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Letër informuese për banorët e banesave të përzgjedhura në mënyrë rastësore për të marrë pjesë 

në Studimin Social Evropian, Dhjetor 2018 - Shkurt 2019 

 

 

Nr. telefonit të supervizorit të zonës:_______________________________ 

 

Nr. telefonit të intervistuesit të zonës: _____________________________ 

  

I nderuar zotëri/zonjë, 

banesa juaj është përzgjedhur rastësisht për të qenë pjesë në një vrojtim mbi atë çka mendojnë njerëzit në 

lidhje me çështje të ndryshme me rëndësi të cilat ndikojnë zhvillimet në Shqipëri. 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. Ky studim mbështetet financiarisht nga burime financiare të 

Qeverisë së Shqipërisë edhe nga burime financiare të huaja. 

Pyetësori i këtij studimi mbulon një gamë të gjerë temash. Banesa juaj është përzgjedhur në mënyrë 

rastësore nga INSTITUTI I STATISTIKAVE (INSTAT) duke zbatuar metoda shkencore rigoroze të cilat 

garantojnë krijimin e një tabloje të plotë të njerëzve që jetojnë në Shqipëri. Të gjitha informacionet që ju 

do të jepni do të rregjistrohen në tabletë në mënyrë strikte konfidenciale në përputhje me Ligjin e 

Bashkimit Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave (General Data Protection Regulation) dhe me 

legjislacionin shqiptar në fuqi për mbrojtjen e të dhënave Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin 

Nr. 48/2012 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar dhe Ligji Nr. 17/2018 “Për statistikat 

zyrtare”. 

Shumica e njerëzve që marrin pjesë në këtë studim zbulojnë se pjesëmarrja në të si i intervistuar është 

diçka shumë interesante dhe një eksperiencë e këndshme. Shpresojmë që edhe për ju pjesëmarrja në këtë 

studim si i intervistuar të jetë e tillë. Në vazhdim një intervistues i autorizuar nga INSTAT do të vizitojë 

banesën tuaj për t’ju dhënë më shumë informacion rreth këtij studimi dhe nëqoftëse ju do të jeni dakord, 

ai/ajo do të caktojë një kohë të përshtatshme për një anëtar të familjes tuaj (15 vjeç e lart, i përzgjedhur 

rastësisht) për të kryer intervistën, e cila do të kryhet ballë për ballë. Mbetemi shpresëplotë që do të 

gjejmë bashkëpunimin tuaj. 

Ndërkohë në rast se dëshironi të merrni informacion të mëtejshëm mbi këtë studim lutemi kontaktoni 

supervizorin e studimit ose intervistuesin e zonës tuaj në numrat e telefonit të sipërshënuar. 

Ju falënderojmë paraprakisht për ndihmesën tuaj. 

Me respekt,  

Delina Ibrahimaj   

Drejtori i Përgjithshëm, INSTAT  
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