  t’u 
argëtuar. Për të është e 
rëndësishme që të bëjë 
gjëra të cilat e kënaqin. 

01 02 03 04 05 06 88 

 

TANI KALO NË PYETJEN IF1  
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PYETI TË GJITHË 
 
Në mënyrë që të na ndihmoni të përmirësojmë pyetjet në të ardhmën, këtu janë disa pyetje të fundit 
rreth disa temave, të cilat janë të ngjashme me ato të mëparshmet. Ju lutemi  mos u mundoni të 
rikujtoni se si jeni përgjijur më parë, por përgjigjuni pyetjeve si të ishin krejtësisht të reja. 
 
Pyetjet e para përqëndrohen mbi ndjesitë që keni për veten dhe jetën tuaj.  
 
 
IF1 KARTELA A2 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më tregoni sa i/e interesuar jeni në përgjithësi për 
atë që bëni. 

 
Aspak i/e 
interesuar 

         Shumë i/e  
interesuar 

(Nuk e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 

IF2 KARTELA A3 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutemi më tregoni sa sa i/e përqendruar jeni në përgjithësi 
në punën që bëni. 

 
Aspak i/e 
përqendruar 

 

         Shumë i/e     
përqendruar 

(Nuk e di) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
  

 
IF3 KARTELA A4 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më tregoni sa i/e entuziazmuar jeni për atë që bëni.  

 
Aspak i/e 
entuziazmuar 

         Shumë i/e 
entuziazmuar 

(Nuk e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
KARTELA A5 Tani do t’ju lexoj një listë të mënyrave se si jeni ndier ose sjellë javën e kaluar.  Duke 
përdorur këtë kartelë ju lutem më thoni, për sa kohë gjatë javës së kaluar …LEXO… 
 

  Asnjëherë 
apo gati 

asnjëherë   

Gjithë 
kohën/gati 

gjithë kohën (Nuk e di) 

   IF4 
…jeni ndier i/e 
dëshpëruar? 

0 1 2 3 8 

   IF5 ...nuk fjetët rehat? 0 1 2 3 8 

   IF6 
…ndjeheshit të 
vetmuar? 

0 1 2 3 8 
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Tani do t’ju bëj disa pyetje në lidhje me funksionimin e demokracisë sot në Kosovë.  
 
 
IF7 KARTELA A6 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më tregoni sa shpesh partitë opozitare në Kosovë, 
janë të lira që të kritikojnë qeverinë  
 
Asnjëherë          Gjithmonë (Nuk e di) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
IF8  KARTELA A6 Ju lutem më tregoni se sa shpesh mediat në Kosovë janë të lira  të kritikojnë qeverinë. 
Përdorni kartelën e njëjtë.  
  
Asnjëherë          Gjithmonë (Nuk e di) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
IF9 KARTELA A6 Ju lutem më tregoni, se sa shpesh mediat në Kosovë, i ofrojnë qytetarëve informacione 
të besueshme, për të vlerësuar qeverinë. Përdorni kartelën e njëjtë. 
 
Asnjëherë          Gjithmonë (Nuk e di) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M1. Numri identifikues i respondentit  __ __ __ __ 
 
M2. Kodi i pikënisjes  __ __ __ 

 
 

PYETËSORI SOCIAL EVROPIAN   

PYETËSORI PLOTËSUES F-2-F B ( Raundi 6 2013) 



 2 

 

INTERVISTUES: NËSE I INTERVISTUARI ËSHTË MASHKULL, PYET HF1. NËSE E INTERVISTUARA 
ËSHTË FEMËR, PYET HF2. 
 

  TË INTEVISTUARIT MESHKUJ 
 
HF1 KARTELA B1 Tani unë do të përshkruaj shkurtimisht disa njerëz. Ju lutem dëgjoni secilin 
përshkrim dhe më thoni deri në ç’masë përputhen mendimet e tyre me mendimet tuaja.  Përdorni 
këtë kartelë për përgjigjen tuaj. 

 
Përputhet 
Plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi  

Përputhet 
pak 

Nuk 
përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet 

(ND) 

A     Për të është e rëndësishme 
që të prodhojë ide të reja 
dhe të jetë krijues. Atij i 
pëlqen t’i bëjë gjërat në 
mënyrën e vet origjinale. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Për të është e rëndësihme 
që të jetë i pasur. Ai do që të 
ketë shumë para dhe gjëra 
të shtrenjta.  

01 02 03 04 05 06 88 

C     Ai mendon se është me 
rëndësi që secili person në 
botë të trajtohet në mënyrë 
të barabartë. Ai beson se 
çdo njeri duhet të ketë 
mundësi të barabarta në 
jetë.  

01 02 03 04 05 06 88 

D     Për të është e rëndësishme 
që të tregojë aftësitë e tij. Ai 
do që njerëzit ta admirojnë 
për atë që ai bën.   

01 02 03 04 05 06 88 

E     Për të është e rëndësishme 
që të jetojë në mjedis të 
sigurt. Ai i shmanget çfarëdo 
gjëje që mund të rrezikojë 
sigurinë e tij.  

01 02 03 04 05 06 88 

F      Atij i pëlqejnë surprizat dhe 
gjithmonë kërkon të bëjë 
gjëra të reja. Ai mendon se 
është me rëndësi të bëjë 
gjëra të ndryshme në jetë.  

01 02 03 04 05 06 88 

G     Ai mendon se njerëzit duhet 
të bëjnë atë që u thuhet.  Ai 
mendon se njerëzit duhet të 
ndjekin rregullat gjatë gjithë 
kohës, edhe atëherë kur 
askush nuk i shikon.  

01 02 03 04 05 06 88 

H     Për të është e rëndësishme 
që të dëgjojë njerëzit të cilët 
janë të ndryshëm nga ai. 
Edhe kur ai nuk pajtohet me 
ta, përsëri dëshiron t’i 
kuptojë ata.  

01 02 03 04 05 06 88 

I      Për të është e rëndësishme 
që të jetë i thjeshtë dhe 
modest. Ai  përpiqet që të 
mos    bjerë në sy.  

01 02 03 04 05 06 88 
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Përputhet 
Plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi  

Përputhet 
pak 

Nuk 
përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet 

(ND) 

J     Për të është e rëndësishme 
që të kënaqet. Ai ka dëshirë 
ta “llastojë” veten.  

01 02 03 04 05 06 88 

K    Për të është e rëndësishme 
që të vendosë vetë për atë 
që bën. Ai ka dëshirë të jetë 
i lirë dhe të mos varet nga të 
tjerët.   

01 02 03 04 05 06 88 

L     Për të është e rëndësishme 
që të ndihmojë njerëzit 
përreth tij. Ai do që të 
kujdeset për ta.  

01 02 03 04 05 06 88 

M    Për të është e rëndësishme 
që të jetë i suksesshëm. Ai 
shpreson që njerëzit do të 
njohin arritjet e tij.  

01 02 03 04 05 06 88 

N     Për të është e rëndësishme 
që shteti ta mbrojë nga çdo 
kërcënim. Ai do që shteti të 
jetë i fortë dhe të mbrojë 
qytetarët e vet.  

01 02 03 04 05 06 88 

O    Ai kërkon aventura dhe ka 
dëshirë të rrezikojë. Ai 
dëshiron të ketë një jetë plot 
emocion.   

01 02 03 04 05 06 88 

P    Për të është e rëndësishme 
që të sillet gjithmonë siç 
duhet. Ai mundohet të 
shmangë çdo sjellje të cilën 
njerëzit do ta  quanin si të 
gabuar.  

01 02 03 04 05 06 88 

Q    Për të është e rëndësishme 
që të respektohet nga të 
tjerët. Ai do që njerëzit të 
bëjnë atë që thotë ai.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

R    Për të është e rëndësishme 
që të jetë besnik ndaj 
shokëve/ shoqëve. Ai do që 
t’i përkushtohet njerëzve të 
afërt të tij.  

01 02 03 04 05 06 88 

S    Ai mendon pa mëdyshje se 
njerëzit duhet të kujdesen 
për natyrën. Kujdesi ndaj 
ambientit është me rëndësi 
për të.     

01 02 03 04 05 06 88 

T     Për të është e rëndësishme 
tradita. Ai  përpiqet të ndjekë 
zakonet e fesë apo të 
familjes së tij.  

01 02 03 04 05 06 88 

U     Ai përpiqet të gjejë çfarëdo 
rasti për t’u argëtuar. Për të 
është e rëndësishme që të 
bëjë gjëra të cilat e kënaqin.  

01 02 03 04 05 06 88 

 
TANI KALO NË PYETJEN IF10 
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  TË INTERVISTUARAT FEMRA 

 
 

HF2  KARTELA B1 Tani unë do të përshkruaj shkurtimisht disa njerëz. Ju lutem dëgjoni secilin 
përshkrim dhe më thoni deri në ç’masë përputhen mendimet e tyre me mendimet tuaja.  Përdorni 
këtë kartelë për përgjigjen tuaj. 
 

Përputhet 
plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi 

Përputhet 
pak 

Nuk 
përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet 

(ND)

A     Për të është e 
rëndësishme që të 
prodhojë ide të reja 
dhe të jetë  krijues. 
Asaj i pëlqen t’i bëjë 
gjërat në mënyrën e 
vet origjinale. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Për të është e 
rëndësihme që të jetë 
e pasur. Ajo do që të 
ketë shumë para dhe 
gjëra të shtrenjta.  

01 02 03 04 05 06 88 

C     Ajo mendon se është 
me rëndësi që secili 
person në botë të 
trajtohet në mënyrë të 
barabartë. Ajo beson 
se çdo njeri duhet të 
ketë mundësi të 
barabarta në jetë.  

01 02 03 04 05 06 88 

D     Për të është e 
rëndësishme që të 
tregojë aftësitë e saj. 
Ajo do që njerëzit ta 
admirojnë për atë që 
ajo bën.   

01 02 03 04 05 06 88 

E     Për të është e 
rëndësishme që të 
jetojë në mjedis të 
sigurt. Ajo i shmanget 
çfarëdo gjëje që 
mund të rrezikojë 
sigurinë e saj.  

01 02 03 04 05 06 88 

F      Asaj i pëlqejnë 
surprizat dhe 
gjithmonë kërkon të 
bëj gjëra të reja. Ajo 
mendon se është me 
rëndësi të bëjë gjëra 
të ndryshme në jetë.  

01 02 03 04 05 06 88 

G     Ajo mendon se 
njerëzit duhet të 
bëjnë atë që u thuhet.  
Ajo mendon se 
njerëzit duhet të 
ndjekin rregullat gjatë 
gjithë kohës, edhe 
atëherë kur askush 
nuk i zbaton ato. 

01 02 03 04 05 06 88 
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Përputhet 
plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi 

Përputhet 
pak 

Nuk 
përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet 

(ND)

H     Për të është e 
rëndësishme që të 
dëgjojë njerëzit të 
cilët janë të ndry 
shëm nga ajo. Edhe 
kur ajo nuk pajtohet 
me ta, përsëri 
dëshiron t’i kuptoj ata.  

01 02 03 04 05 06 88 

I      Për të është e 
rëndësishme që të 
jetë e thjeshtë dhe 
modeste. Ajo përpiqet 
që të mos bjerë në në 
sy.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

J     Për të është e 
rëndësishme që të 
kënaqet. Ajo ka 
dëshirë ta “llastojë” 
veten.  

01 02 03 04 05 06 88 

K    Për të është e 
rëndësishme që të 
vendosë vetë për atë 
që bën. Ajo ka 
dëshirë të jetë e lirë 
dhe të mos varet nga 
të tjerët.   

01 02 03 04 05 06 88 

L     Për të është e 
rëndësishme që të 
ndihmojë njerëzit 
përreth saj. Ajo do që 
të kujdeset për ta.  

01 02 03 04 05 06 88 

M    Për të është e 
rëndësishme që të 
jetë e suksesshme. 
Ajo shpreson që 
njerëzit do të njohin 
arritjet e saj.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

N    Për të është e 
rëndësishme që shteti  
ta mbrojë nga çdo 
kërcënim. Ajo do që 
shteti të jetë i fortë 
dhe të mbrojë 
qytetarët e vet.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

O    Ajo kërkon aventura 
dhe ka dëshirë të 
rrezikojë. Ajo 
dëshiron të ketë një 
jetë plot emocion.   

01 02 03 04 05 06 88 

P     Për të është e 
rëndësishme që të 
sillet gjithmonë siç 
duhet. Ajo mundohet 
të shmangë çdo 
sjellje të cilën njerëzit 
do ta konsideronin si 
të gabuar.  

01 02 03 04 05 06 88 
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Përputhet 
plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi 

Përputhet 
pak 

Nuk 
përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet 

(ND)

Q    Për të është e 
rëndësi-shme që të 
respektohet nga të 
tjerët. Ajo do që 
njerëzit të bëjnë atë 
që thotë ajo.  

01 02 03 04 05 06 88 

R     Për të është e 
rëndësishme që të 
jetë besnike ndaj 
shokëve/ shoqëve. 
Ajo do që t’i 
përkushtohet 
njerëzve të afërt të 
saj.  

01 02 03 04 05 06 88 

S     Ajo mendon pa 
mëdyshje se njerëzit 
duhet të kujdesën për 
natyrën. Kujdesi ndaj 
ambientit është me 
rëndësi për të.     

01 02 03 04 05 06 88 

T     Për të është e 
rëndësishme tradita. 
Ajo përpiqet  të 
ndjekë zakonet e fesë 
apo të familjes së saj.  

01 02 03 04 05 06 88 

U    Ajo përpiqet të gjejë  
çfarëdo rasti për  t’u 
argëtuar. Për të është 
e rëndësishme që të 
bëjë gjëra të cilat e 
kënaqin. 

01 02 03 04 05 06 88 

 

TANI KALO NË PYETJEN  IF10  
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PYETI TË GJITHË 
 

Në mënyrë që të na ndihmoni të përmirësojmë pyetjet në të ardhmën, këtu janë disa pyetje të fundit 
rreth disa temave, të cilat janë të ngjashme me ato të mëparshmet. Ju lutemi  mos u mundoni të 
rikujtoni se si jeni përgjijur më parë, por përgjigjuni pyetjeve si të ishin krejtësisht të reja.  
 
Pyetjet e para përqëndrohen mbi ndjesitë që keni për veten dhe jetën tuaj.  
 
IF10 KARTELA B2 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më tregoni sa i/e interesuar jeni në përgjithësi 
për atë që bëni.  
 
Aspak i/e 
interesuar 

         Shumë i/e  
interesuar 

(Nuk e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06     88 

 
 
IF11 KARTELA B3 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më tregoni sa i/e përqendruar jeni në përgjithësi 
në punën që bëni.  

 
Aspak i/e 
përqendruar 

 

         Shumë i/e 
përqendruar 

(Nuk e di) 

00 01 02 03 04 05 06     88 
 
 
IF12 KARTELA B4 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më tregoni sa i/e entuziazmuar jeni në 
përgjithësi për atë që bëni.  
 
Aspak i/e 
entuziazmuar 

         Shumë i/e 
entuziazmuar 

(Nuk e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06     88 

 
 
Tani disa pyetje lidhur me atë se si ju mund të jeni ndier ose sjellë javën e kaluar 
 
 
IF13 KARTELA B5 Deri në çfarë mase jeni ndier i/e dëshpëruar gjatë javës së kaluar? 
 
Aspak i/e 
dëshpëruar 

 

  Jashtëzakonisht 
i/e dëshpëruar

(Nuk e di) 

0 1 2 3 8 

 
IF14 KARTELA B6 Deri në çfarë mase ka qenë gjumi juaj i parehatshëm gjatë javës së kaluar? 
 
Aspak të 
parehatshëm 

 

  Jashtëzakonisht 
të parehatshëm

(Nuk e di) 

0 1 2 3 8 
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IF15 KARTELA B7 Deri në çfarë mase jeni ndier i/e vetmuar gjatë javës së kaluar? 
 
Aspak i/e 
vetmuar 

 

  Jashtëzakonisht 
i/e vetmuar

(Nuk e di) 

0 1 2 3 8 

 
Në fund, do të ju pyes se si mendoni që po funksionion demokracia sot në Kosovë.  
 
 
IF16 KARTELA B8 Sa mendoni se janë të lira partitë në opozitë në Kosovë të kritikojnë qeverinë. Ju 
lutem përdorni kartelën.  
 
Aspak 

 
         Plotësisht (Nuk e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
IF17 KARTELA B8 Ju lutem më tregoni se sa shpesh mediat në Kosovë, janë të lira të kritikojnë 
qeverinë. Përdorni kartelën e njëjtë.  
 
Aspak 

 
         Plotësisht (Nuk e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
IF18 KARTELA B8 Sa mendoni se ju ofrojnë mediat informata të besueshme qytetarëve në mënyrë që 
t’a vlerësojnë qeverinë. Ju lutem përdorni kartelën. 
 
Aspak 

 
         Plotësisht (Nuk e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M1. Numri identifikues i respondentit  __ __ __ __ 
 
M2. Kodi i pikënisjes  __ __ __ 

 

PYETËSORI SOCIAL EVROPIAN 

PYETËSORI PLOTËSUES F-2-F C (Raundi 6 2013) 



 2 

 

INTERVISTUES: NËSE I INTERVISTUARI ËSHTË MASHKULL, PYET HF1. NËSE E INTERVISTUARA 
ËSHTË FEMËR, PYET HF2. 
 

  TË INTEVISTUARIT MESHKUJ 
 

HF1 KARTELA C1 Tani unë do të përshkruaj shkurtimisht disa njerëz. Ju lutem dëgjoni secilin 
përshkrim dhe më thoni deri në ç’masë përputhen mendimet e tyre me mendimet tuaja.  Përdorni 
këtë kartelë për përgjigjen tuaj. 
 

Përputhet 

plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi 

Përputhet 
pak 

Nuk 

përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet 

(ND) 

A     Për të është e 
rëndësishme që të 
prodhojë ide të reja 
dhe të jetë krijues. Atij 
i pëlqen t’i bëjë gjërat 
në mënyrën e vet 
origjinale. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Për të është e 
rëndësihme që të jetë 
i pasur. Ai do që të 
ketë shumë para dhe 
gjëra të shtrenjta.  

01 02 03 04 05 06 88 

C     Ai mendon se është 
me rëndësi që secili 
person në botë të 
trajtohet në mënyrë të 
barabartë. Ai beson 
se çdo njeri duhet të 
ketë mundësi të 
barabarta në jetë.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

D     Për të është e 
rëndësishme që të 
tregojë aftësitë e tij. Ai 
do që njerëzit ta 
admirojnë për atë që 
ai bën.   

01 02 03 04 05 06 88 

E     Për të është e 
rëndësishme që të 
jetojë në mjedis të 
sigurt. Ai i shmanget 
çfarëdo gjëje që mund 
të rrezikojë sigurinë e 
tij.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

F      Atij i pëlqejnë 
surprizat dhe 
gjithmonë kërkon të 
bëjë gjëra të reja. Ai 
mendon se është me 
rëndësi të bëjë gjëra 
të ndryshme në jetë.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

G     Ai mendon se njerëzit 
duhet të bëjnë atë që 
u thuhet.  Ai mendon 
se njerëzit duhet të 
ndjekin rregullat gjatë 
gjithë kohës, edhe 
atëherë kur askush 
nuk i shikon  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 
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Përputhet 

plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi 

Përputhet 
pak 

Nuk 

përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet 

(ND) 

H     Për të është e 
rëndësishme që të 
dëgjojë njerëzit të cilët 
janë të ndryshëm nga 
ai. Edhe kur ai nuk 
pajtohet me ta, 
përsëri dëshiron t’i 
kuptojë ata.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

I      Për të është e 
rëndësishme që të 
jetë i thjeshtë dhe 
modest. Ai  përpiqet 
që të mos    bjerë në 
sy.  

01 02 03 04 05 06 88 

J     Për të është e 
rëndësishme që të 
kënaqet. Ai ka dëshirë 
ta “llastojë” veten.  

01 02 03 04 05 06 88 

K      Për të është e 
rëndësishme që të 
vendosë vetë për atë 
që bën. Ai ka dëshirë 
të jetë i lirë dhe të 
mos varet nga të 
tjerët.   

01 02 03 04 05 06 88 

L      Për të është e 
rëndësishme që të 
ndihmojë njerëzit 
përreth tij. Ai do që të 
kujdeset për ta.  

01 02 03 04 05 06 88 

M     Për të është e 
rëndësishme që të 
jetë i suksesshëm. Ai 
shpreson që njerëzit 
do të njohin arritjet e 
tij.  

01 02 03 04 05 06 88 

N      Për të është e 
rëndësishme që shteti 
ta mbrojë nga çdo 
kërcënim. Ai do që 
shteti të jetë i fortë 
dhe të mbrojë 
qytetarët e vet.  

01 02 03 04 05 06 88 

O      Ai kërkon aventura 
dhe ka dëshirë të 
rrezikojë. Ai dëshiron 
të ketë një jetë plot 
emocion.   

01 02 03 04 05 06 88 

P       Për të është e 
rëndësishme që të 
sillet gjithmonë siç 
duhet. Ai mundohet të 
shmangë çdo sjellje 
të cilën njerëzit do ta  
quanin si të gabuar.  

01 02 03 04 05 06 88 



 4 

 
Përputhet 

plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi 

Përputhet 
pak 

Nuk 

përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet 

(ND) 

Q       Për të është e 
rëndësishme që të 
respektohet nga të 
tjerët. Ai do që 
njerëzit të bëjnë atë 
që thotë ai.  

01 02 03 04 05 06 88 

R      Për të është e 
rëndësishme që të 
jetë besnik ndaj 
shokëve/ shoqëve. Ai 
do që t’i përkushtohet 
njerëzve të afërt të tij.  

01 02 03 04 05 06 88 

S      Ai mendon pa 
mëdyshje se njerëzit 
duhet të kujdesen për 
natyrën. Kujdesi ndaj 
ambientit është me 
rëndësi për të.     

01 02 03 04 05 06 88 

T      Për të është e 
rëndësishme tradita. 
Ai  përpiqet të ndjekë 
zakonet e fesë apo të 
familjes së tij.  

01 02 03 04 05 06 88 

U      Ai përpiqet të gjejë 
çfarëdo rasti për t’u 
argëtuar. Për të është 
e rëndësishme që të 
bëjë gjëra të cilat e 
kënaqin.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

TANI SHKO NË PYETJEN IF19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

  TË INTERVISTUARAT FEMRA 
 

HF2  KARTELA C1 Tani unë do të përshkruaj shkurtimisht disa njerëz. Ju lutem dëgjoni secilin 
përshkrim dhe më thoni deri në ç’masë përputhen mendimet e tyre me mendimet tuaja.  Përdorni 
këtë kartelë për përgjigjen tuaj. 

 
Përputhet 
plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi 

Përputhet 
pak 

Nuk 
përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet

(ND) 

A     Për të është e rëndësishme 
që të prodhojë ide të reja 
dhe të jetë  krijues. Asaj i 
pëlqen t’i bëjë gjërat në 
mënyrën e vet origjinale. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Për të është e rëndësihme 
që të jetë e pasur. Ajo do 
që të ketë shumë para dhe 
gjëra të shtrenjta.  

01 02 03 04 05 06 88 

C     Ajo mendon se është me 
rëndësi që secili person në 
botë të trajtohet në mënyrë 
të barabartë. Ajo beson se 
çdo njeri duhet të ketë 
mundësi të barabarta në 
jetë.  

01 02 03 04 05 06 88 

D     Për të është e 
rëndësishme që të tregojë 
aftësitë e saj. Ajo do që 
njerëzit ta admirojnë për atë 
që ajo bën.   

01 02 03 04 05 06 88 

E     Për të është e 
rëndësishme që të jetojë në 
mjedis të sigurt. Ajo i 
shmanget çfarëdo gjëje që 
mund të rrezikojë sigurinë e 
saj.  

01 02 03 04 05 06 88 

F      Asaj i pëlqejnë surprizat 
dhe gjithmonë kërkon të bëj 
gjëra të reja. Ajo mendon se 
është me rëndësi të bëjë 
gjëra të ndryshme në jetë.  

01 02 03 04 05 06 88 

G     Ajo mendon se njerëzit 
duhet të bëjnë atë që u 
thuhet.  Ajo mendon se 
njerëzit duhet të ndjekin 
rregullat gjatë gjithë kohës, 
edhe atëherë kur askush 
nuk i zbaton ato. 

01 02 03 04 05 06 88 

H     Për të është e 
rëndësishme që të dëgjojë 
njerëzit të cilët janë të ndry 
shëm nga ajo. Edhe kur ajo 
nuk pajtohet me ta, përsëri 
dëshiron t’i kuptoj ata.  

01 02 03 04 05 06 88 

I       Për të është e 
rëndësishme që të jetë e 
thjeshtë dhe modeste. Ajo 
përpiqet që të mos bjerë në 
në sy.  

 

01 02 03 04 05 06 88 
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Përputhet 
plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi 

Përputhet 
pak 

Nuk 
përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet

(ND) 

J   Për të është e rëndësishme     
që të kënaqet. Ajo ka dëshirë 
ta “llastojë” veten.  

01 02 03 04 05 06  88 

K   Për të është e rëndësishme 
që të vendosë vetë për atë 
që bën. Ajo ka dëshirë të jetë 
e lirë dhe të mos varet nga të 
tjerët.   

01 02 03 04 05 06 88 

L   Për të është e rëndësishme 
që të ndihmojë njerëzit 
përreth saj. Ajo do që të 
kujdeset për ta.  

01 02 03 04 05 06 88 

M    Për të është e rëndësishme 
që të jetë e suksesshme. Ajo 
shpreson që njerëzit do të 
njohin arritjet e saj.  

01 02 03 04 05 06 88 

N   Për të është e rëndësishme 
që shteti  ta mbrojë nga çdo 
kërcënim. Ajo do që shteti të 
jetë i fortë dhe të mbrojë 
qytetarët e vet.  

01 02 03 04 05 06 88 

O   Ajo kërkon aventura dhe ka 
dëshirë të rrezikojë. Ajo 
dëshiron të ketë një jetë plot 
emocion.   

01 02 03 04 05 06 88 

P   Për të është e rëndësishme 
që të sillet gjithmonë siç 
duhet. Ajo mundohet të 
shmangë çdo sjellje të cilën 
njerëzit do ta konsideronin si 
të gabuar.  

01 02 03 04 05 06 88 

Q   Për të është e rëndësi-shme 
që të respektohet nga të 
tjerët. Ajo do që njerëzit të 
bëjnë atë që thotë ajo.  

01 02 03 04 05 06 88 

R   Për të është e rëndësishme 
që të jetë besnike ndaj 
shokëve/ shoqëve. Ajo do që 
t’i përkushtohet njerëzve të 
afërt të saj.  

01 02 03 04 05 06 88 

S   Ajo mendon pa mëdyshje se 
njerëzit duhet të kujdesën 
për natyrën. Kujdesi ndaj 
ambientit është me rëndësi 
për të.     

01 02 03 04 05 06 88 

T   Për të është e rëndësishme 
tradita. Ajo përpiqet  të 
ndjekë zakonet e fesë apo të 
familjes së saj.  

01 02 03 04 05 06 88 

U   Ajo përpiqet të gjejë  
çfarëdo rasti për  t’u 
argëtuar. Për të është e 
rëndësishme që të bëjë gjëra 
të cilat e kënaqin. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
TANI KALO NË PYETJEN IF19  
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PYETI TË GJITHË 
 
Në mënyrë që të na ndihmoni të përmirësojmë pyetjet në të ardhmën, këtu janë disa pyetje të fundit 
rreth disa temave, të cilat janë të ngjashme me ato të mëparshmet. Ju lutemi  mos u mundoni të 
rikujtoni se si jeni përgjijur më parë, por përgjigjuni pyetjeve si të ishin krejtësisht të reja.  
 
Pyetjet fillestare kanë në fokus njerëzit të cilët vijnë nga shtetet e tjera të jetojnë në Kosovë.  
 
 
IF19   KARTELA C2 Në përgjithësi, a do të thoshit se është gjë e keqe apo e mirë për ekonominë e 
Kosovës që njerëzit nga shtete të tjera të vijnë të jetojnë këtu? Ju lutem përdorni këtë kartelë. 
 
Gjë e keqe për 
ekonominë 

     Gjë e mirë për 
ekonominë 

(Nuk e di) 
 

 
00 01 02 03 04 05 06 88 

 
 
IF20   KARTELA C3 Duke përdorur këtë kartelë, a do të thoshit se në përgjithësi jeta kulturore e Kosovës 
rrezikohet apo pasurohet nga njerëzit që vijnë nga shtete të tjera për të jetuar këtu? 
 
  
Jeta kulturore 
varfërohet 

     Jeta kulturore 
pasurohet 

(Nuk e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 88 

 
 
IF21   KARTELAC4 A është bërë Kosova një vend më i keq apo më i mirë si pasojë e njerëzve që kanë 
ardhur nga shtetet e tjera për të jetuar këtu? Ju lutem përdorni këtë kartelë. 
 
  
Vend më i keq për 
të jetuar 

     Vend më i 
mirë për të 

jetuar 

(Nuk e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 88 

 
 
Pyetjet  ne vijim fokusohen në atë se si ndiheni ju për veten dhe jetën e juaj.  
 
IF22   KARTELA C5 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më tregoni sa i/e interesuar jeni në përgjithësi për 
atë që bëni.  
 
Aspak i/e 
interesuar 
 

   Shumë i/e 
interesuar 

(Nuk e di) 

0 1 2 3 4             88 
 
 
IF23   KARTELA C6 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më tregoni sa i/e përqendruar jeni në përgjithësi 
në punën që bëni.  
 
Aspak i/e 
përqendruar 
 

   Shumë i/e 
përqendruar 

(Nuk e di) 

0 1 2 3 4           88 
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IF24   KARTELA C7 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më tregoni sa i/e entuziazmuar jeni në përgjithësi 
për atë që bëni.  
 
Aspak i/e 
entuziazmuar 
 

   Shumë i/e 
entuziazmuar 

(Nuk e di) 

0 1 2 3 4           88 
 
 
Pyetjet e fundit kanë të bëjnë me mënyrën se si ju jeni ndier apo sillur gjatë javës së fundit.   
 
 
IF25   KARTELA C8 Deri në çfarë mase jeni ndier i/e dëshpëruar gjatë javës së kaluar?  
 
 
Aspak i/e 
dëshpruar 

        Shumë i/e 
dëshpruar 

(Nuk e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09          88 

 
 
IF26   KARTELA C9 Sa keni pas gjumë të parehatshëm gjatë javës së fundit?  
 
Aspak të 
parehatshëm 

        Shumë të 
parehatshëm 

(Nuk e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09          88 

 
 
IF27   KARTELA C10 Deri në çfarë mase jeni ndier i/e vetmuar gjatë javës së kaluar?   
 
Aspak i/e 
vetmuar 

        Shumë i/e 
vetmuar 

(Nuk e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09         88 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M1. Numri identifikues i respondentit  __ __ __ __ 
 
M2. Kodi i pikënisjes  __ __ __ 

PYETËSORI SOCIAL EVROPIAN   
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 2 

 

INTERVISTUES: NËSE I INTERVISTUARI ËSHTË MASHKULL, PYET HF1. NËSE E INTERVISTUARA 
ËSHTË FEMËR, PYET HF2. 
 

  TË INTEVISTUARIT MESHKUJ 
 

HF1 KARTELA D1 Tani unë do të përshkruaj shkurtimisht disa njerëz. Ju lutem dëgjoni secilin 
përshkrim dhe më thoni deri në ç’masë përputhen mendimet e tyre me mendimet tuaja.  Përdorni 
këtë kartelë për përgjigjen tuaj. 

 
Përputhet 

plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi 

Përputhet 
pak 

Nuk 
përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet 

(ND) 

A     Për të është e 
rëndësishme që të 
prodhojë ide të reja 
dhe të jetë krijues. Atij i 
pëlqen t’i bëjë gjërat në 
mënyrën e vet 
origjinale. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Për të është e 
rëndësihme që të jetë i 
pasur. Ai do që të ketë 
shumë para dhe gjëra 
të shtrenjta.  

01 02 03 04 05 06 88 

C     Ai mendon se është 
me rëndësi që secili 
person në botë të 
trajtohet në mënyrë të 
barabartë. Ai beson se 
çdo njeri duhet të ketë 
mundësi të barabarta 
në jetë.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

D     Për të është e 
rëndësishme që të 
tregojë aftësitë e tij. Ai 
do që njerëzit ta 
admirojnë për atë që ai 
bën.   

01 02 03 04 05 06 88 

E     Për të është e 
rëndësishme që të 
jetojë në mjedis të 
sigurt. Ai i shmanget 
çfarëdo gjëje që mund 
të rrezikojë sigurinë e 
tij.  

01 02 03 04 05 06 88 

F      Atij i pëlqejnë surprizat 
dhe gjithmonë kërkon 
të bëjë gjëra të reja. Ai 
mendon se është me 
rëndësi të bëjë gjëra të 
ndryshme në jetë.  

01 02 03 04 05 06 88 

G     Ai mendon se njerëzit 
duhet të bëjnë atë që u 
thuhet.  Ai mendon se 
njerëzit duhet të 
ndjekin rregullat gjatë 
gjithë kohës, edhe 
atëherë kur askush 
nuk i shikon  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 



 3 

 
Përputhet 

plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi 

Përputhet 
pak 

Nuk 
përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet 

(ND) 

H     Për të është e 
rëndësishme që të 
dëgjojë njerëzit të cilët 
janë të ndryshëm nga 
ai. Edhe kur ai nuk 
pajtohet me ta, përsëri 
dëshiron t’i kuptojë ata.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

I       Për të është e 
rëndësishme që të jetë 
i thjeshtë dhe modest. 
Ai  përpiqet që të mos    
bjerë në sy.  

01 02 03 04 05 06 88 

J      Për të është e 
rëndësishme që të 
kënaqet. Ai ka dëshirë 
ta “llastojë” veten.  

01 02 03 04 05 06 88 

K     Për të është e 
rëndësishme që të 
vendosë vetë për atë 
që bën. Ai ka dëshirë 
të jetë i lirë dhe të mos 
varet nga të tjerët.   

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

L      Për të është e 
rëndësishme që të 
ndihmojë njerëzit 
përreth tij. Ai do që të 
kujdeset për ta.  

01 02 03 04 05 06 88 

M     Për të është e 
rëndësishme që të jetë 
i suksesshëm. Ai 
shpreson që njerëzit 
do të njohin arritjet e tij.  

01 02 03 04 05 06 88 

N     Për të është e 
rëndësishme që shteti 
ta mbrojë nga çdo 
kërcënim. Ai do që 
shteti të jetë i fortë dhe 
të mbrojë qytetarët e 
vet.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

O     Ai kërkon aventura dhe 
ka dëshirë të rrezikojë. 
Ai dëshiron të ketë një 
jetë plot emocion.   

01 02 03 04 05 06 88 

P       Për të është e 
rëndësishme që të 
sillet gjithmonë siç 
duhet. Ai mundohet të 
shmangë çdo sjellje të 
cilën njerëzit do ta  
quanin si të gabuar.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

Q       Për të është e 
rëndësishme që të 
respektohet nga të 
tjerët. Ai do që 
njerëzit të bëjnë atë 
që thotë ai.  

01 02 03 04 05 06 88 



 4 

 
Përputhet 

plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi 

Përputhet 
pak 

Nuk 
përputhet 

Absolutisht 
nuk 

përputhet 

(ND) 

R       Për të është e 
rëndësishme që të 
jetë besnik ndaj 
shokëve/ shoqëve. Ai 
do që t’i përkushtohet 
njerëzve të afërt të tij.  

01 02 03 04 05 06 88 

S       Ai mendon pa 
mëdyshje se njerëzit 
duhet të kujdesen për 
natyrën. Kujdesi ndaj 
ambientit është me 
rëndësi për të.     

01 02 03 04 05 06 88 

T       Për të është e 
rëndësishme tradita. 
Ai  përpiqet të ndjekë 
zakonet e fesë apo të 
familjes së tij.  

01 02 03 04 05 06 88 

U        Ai përpiqet të gjejë 
çfarëdo rasti për t’u 
argëtuar. Për të 
është e rëndësishme 
që të bëjë gjëra të 
cilat e kënaqin.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

TANI KALO NË PYETJEN IF28 
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  TË INTERVISTUARAT FEMRA 
 

HF2  KARTELA D1 Tani unë do të përshkruaj shkurtimisht disa njerëz. Ju lutem dëgjoni secilin 
përshkrim dhe më thoni deri në ç’masë përputhen mendimet e tyre me mendimet tuaja.  Përdorni 
këtë kartelë për përgjigjen tuaj. 

 
Përputhet 
plotësisht 

Përputhet Përputhet 
disi 

Përputhet 
pak 

Nuk 
përputhet 

Absolutis
ht nuk 

përputhet 

(ND)

A   Për të është e rëndësishme 
që të prodhojë ide të reja 
dhe të jetë  krijues. Asaj i 
pëlqen t’i bëjë gjërat në 
mënyrën e vet origjinale. 

01 02 03 04 05 06 88 

B   Për të është e rëndësihme 
që të jetë e pasur. Ajo do 
që të ketë shumë para dhe 
gjëra të shtrenjta.  

01 02 03 04 05 06 88 

C   Ajo mendon se është me 
rëndësi që secili person në 
botë të trajtohet në mënyrë 
të barabartë. Ajo beson se 
çdo njeri duhet të ketë 
mundësi të barabarta në jetë.

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

D   Për të është e rëndësishme 
që të tregojë aftësitë e saj. 
Ajo do që njerëzit ta 
admirojnë për atë që ajo 
bën.   

01 02 03 04 05 06 88 

E   Për të është e rëndësishme 
që të jetojë në mjedis të 
sigurt. Ajo i shmanget 
çfarëdo gjëje që mund të 
rrezikojë sigurinë e saj.  

01 02 03 04 05 06 88 

F    Asaj i pëlqejnë surprizat 
dhe gjithmonë kërkon të bëj 
gjëra të reja. Ajo mendon 
se është me rëndësi të bëjë 
gjëra të ndryshme në jetë.  

01 02 03 04 05 06 88 

G   Ajo mendon se njerëzit 
duhet të bëjnë atë që u 
thuhet.  Ajo mendon se 
njerëzit duhet të ndjekin 
rregullat gjatë gjithë kohës, 
edhe atëherë kur askush 
nuk i zbaton ato. 

01 02 03 04 05 06 88 

H   Për të është e rëndësishme 
që të dëgjojë njerëzit të cilët 
janë të ndry shëm nga ajo. 
Edhe kur ajo nuk pajtohet 
me ta, përsëri dëshiron t’i 
kuptoj ata.  

01 02 03 04 05 06 88 

I    Për të është e rëndësishme 
që të jetë e thjeshtë dhe 
modeste. Ajo përpiqet që të 
mos bjerë në në sy.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

J     Për të është e rëndësishme 
që të kënaqet. Ajo ka 
dëshirë ta “llastojë” veten.  

01 02 03 04 05 06 88 



 6 

 

       

 

K     Për të është e 
rëndësishme që të vendosë 
vetë për atë që bën. Ajo ka 
dëshirë të jetë e lirë dhe të 
mos varet nga të tjerët.   

01 02 03 04 05 06 88 

L     Për të është e rëndësishme 
që të ndihmojë njerëzit 
përreth saj. Ajo do që të 
kujdeset për ta.  

01 02 03 04 05 06 88 

M    Për të është e rëndësishme 
që të jetë e suksesshme. 
Ajo shpreson që njerëzit do 
të njohin arritjet e saj.  

01 02 03 04 05 06 88 

N    Për të është e 
rëndësishme që shteti  ta 
mbrojë nga çdo kërcënim. 
Ajo do që shteti të jetë i 
fortë dhe të mbrojë 
qytetarët e vet.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

O    Ajo kërkon aventura dhe 
ka dëshirë të rrezikojë. Ajo 
dëshiron të ketë një jetë 
plot emocion.   

01 02 03 04 05 06 88 

P     Për të është e 
rëndësishme që të sillet 
gjithmonë siç duhet. Ajo 
mundohet të shmangë çdo 
sjellje të cilën njerëzit do ta 
konsideronin si të gabuar.  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

88 

Q    Për të është e rëndësishme 
që të respektohet nga të 
tjerët. Ajo do që njerëzit të 
bëjnë atë që thotë ajo.  

01 02 03 04 05 06 88 

R    Për të është e 
rëndësishme që të jetë 
besnike ndaj shokëve/ 
shoqëve. Ajo do që t’i 
përkushtohet njerëzve të 
afërt të saj.  

01 02 03 04 05 06 88 

S    Ajo mendon pa mëdyshje 
se njerëzit duhet të 
kujdesën për natyrën. 
Kujdesi ndaj ambientit 
është me rëndësi për të.     

01 02 03 04 05 06 88 

T    Për të është e rëndësishme 
tradita. Ajo përpiqet  të 
ndjekë zakonet e fesë apo 
të familjes së saj.  

01 02 03 04 05 06 88 

U     Ajo përpiqet të gjejë  
çfarëdo rasti për  t’u 
argëtuar. Për të është e 
rëndësishme që të bëjë 
gjëra të cilat e kënaqin. 

01 02 03 04 05 06 88 

TANI KALO NË PYETJEN IF28 
 
PYET TË GJITHË 

 
Që të na ndihmoni të përmirësojmë pyetjet në të ardhmën, këtu janë disa pyetje të fundit rreth disa 
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temave, të cilat janë të ngjajshme me ato të mëparshmet. Ju lutemi të mos u mundoni t’i rikujtoni se 
si jeni përgjijur më herët, por përgjigjuni pyetjeve sikurse të ishin plotësisht të reja.  
 
Pyetjet e para fokusohen në njerëzit të cilët vijnë nga shtetet e tjera të jetojnë në Kosovë.  
 
 
IF28   KARTELA D2 Në përgjithësi, a do të thoshit se është gjë e keqe apo e mirë për ekonominë e 
Kosovës që njerëzit nga shtete të tjera të vijnë të jetojnë këtu? Ju lutem përdorni këtë kartelë. 
  
Keq për ekonominë    Mirë për ekonominë   (Nuk e di) 
 

0 1 2 3 4 8 
 
 
IF29   KARTELA D3 Duke përdorur këtë kartelë, a do të thoshit se në përgjithësi jeta kulturore e Kosovës 
rrezikohet apo pasurohet nga njerëzit që vijnë nga shtete të tjera për të jetuar këtu? 
 
  

Jeta 
kulturore 
varfërohet 

     Jeta 
kulturore 

pasurohet 

               (Nuk e di) 

 
0 1 2 3 4 8 

 
 
IF30   KARTELA D4 A është bërë Kosova një vend më i keq apo më i mirë si pasojë e njerëzve që kanë 
ardhur nga shtetet e tjera për të jetuar këtu? Ju lutem përdorni këtë kartelë. 
  

Vend më i 
keq për të 
jetuar 

     Vend më i 
mirë për të 

jetuar

            (Nuk e di) 

 
0 1 2 3 4 8 

 
 
 
Pyetjet në vijim përqëndrohen mbi ndjesitë që keni për veten dhe jetën tuaj.  
 
 
IF31   KARTELA D5 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më tregoni sa i/e interesuar jeni në përgjithësi për 

atë që bëni.  
 

Aspak i/e 
interesuar 

 Shumë i/e 
interesuar 

(Nuk e di) 

0 1 2 8 
 

IF32   KARTELA D6 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më tregoni sa i/e përqendruar jeni në përgjithësi 
në punën që bëni.  
 

Aspaki/e 
përqëndruar 

 Shumë i/e 
përqëndruar 

(Nuk e di) 

0 1 2    8 
 
 
 
 
 
IF33   KARTELA D7 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më tregoni sa i/e entuziazmuar jeni në përgjithësi 

për atë që bëni.  
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Aspak i/e 

entuziazmuar 
 Shumë i/e 

entuziazmuar
(Nuk e di) 

0 1 2        8 
 
 
Këto pyetjet e fundit kanë të bëjnë me mënyrën se si ju jeni ndier apo sjellë gjatë javës së fundit.   
 
 
IF34   KARTELA D8 Deri në çfarë mase jeni ndier i/e dëshpëruar gjatë javës së fundit? 
 
Aspak i/e 
dëshpruar 

     Shumë i/e 
dëshpruar 

 

(Nuk e di) 
 

0 1 2 3 4 5 88 
 
 
 
IF35   KARTELA D9 Sa keni bërë gjumë të parehatshëm gjatë javës së fundit?  
 
Aspak të 
parehatshëm 

        Shumë të 
parehatshëm 

 

(Nuk e di) 

0 1 2 3 4 5  88 
 
 
 
IF36   KARTELA D10 Deri në çfarë mase jeni ndier i/e vetmuar gjatë javës së kaluar?   
 
Aspak i/e  
Vetmuar 

     Shumë i/e 
vetmuar 

(Nuk e di) 
 

0 1 2 3 4     5    88 
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