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Organizimi i anketës

Ky studim është dizenjuar specifikisht për të mbledhur informacion mbi përceptimet se 

cfarë mendojnë njerëzit në lidhje me çështje të ndryshme me rëndësi të cilat ndikojnë 

zhvillimet në Shqipëri:

• Interesimi ndaj politikës, besimi, zgjedhjet dhe forma të tjera të pjesëmarrjes, 

përkatësia partiake, orientimet socio-politike, imigrimi;

• Përdorimi i internetit; Besimi social;

• Mirëqeniës subjektive, përjashtimi social, krimi, besimi fetar, diskriminimi i perceptuar, 

identiteti kombëtar dhe etnik;

• Rrugëtimi i jetës, koha e ndodhive kryesore të jetës, qëndrimet ndaj moshës ideale, 

mosha më e re dhe mosha më e madhe për ndodhitë e jetës, planifikimi i jetës;

• Profili socio-demografik, përfshirë: përbërjen e Njësisë Ekonomike Familjare (NJEF), 

seksi, mosha, statusi martesor, lloji i zonës, arsimi dhe punësimi i të intervistuarit, 

partnerit, prindërve, anëtarësia në sindikata, të ardhurat dhe prejardhja;

• Drejtësia politike procedurale, e drejta në të ardhura, e drejta në mundësitë arsimore

dhe të punësimit, e drejta në shpërndarjen e burimeve, qëndrimet ndaj parimeve

normative, mbyllja sociale, besimi tek një botë e drejtë.

Studimi do të zhvillohet në 12 qarqet e Shqipërisë.
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• Studimi është duke u kryer njëkohësisht 

në më shumë se 25 shtete në të gjithë 

Evropën dhe do të kontribuojë në 

eksplorimin e pikëpamjeve dhe bindjeve të 

njerëzve duke zbuluar deri në ç’nivel 

njerëzit e shteteve të ndryshme ndajnë 

ose jo të njëjtat pikëpamje dhe bindje.
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Struktura e pyetësorit
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Përzgjedhja e e personit që do të intervistohet

• Rregulli kryesor: 

Intervistohet vetëm një individ 15 vjec e lartë në familje;

Programi do të zgjedhë për intervistimin individn qe ka ditën e lindjes më afër ditës së

intervistimit. 

Nuk lejohet zëvendësimi i familjes apo i individit;

• Në rast se në familje nuk ka persona , eshte boshe etj , atëherë kjo familje nuk është 

e përshtatshme për intervistim;
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Detyrat dhe përgjegjësit e anketuesve

• Anketuesi zë pozicionin kryesor në Anketën Evropiane Sociale. Prandaj, suksesi i anketës varet nga cilësia e 

punës së secilit anketues.

Përgjegjësitë e një anketuesi janë:

1. Të marrë pjesë në të gjithë ditët e trajnimit për t’u familjazuar me pyetësorin dhe  me 

të gjithë materialet mbështetëse.

2. Të kuptojë plotësisht të gjithë metodologjinë e kryerjes së anketës në mënyrë që të 

mbledhë informaiconin e kërkuar në mënyrë të saktë.

3. Të informojë supervizorin për cdo problematikë që mund të hasin në punën në terren.

4. Të identifikojë NJEF-të sipas kampionit dhe plotësimi i pyetësorit. 

5. Intervistimi i individit së përzgjedhur në NJEF duke respektuar rregullat e 

konfidencialitetit.

6. Kontrolli i pyetësorit mbasi ka përfunduar intervista për t'u siguruar për saktësinë e 

përgjigjeve.

7. Rikthimi pranë NJEF-së për të intervistuar individin apo NJEF-në, që nuk mund të 

intervistoheshin gjatë vizitës fillestare.
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Detyrat dhe përgjegjësit e supervizorit

Vëzhgimi dhe mbikëqyrja gjatë punës në terren janë pjesë e procesit të trajnimit dhe mbledhjes së të dhënave. 

Surpervizori  do të luajë një rol shumë të rëndësishme në vazhdimin e punës së anketuesit dhe sigurimin e cilësisë së 

të dhënave të anketës.

Përgjegjësitë e tij janë:

1. Të marrë pjesë aktive gjatë trajnimit dhe të organizojë fazën përgatitore para intervistimit.

2. Të përvetësojë plotësisht metodologjinë e anketës për të monitoruar dhe mbledhjen e 

informacionit të saktë në terren.

3. Të kontrollojnë disa nga adresat e përzgjedhura për intervistim për t'u siguruar që keni intervistuar 

NJEF e saktë dhe personin e duhur.

4. Rishikimi i disa prej pyetësorëve për të qenë i sigurt që janë plotësuar në mënyrën e duhur.

5. Të vëzhgojë disa prej intervistave të anketuesve të tij, për tu siguruar mbi saktësinë e mbledhjes 

së të dhënave.

6. Takime për të diskutuar ecurinë e anketës.

7. Këto takime ju ndihmojnë të zgjidhni ndonjë problem që mund të kenë anketuesit  me gjetjen e 

NJEF të caktuara, ose probleme me të intervistuarit.

8. Të sigurojë që janë mbledhur të gjithë tabletët me pyetësorët e regjstruar të anketuesve që ata 

kanë në ngarkim dhe këto tabletë të dorëzohen në zyrat rajonale të INSTAT-it.
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Këshilla për Kryerjen e Intervistës

1. Të jeni neutral gjatë gjithë intervistës.

2. Asnjëherë mos sugjeroni përgjigje nga ana juaj.

3. Mos ndryshoni formulimin dhe renditjen e pyetjeve.

4. Trajtoni me taktin e duhur të intervistuarit që hezitojnë.

5. Mos krijoni pritshmëri.

6. Mos e nxitoni intervistën.
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Problemet në kontaktimin e një familje

• Më poshtë listohen disa shembuj të problemeve që ju mund të hasni dhe si t'i zgjidhni ato:

• a) Familja është larguar dhe një familje e re jeton tani në të njëjtën banesë. Në këtë rast, intervistoni familjen e re.

• b) Numri i strukturës dhe emri i kryefamiljarit nuk përputhen me atë që gjeni në terren. Nëse e keni shkuar në

banesën e duhur, duhet të intervistoni familjen që jeton në këtë banesë.

• c) Familja që keni në listë nuk jeton më në të njëjtën banesë, por jeton në një banesë tjetër në të njëjtën PSU . Ju

duhet të intervistoni familjen e re të gjetur në banesën që keni në listë.

• d) Lista tregon vetëm një njësi ekonomike familjare në banesë, por në këtë banesë jetojnë dy ose më shumë njësi

ekonomike familjare. Në këtë rast duhet të intervistoni vetëm familjen e listuar.

• e) Kreu i familjes ka ndryshuar. Në disa raste, personi i regjistruar si kryefamiljar mund të ketë lëvizur ose mund të

ketë vdekur. Në ketë rast intervistoni familjen që jeton atje.

• f) Shtëpia është e mbyllur dhe fqinjët thonë se njerëzit janë larguar dhe do të kthehen mbas disa ditësh ose

javësh. Banesa duhet të rivizitohet të paktën katër herë të tjera për t’u siguruar dhe në qoftë se banorët nuk janë

kthyer atëherë mund të zëvendësohet me një tjëtër. Duhët te vizitohet ta pakten nje here ne fundjave dhe nje here

mbasdite.
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Vazhdimi..

• g) Shtëpia është e mbyllur dhe fqinjët thonë se askush nuk jeton atje; familja është zhvendosur përgjithmonë. 

Percaktoni arsyen e mbylljes se intervistes ne tablete.

• h) Objekti në hartë ku mendohet se jeton një NjEF, nuk përdoret më për qëllime banimi. Percaktoni arsyen e 

mbylljes se intervistes ne tablete.

• i) Objekti ku ndodhet banesa në hartë, nuk gjendet në terren, dhe banorët thonë se është shkatërruar. Percaktoni 

arsyen e mbylljes se intervistes ne tablete.

• j) Askush nuk është në shtëpi dhe fqinjët ju thonë se familja ka shkuar në treg. Ju duhet të riktheheni në banesë 

në një kohë kur familja të jetë kthyer.

Diskutoni me supervizorin tuaj rreth problemeve që keni në gjetjen e NjEF-ve që ju janë caktuar për intervistë. 

Diskutoni me supervizorin tuaj rreth problemeve që keni në numrat e telefonit, marrjen e kordinatve gjeografike . 

Mos harroni se dobia e kampionit të anketës në përfaqësimin e drejtë të të gjithë vendit, varet nga lokalizimi dhe 

intervistimi i të gjitha NjEF-ve që janë caktuar në listat e intervistuesve.
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Problemet gjatë intervistave individuale

Gjatë intervistimeve individuale, ju mund të gjendeni përballë disa prej problemeve të mëposhtme:

a) Personi i përzgjedhur rastësisht për intervistë nuk gjendet në shtëpi. 

Merrni informacion mbi orarin kur mund ta gjeni personin e përzgjedhur në shtëpi dhe ndërprisni 

intervistën për tu kthyer një herë tjetër.

b) I intervistuari refuzon t’i përgjigjet pyetjeve të anketës. 

Disponueshmëria dhe gatishmëria e personit për tu përgjigjur do të varet në masë të madhe nga 

përshtypja fillestare që ju bëni kur ta takoni. 

Prezantoni veten dhe të shpjegoni qëllimin e vizitës. 

Lexoni hyrjen e dhënë tek letra informuese. 

Ju mund të theksoni që informacioni i dhënë nga i anketuari do të jetë konfidencial. Nëse personi i 

përzgjedhur nuk dëshiron të intervistohet, mund të jetë se koha kur keni shkuar është e papërshtatshme. 

Pyetni nëse do të ishte më mirë të ktheheshit një herë tjetër. Nëse individi vazhdon të refuzojë të 

intervistohet, vendosni REFUZOHET si rezultat për intervistën dhe raportoni tek supervizori juaj.

11



c) Intervista nuk është e përfunduar. 

Të anketuarin mund ta thërrasin gjatë intervistës ose ata munden të mos duan t'u

përgjigjen të gjitha pyetjeve në kohën që i vizitoni. Nëse një intervistë nuk është e plotë

për ndonjë arsye, duhet të caktoni një takim për të parë të intervistuarin përsëri sa më

shpejt që të jetë e mundur për të marrë informacionin që mungon. Sigurohuni që to

raportoni supervizorit tuaj këtë problem.

d) I përzgjedhuri është i paaftë për tu përgjigjur.

Mund të ketë raste në të cilat një person nuk mund të intervistohet sepse ata janë shumë

të sëmurë, sepse ata janë mendërisht të paaftë për të kuptuar pyetjet tuaja, ose për

shkak se ata janë të shurdhër, etj.

Ne te gjitha rastet e problematikave ju lutem shenoni tek pjesa e komenteve.
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Faleminderit ☺
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Interviewer and fieldwork instruction 
 

Interviewers are responsible for contacting and interviewing households selected in accordance 

with rules, procedures and instructions given in this Guide.  

Work of the respondents is one of the most important activities in this survey, so that the quality 

and accuracy of information provided by household depends mainly on the proper understanding 

by the respondents of the survey content and proper performance of his duties or her.  

Interviewer is responsible for correctly completing the final interview all selected households.  

 

Duties, functions and responsibilities of the respondents cannot be transferred to third persons.  

 

2.1 RESPONSIBILITIES OF THE INTERVIEWER 

• To attend training of the interviewer;  

• The study carefully all the survey instruments (forms and instructions);  

• To respect and adhere to guidelines and recommendations given in the Guide and all 

instructions given by staff responsible for conducting the survey;  

• To carry about deadlines;  

• To contact the staff responsible for carrying out the survey at the Institute of Statistics for 

clarification about the ambiguities that may have an explanation about the Guide data;  

• To conduct interviews through direct contacts and visits to household and without the 

presence of people who do not participate in the survey; 

• Be pleasant, be restrained and professional during the interview;  

• To inform the household about the goals of the survey and explain the data collected will 

be used only for statistical and research purposes, as well as to highlight the fact that the 

survey is anonymous. That attention should not think that household is going on any tax 

or bureaucratic control;  

• The Household point out that cooperation is important for job performance because 

information obtained will enable the calculation of the level of consumption and 

expenditure of households in Albania;  

• To avoid any possible comments that could be understood as approval or Household 

disapproval answers given;  

• To make the questions as defined in the questionnaire;  



• If questions are not entirely understood by the household, the interviewer could make the 

question in a simplified form of the household in order to understand and answer;  

• Maintain all information collected as confidential to be possible; 

• To contact household at least 3 time; 

• Interviewer should give the number of his / her household in order to phone the household 

to contact in case of need.  
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KALENDARI I TRAJNIMIT TË ANKETUESVE  

DHE SUPERVIZORËVE  
 

                                                         5-7 Dhjetor 2018     

 
 

Dita e parë, 5 Dhjetor 2018 

9:30-10:00 Prezantimi i Anketës 

10.00-11:00 Detyrat dhe përgjegjësit e anketuesve dhe supervizorëve 

11:00-11:20 Pushim kafeje 

11:20-12:30 Përdorimi i hartave dhe identifikimi i banesës dhe familjes përkatëse; 

Ilustrime me shembuj të përdorimit të hartave dhe identifikimit të banesës. 

12:30-13:30 Pushim Dreke 

13:30-14:30 Kampionimi Anketës, fazat dhe shëmbuj të përzgjedhjes së NJEF-ve; 

Si të sillemi gjatë intervistimit; 

14:30-15:30 Prezantimi i Pyetësorit, moduli i Politikës, përfshirë: interesimi ndaj politikës, besimi, 

zgjedhjet dhe forma të tjera të pjesëmarrjes, përkatësia partiake, orientimet socio-

politike, imigrimi. 

 

15:30-15:45 Pushim kafeje 

15:45-16:30 Prezantimi i Pyetësorit, moduli i Përdorimit të medias; Përdorimi i internetit; Besimi 

social. 

 

16:30-17:00 Pyetje/Komente 

 



                                                                          

               

 

 
 
 
 
 

 
Dita e dytë, 6 Dhjetor 2018 

9:00-11:00 Prezantimi i Pyetësorit, moduli i Mirëqeniës subjektive, përjashtimi social, krimi, 

besimi fetar, diskriminimi i perceptuar, identiteti kombëtar dhe etnik, pyetje test (nga 

C32 tek C40 – të vazhduara në seksionin I), synimi i votës në referendum për BE. 

 

11:00-11:20 Pushim kafeje 

11:20-12:30 Prezantimi i Pyetësorit, moduli i Kohës së jetës: rrugëtimi i jetës, koha e ndodhive 

kryesore të jetës, qëndrimet ndaj moshës ideale, mosha më e re dhe mosha më e 

madhe për ndodhitë e jetës, planifikimi i jetës. 

12:30-13:30 Pushim Dreke 

13:30-14:30 Kontrolli i cilësisë së përgjigjigjeve 

14:30-15:30 Kontrolli i cilësisë së përgjigjigjeve 

15:30-15:45 Pushim kafeje 

15:45-17:00 Pyetje/Komente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          

               

 

 
 

 
Dita e tretë, 7 Dhjetor 2018 

9:00-11:00 Prezantimi i Pyetësorit, moduli i Profili socio-demografik, përfshirë: përbërjen e 

Njësisë Ekonomike Familjare (NJEF), seksi, mosha, statusi martesor, lloji i zonës, 

arsimi dhe punësimi i të intervistuarit, partnerit, prindërve, anëtarësia në sindikata, të 

ardhurat dhe prejardhja. 

 

11:00-11:20 Pushim kafeje 

11:20-12:30 Prezantimi i Pyetësorit, moduli i Drejtësisë politike procedurale, e drejta në të 

ardhura, e drejta në mundësitë arsimore dhe të punësimit, e drejta në shpërndarjen e 

burimeve, qëndrimet ndaj parimeve normative, mbyllja sociale, besimi tek një botë e 

drejtë. 

 

12:30-13:30 Shkalla e vlerave njerëzore. 

Pyetjet test. 

Pyetjet që vetë-plotësohen nga intervistuesit 

12:30-13:30 Pushim Dreke 

13:30-14:30 Nënshkrimi i kontratave dhe shpërndarja e bazës materiale 

14:30-15:30 Mënyrat e raportimit tek supervizori dhe në zyrat rajonale 

15:30-15:45 Dorzimi i materailave 

15:45-17:00 Testimi i Pyetesorit 
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