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STRENGTHENING COMMUNITY POLICING IN ALBANIA 
 

Call for Proposals 
 
 
Call for a contractor to conduct a Police Satisfaction Study in the 12 regions (Qarqet) of 
Albania: 
 
Type of Contract                -            Short term consultancy 
Languages Required          -            English and Albanian 
Location                                 -          12 Regional areas of Albania 
Commencement Date        -     9 April 2018 
 
 

1. Programme Background 
 
Sweden has a long fruitful story on supporting the Albanian MoI and Albanian State Police 
(ASP) over the past years to develop Community Policing (CP) in Albania. From 2012 
Sweden provided assistance through the SACP Program (Swedish Support to MIA/ASP on 
Community Policing - 1st phase). The Program focused on providing support to MoI and 
ASP in order to improve security and safety service delivery to the communities, to 
increase trust between the police and various stakeholder groups, as well as to increase 
partnership with the population (in particular youth).  
 
The 2nd phase of the Programme “Strengthening Community Policing in Albania”2017-
2020 was designed to build up on the results of the first phase and by giving particular 
attention has been given to the Results Strategy for Sweden’s reform cooperation with 
Eastern Europe, the Western Balkans and Turkey 2014-2020 and the Albanian Stabilization 
and Association Agreement (SAA), the National Strategy for Development and Integration 
2014-2020 (NSDI); the Law on State Police, the ASP Strategy (2015-2020), the Policing 
Document on Community Safety 2015-2017 etc. 

 
1.1. The Programme 

 
Overall Objectives 
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The primary objective of the Program is to support the Albanian State Police in building 
mutual trust and partnership between police and communities in order to create 
safe neighbourhoods. Another long-term objective is to contribute to increased public 
trust in the police so that the communities become more engaged and confident in the way 
that their safety and security needs are met. The intervention will require behavioral 
changes at a number of different levels, all of these are necessary to ensure a strong CP 
approach. 
 
Program focus areas & specific objectives: 
 
Pillar 1 A- Assist the Police especially at the TLPDs level to solve and prevent more 

crimes with the assistance and cooperation of CSS actors and the public.  
B- Contribute to an increased partnership and level of interaction across the 
different CSS actors and communities; work with all the elements of the LPD 
besides CP designated police officers. 
C- Enhance the soft skills to interact with public and other institutions and 
strengthening or creating supporting systems. 

 
Pillar 2  A- Assist the ASP to implement strategic management system that allows the 

organization to track their performance and be able to strategically deploy 
suitable resources in an effective and efficient manner based on M&E 
capacity development. 

  B- Enhance the internal coordination of the ASP.  
  C- Improve the internal and external communication of ASP.   
 
Pillar 3          A- Support the ASP to enhance the capacity to better respond to DV cases and 

also increase the coordination with other stakeholders dealing with domestic 
violence, with the focus on the range of preventative and responsive needs 
with regard to DV incidents. 
B- Contribute to enhancing the interaction/ coordination among the ASP and 
other actors to ensure necessary flexibility to ensure adequate and 
comprehensive (ample) treatment of domestic violence. 

 
 

2. Purpose of Police Satisfaction Study 
 
The purpose of the study is to analyse the citizens’ perception on efficiency of the police 
organization and the impact the police activity has in their day to day life.  
 
In the 1st phase of the Community Policing Programme there were conducted two Police 
Satisfaction Surveys respectively in 2013 and 2014. The results of the survey were very 
much used to feed into the strategies and the decision taking of the MoI and ASP in order to 
enhance their performance. During the gap from 2014 to now 2018, ASP has made a lot of 
efforts to illicit the opinion of the citizens by using phone calls or social media. However 
ASP could only receive sporadic opinions on only some of the services and they did not 
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have a national coverage.  
  
With the support of the SCPA project the ASP wants to acquire reliable and comprehensive 
data on the level of satisfaction of citizens towards the services provided by the police, in 
order to adjust the strategies, action plans and resources to the areas that concern the most 
the public. 
 
 

3. Objective of the call for tender 
  
The objective of this call for tender is to identify a contractor who will carry out population 
based random surveys of the Satisfaction with the Albanian State Police. The Questionnaire 
of the survey is already elaborated (annex 1 to these ToR). The contractor is invited to 
propose only the structure of the questions related to identification of the interviewees 
(demographic questions). 
 
 

4. Location of study 
 
The study will be conducted in the 12 regional areas (Qarqet) of Albania. The results should 
be acceptable in terms of errors for the qark level and be aggregated for the country level. 
 
 

5. Methodology 
 
The contractor will strictly follow the methodology relevant for the European Social Survey 
(ESS) (www.europeansocialsurvey.org). 
 
The questionnaire is an extract of the ESS questionnaire, specifically part of modules C, D 
and F. 
 
The determination of the sample shall be done based on the ESS methodology for countries 
that do not have sample frame. 
 
The contractor will be allowed to make any deviation from the ESS methodology only after 
the express consent of the PMT. 
 
Contractors are expected to propose the technology they intend to use to run the survey 
and the mechanism to ensure quality control. 
 
 

6. Management 
 
The Police Satisfaction Study will be conducted under the overall supervision of the 
Programme Management Team (PMT). A working group comprised of the PMT and the ASP 
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(known as TGPM) will be set up to review the study instruments designed by the 
contractor conducting the studies with the goal to provide quality assurance and 
monitoring for the overall process.  
 
Specific tasks for the TGPM will include: 
 
 Reviewing and approving the proposal of the contractor; 
 Agreeing on the proposed study tools; 
 Monitoring and reviewing progress on the study; 
 Approving the final report. 
 
The contractor shall allow the PMT to control the survey process at any time. 
 

7. Specifically the contractor will (deliverables):  
 
 Take the overall responsibility for the technical quality of the study, consistent with ESS 

standards; 
 Prepare a detailed work plan for the entire study; 
 Ensure preparations are made for field work; 
 Research for existing studies that are relevant to the subject area. Such documents will 

be acknowledged in the final report; 
 Conduct the field survey; 
 Ensure that field work and other related study activities are undertaken in accordance 

with the work plan and budgetary allocations; 
 Observe the time lines for the study; 
 Deliver the results in workable tables (full data base) in Albanian and English; 
 Elaborate a full report on the data collected and analysis related to that in English and 

Albanian; 
 Prepare a presentation and charts for each of the data set collected. 

 
 
8. Timelines 

 
The start date of the study is foreseen 9th of April 2018. The contractor is expected to 
propose the timeframe for delivering the product. The desired limit timeframe for delivery 
of data and report is no more than 2,5 months after contract signature. 
 
 

9. Skills and Competencies 
 
Candidates should have a track record of experience with surveys in Albania. They should 
present their references, together with the contact details of the beneficiaries for each 
survey/study performed in the past. They should have successfully conducted at least one 
similar survey of the same size and extension in the last two years. Short listed candidates 
will be requested to present examples of final reports on recent similar assignments. 



SCPA Project 
Police satisfaction study Page 5 

 

 
The contract is open to companies/institutions/academic faculties/NGOs/consortiums; - 
provided they can provide evidence to the PMT that hold the required competencies and 
qualifications as described in this document. 
 
The candidates are invited to propose their team of experts who will manage the project. 
Candidates are required to assign specific role for each team member. Tasks for each role 
should be detailed and described in the technical proposal. For each team member the CV 
should be attached. For activities in the past, contact details of the reference persons 
should be included in the CV. A particular importance will be paid to the substance experts. 
CVs of interviewers are not required. 
 
The candidates should demonstrate the ability of team members to successfully carry out 
the tasks foreseen for the overall study.  
 
Essential competencies 

 Experience of undertaking research, including validation 
 Report writing skills 
 English and Albanian language skills 
 Experience of working with police, law enforcement actors, local government actors 

and civil society, is an advantage  
 Good communication and interpersonal skills. 

 
 

10. The proposal 
 
The proposal shall be submitted in English language and be divided in two parts: 
 

10.1. Technical proposal 
In this part the candidates will describe the approach and methodology for implementing 
the tasks. They will propose the sample and the distribution of the sample in the qarks in 
Albania. The proposal will include a statement outlining the rationale for the number and 
relevant experience of the interviewers and how the candidate intends to ensure a quality 
control for the selected interviewers. A detailed work plan with outputs and timelines 
should be part of the approach and methodology section. Candidates are invited to analyse 
the questionnaire and comment/suggest on the content. 
 
Team composition and distribution of tasks should be a specific section of the technical 
proposal. 
 

10.2. Financial Proposal 
 
The candidates should provide a detailed budget for delivering all the tasks and activities 
foreseen in this call. The budget should, at least, distinguish between expertize days (fee 
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days), cost/interview and miscellaneous costs related with the preparation, presentation 
and printing of the final report. 
The offer shall contain the total price, including VAT and other eligible taxes.  
 
 
The selection of the winner will be according to the Quality and Cost-Based Method. The 
technical proposal will count for 75% of the points and the financial proposal will count for 
25% of the points. 
 

11. Deadline for receipt of applications: - 30th of March 2018, 17:00 hrs 
 
The applications shall be submitted by email at info@cp-project.al. Technical and financial 
proposal should be in two separate files.  
 
Only shortlisted candidates will be contacted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@cp-project.al
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Appendix 1 
 

Studim mbi  Kënaqësinë e Publikut ndaj Shërbimit Policor  
 

PYETËSOR 
 
 

Bazuar në Modulin D – të pyetësorit te Hulumtimit Social Evropian:  
Besimi në Drejtësi, duke përfshirë: besimin në policinë dhe gjykatat, bashkëpunimin me 
policinë dhe gjykatat, kontakti me policinë dhe qëndrimet ndaj dënimit (janë zgjedhur 
vetëm pyetjet në lidhje me policinë 1).  
 
 
I. Pyetje te përgjithshme 

 
 
C5. Në 5 vitet e fundit , a keni qenë ju ose një anëtar i familjes suaj viktimë e ndonjë  

vjedhjeje apo sulmi fizik? 
   Po 1 

   Jo 2 
 
   (Nuk e di) 8 

 
 
C+. Në 12 muajt e fundit, a keni qenë ju, viktimë i një… LEXONI ME ZË …  
 
     Një Vjedhje   1 

     Sulmi fizik   2 

       Dëmtimi  me dashje te pronës tuaj  3 

     Ngacmimi2   4 

     Aksidenti automobilistik    5 

     Mashtrimi   6 

 
 
 
 
C6.Sa i sigurte ndjeheni - ose do te ndiheshit - nëse ecni vetëm në zonën tuaj pasi është 
errësuar?  A ndiheni ose do te ndiheshit…..   LEXO ME ZË… 

                                                       
1 Kodimi dhe numri i pyetjeve është mbajtur i njëjtë me ESS, në mënyrë që të lehtësohet krahasimi i të dhënave me  
vendet e tjera evropiane pjesëmarrëse në ESS 

2 “Ngacmimi "është përshkruar si vijim i incidenteve te përsëritura ose i vizitave të pa-planifikuara, thirrjeve 

telefonike, mesazheve apo fenomeneve  te tjera të ngjashme. 
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   Shume i sigurt,  1 

   I sigurt, 2 

   I pasigurt, 3 

   apo,  shume I pasigurt? 4 
 
   (Nuk e di) 8 
 
 
C7  KARTELA 21.  Sa shpesh, ne mos gjatë gjithë kohës, shqetësoheni se moj ju 

vidhet shtëpia? Ju lutemi zgjidhni përgjigjen tuaj nga kjo kartelë?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PYET TË GJITHË 
C9 KARTELA 21 PERSERI Sa shpesh, ne mos gjithë kohës, shqetësoheni se 

bëheni viktimë e krimit të dhunshëm 3? Ju lutemi zgjidhni përgjigjen nga kjo 
kartelë. 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

  

                                                       
3 “Krimi i dhunshëm" është”'kërcënimi për ose dëmtim fizik. 

Gjithë kohen ose gati gjithë kohen  1 

Ndonjëherë 2 

Herë pas here 3 

Asnjëherë 4 

(Nuk e di) 8 

Gjithë kohen ose gati gjithë kohen 1 

Ndonjëherë 2 

Herë pas here 3 

Asnjëherë 4 

(Nuk e di) 8 
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Tani disa pyetje mbi një temë të ndryshme..  
 
Unë tani do të doja t’u bej disa pyetje rreth asaj se sa gabim4 i konsideroni ju 
mënyra të caktuara të sjelljes. 
 
KARTELA 25. Duke përdorur ketë kartele , ju lutem me thoni sa gabim është te … LEXO ME 
ZË … 

 
 

 
 

Aspak 
gabim 

Paksa  
gabim Gabim 

Tërësisht 
Gabim 

(Nuk e 
di) 

       
D1  ...bësh një kërkesë të 

ekzagjeruar apo te rreme për 
siguracion? 

1 2 3 4 8 

       
D2 
 

... blesh diçka që ju mendoni se  
mund të jete vjedhur? 
 

1 2 3 4 8 

D3 
 

... bësh një shkelje të rregullave 
te qarkullimit rrugor si tejkalim 
shpejtësie apo kalim me drite të 
kuqe?  

1 2 3 4 8 

 
 
KARTELA 26. Ju lutem më tregoni se sa ka mundësi qe  ju mund të kapeni dhe të 

dënoheni 5  nëse  ju…. LEXO ME ZË… 
 

 

 Aspak 

S’ka 
shume 

mundësi 
Ka 

mundësi 
Ka shume 
mundësi 

(Nuk e 
di) 

       
D4  ... bëni një kërkesë të 

ekzagjeruar apo te rreme për 
siguracion? 

1 2 3 4 8 

       
D5 
 

... bleni diçka që ju mendoni se  
mund të jete vjedhur? 

1 2 3 4 8 

       
D6 
 

.. bëni një shkelje të rregullave 
te qarkullimit rrugor si tejkalim 
shpejtësie apo kalim me drite të 
kuqe? 

1 2 3 4 8 

 

                                                       
4 Gabuar' në kuptimin e "moralisht e gabuar". 
5 Dënohet 'si në' ndëshkohet nga ligji '; kjo mund të jetë në formën e një dënimi me burg, dënim administrative apo 
një dënim  tjetër. 
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TANI DISA PYETJE NË LIDHJE ME POLICINË NË SHQIPËRI  
 

D7 KARTELA 27 Duke marrë parasysh pritshmërite për te  gjitha gjërat qe policia 
duhet të bëje, do të thoni se ata janë duke bërë një punë të mirë apo një punë të 
keqe? Zgjidhni përgjigjen tuaj për ketë kartelë.  

 

   Pune shume te mire  1 

   Pune te mire  2 

   Pune as te mire as te keqe 3 

   Pune te keqe 4  

   Pune shume te keqe 5 

   (Nuk e di) 8  

 

 

PYETNI TE GJITHE 

D8 Ne 2 vitet e fundit, policia a u është afruar6 juve7, te ka ndaluar ose te ka 
kontaktuar për ndonjë arsye? 
 

   Po 1 PYET  D9 

   Jo 2        
     SHKO TEK D10 
   (Nuk e di) 8 
 
 
 
PYET NESE NE 2 VITET E FUNDIT,  POLICIA TE ESHTE AFRUAR/ TE KA 
NDALUAR/ TE KA KONTAKTUAR PER NDONJE ARSYE (kodi 1 ne D8) 
 
D9 KARTELA 28 Sa të pakënaqur ose të kënaqur keni qenë me mënyrën se si ju ka 

trajtuar policia 8 herën e fundit kur kjo ka ndodhur? Zgjidhni përgjigjen tuaj nga 
kjo kartelë?. 
 

    Shume i pakënaqur 1 

    I pakënaqur 2 

    As i pakënaqur as dhe i kënaqur 3 

                                                       
6 U është qasur për ndonjë arsye (p.sh. të ju pyes për informacion apo për shkak se ata dyshojnë që ju keni kryer një 
krim ose ata duhet t’ju kërkojnë për të bërë diçka). 
7 Ju "si në" policia iu afrua, e ndaloi  ose kontaktoi respondentin personalisht " 
8 ‘. Trajtuar 'në kuptimin se si policia reagoi ose trajtoi respondentin. 
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    I kënaqur 4 

    Shume i kënaqur 5 

    (Nuk e di) 8 

 
 
 
PYET TE GJITHE  
 
Tani disa pyetje në lidhje me faktin nëse policia në Shqipëri trajton apo jo9 në 
mënyrë të barabartë viktimat e krimit. Ju lutemi përgjigjuni bazuar në atë që ju 
keni dëgjuar apo përvojën tuaj. 
 
 
D10  KARTELA 29  Kur viktimat raportojnë10 krimet, a mendoni se policia i trajton te 

pasurit me keq, te varfrit me keq, apo te varfrit dhe te pasurit barabar ? Zgjidhni 
përgjigjen tuaj nga kjo kartelë.  

 

Te pasurit te trajtuar me keq  1 

   Te varfrit te trajtuar me keq 2 

Te varfrit dhe te pasurit te trajtuar barabar  3 

   (Nuk e di) 8  

 
 
D11 KARTELA 30 Dhe kur viktimat raportojnë krimet, a mendoni se policia trajton 

disa njerëz më keq për shkak të racës së tyre apo grupit etnik ose çdokush është 
trajtuar në mënyrë të barabartë? Zgjidhni përgjigjen tuaj nga kjo kartele 

 
Njerëzit nga një race ose grup etnik të 
ndryshëm nga shumica e shqiptarëve 
trajtohen keq 

1 

Njerëzit nga raca apo grup etnik të njëjtë me 
shumicën e njerëzve të Shqipërisë trajtohen 
më keq 

2 

Gjithkush trajtohet në mënyrë të barabartë 
pavarësisht nga raca apo grupi etnik 

3 

(Nuk e di) 8 

 
 

                                                       
9 Trajtojnë në kuptimin se si policia reagon dhe sillet me njerëzit 
10 Raportim në kuptimin e "raportimit personalisht në ' atë që policia mund ti shohë ato. 
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D12 KARTELA 31 Bazuar në atë që ju keni dëgjuar apo përvojën tuaj, sa e 
suksesshme mendoni ju se është policia në parandalimin e krimeve në Shqipëri, 
ku është përdorur ose ka kërcënim për dhune? Zgjidhni përgjigjen tuaj nga kjo 
kartele,  ku 0 është jashtëzakonisht e pasuksesshme dhe 10 është 
jashtëzakonisht e suksesshme. 
 

        Jashtëzakonisht                           Jashtëzakonisht       (Nuk 

        E pasuksesshme              e suksesshme            e di) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       88 
 
 
D13 VAZHDON KARTELA 31 Dhe si mendoni se sa e suksesshme është policia në 

kapjen e njerëzve që kryejnë vjedhje shtëpish 11 ne Shqipëri? Përdorni te njëjtën 
kartelë.  
 

        Jashtëzakonisht                           Jashtëzakonisht       (Nuk 

     E pasuksesshme              e suksesshme            e di 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       88 
 
 
D14  KARTELA 32  Nëse do te ndodhte  një krim i dhunshëm12 apo vjedhje shtëpie 

pranë vendit ku ju banoni, dhe thërritet policia13, ne mendimin tuaj, sa ngadalë  
apo shpejt do te arrijnë ato ne vendin e krimit? Zgjidhni përgjigjen tuaj nga kjo 
kartele, ku 0 është jashtëzakonisht ngadalë dhe 10 është jashtë zakonisht shpejt 

 
Jashtëzakonisht Jashtëzakonisht  (Nuk 

       Ngadalë shpejt                   e di) 

 

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

(Krimet e dhunshme dhe / apo vjedhjet e shtëpisë nuk ndodhin kurrë pranë 
vendit ku unë banoj)          
 55 
 
 

                                                       
11. Vjedhje shtëpie është kur dikush thyen  një pronë ose hyn i paftuar me qëllim vjedhjen. 
12 “Krimi i dhunshëm” ne 'kuptim ku është përdorur ose  kërcënuar për dhune (si në pyetjen D12). 
13 Thirrur ne kuptimin e telefonimit.  
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Tani disa pyetje rreth faktit kur policia merret me krime si vjedhje shtëpi dhe 
sulme fizike. Pyetjet e ardhshme nuk kanë një kartelë  
 
D15 Bazuar në atë që ju keni dëgjuar apo përvojën tuaj sa shpesh do te thoni ju se 

policia i trajton njerëzit me respekt ne Shqipëri? Do te thoni …LEXO ME ZË… 
 

    …Aspak shpesh, 1 

    Jo shume shpesh, 2 

    Shpesh, 3 

    apo, shume shpesh? 4 

    (Nuk e di) 8 

 
 
D16 Dhe sa shpesh, do te thoni qe  policia merr vendime , te drejta, te paanshme ne 

rastin qe ato  trajtojnë?  Do te thoni              LEXO ME ZË… 
 

    … Aspak shpesh, 1 

    Jo shume shpesh, 2 

    Shpesh, 3 

    apo, shume shpesh? 4 

    (Nuk e di) 8 

 

 
D17 Dhe kur merren me njerëzit në Shqipëri, sa shpesh do të thoni se policia në 

përgjithësi shpjegon vendimet dhe veprimet e tyre kur pyetën për ta bërë këtë 
veprim? Do te thoni …LEXO ME ZË 

 
    …… Aspak shpesh,    1 

    Jo shume shpesh,    2 

    Shpesh,    3 

    apo, shume shpesh?    4 

   Askush nuk i kërkon policisë për të shpjeguar vendimet dhe veprimet e tyre  5 

    (Nuk e di)    8 

 
Tani disa pyetje në lidhje me detyrimet tuaja14 ndaj policisë në Shqipëri. Përdoreni 
këtë kartele ku 0 nuk është aspak detyrimi juaj dhe 10 është plotësisht detyrimi 
juaj .  

                                                       
14  ‘Detyrim’ ne kuptimin e detyrimit moral te qytetarit ndaj shtetit. 
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KARTELA 33 Deri në çfarë mase është detyra juaj për të …LEXO ME ZË… 
 

 

 
 
KARTELA 34 Duke përdorur ketë kartele, Ju lutem thoni deri ne çfarë mase ju pajtoheni ose 

nuk bini dakord me secilën nga deklaratat rreth policisë ne Shqipëri. 
 
LEXO ME ZË SECILEN DEKLARATE DHE KODONI SIPAS TABELES. 
 
   

Pajtohet 
shume 

 
 

Pajtohet 

As 
pajtohet 
as nuk 

bie 
dakord 

 
 

Nuk bie 
dakord 

 
Shume 
nuk bie 
dakord  

 
(Nuk 

e 
dini) 

        
D21 Në përgjithësi Policia ka 

kuptim te njëjtë mbi të 
drejtën dhe të gabuarën 
16 sikurse unë. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        

D22 Policia qëndron17 për 
vlerat që janë të 
rëndësishme për 
njerëzit si unë. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        

                                                       
15 Mbështetje ne kuptimin e suportit ‘. 
16 ‘Kuptimi i te   drejtës dhe te gabuarës 'në termat e "ndjenjës moralisht e drejtë ose e gabuar nga  pikëpamja 
personale'. 
17 Qëndron  për  'në kuptimin e' mbrojtjes / i përmbahet / promovon ' 

  Aspak  
detyra 

ime 

         Plotësisht 
detyra ime  

 (Nuk e 
di) 

D18 …mbështetur15 
vendimet e marra nga 
policia edhe kur ju nuk 
pajtoheni me ta? 

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

D19 … bërë atë që  ju 
thotë policia edhe 
nëse ju nuk i kuptoni 
ose pajtoheni me 
arsyet? 

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

D20 … Bëjë atë çfarë ju 
thotë policia të bëni, 
edhe në qoftë se ju 
nuk e pëlqeni 
mënyrën  se si ata  ju 
trajtojnë? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D23 Në përgjithësi unë 
mbështes mënyrën se 
si policia vepron 
zakonisht  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
D24 
 

Vendimet dhe veprimet 
e policisë janë të 
ndikuar padrejtësisht 
nga presioni i partive 
politike dhe politikanët. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 
 
Tani një pyetje e fundit rreth policisë dhe gjerave qe ato mund te bëjnë ose mund 
te mos bëjnë 
 
D25 KARTELA 35 Sa shpesh do të thoni se policia në Shqipëri merr ryshfet 
( përfshihet ne mitmarrje) 18? Zgjidhni përgjigjen tuaj nga kjo kartele ku 0 shënon kurrë 
dhe 10 shënon gjithmonë.  

 
 

Kurrë 
 

          
  
Gjithmonë 

 
(nuk  
e di) 

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

 
 
 
 
PYET TE GJITHE  

 
Tani disa pyetje në lidhje me atë që ju do të bëni nëse ju keni qenë dëshmitar i 
vetëm në një krim. Pyetjet e ardhshme nuk do të kenë një kartelë. 

 

D40 Paramendoni se kishit dale jashtë 19 dhe patë që dikush shtyu një 
njeri në tokë dhe i vodhi portofolin e tij? Sa ka te ngjare  qe të 
thërrisni20 policinë? A mund të jetë …LEXO ME ZË… 

 
   …Aspak e mundshme, 1 

   Jo shume e mundshme, 2 

                                                       
18. Ryshfetet-mitmarrjet- 'mund të përfshijnë CDO nxitje te paautorizuar – qofte kjo një sasi parash dhe / ose diçka 
tjetër që ka vlere apo jep ndikim. 
19 ‘jashtë’ sikur jo ne shtëpi. 
20 ‘Thërret’  i referohet telefonimit ne polici. 
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   E mundshme, 3 

   Apo, shume e mundshme? 4 

   (Nuk e di) 8 

 
 
D41 Sa i gatshëm 21 do të ishit për të identifikuar personin që e kishte kryer nje 

shkelje? Do të ishit i gatshëm? …LEXO ME ZË… 
 
   … Aspak e mundshme, 1 

   Jo shume e mundshme, 2 

   E mundshme, 3 

   Apo, shume e mundshme? 4 

   (Nuk e di) 8 

 

 

D42 Sa  i gatshëm do të ishit  për të dhënë dëshmi 22 në gjykatë kundër të 
akuzuarve ? Do te ishit …LEXO ME ZË… 

 
   …aspak i gatshëm, 1 

   Jo shume i gatshëm, 2 

   I gatshëm, 3 

   apo, shume i gatshëm? 4 

   (Nuk e di) 8 

 

INTERVISTUES FUTNI KOHEN NE MBARIM 

 TË SEKSIONIT D :                        (Përdorni sistemin 24 orësh) 

Tani, unë do të doja tu pyes disa detaje në lidhje me veten dhe të tjerët në 

familjen tuaj. 

 
F1 Duke përfshirë veten, sa njerëz  – duke përfshirë edhe fëmijët – jetojnë këtu rregullisht si 
anëtarë te kësaj familje? - -  
 
       SHKRUAJ NE NUMRA: 
 
   (Nuk e di) 88 
 

                                                       
21 ‘I gatshëm ’  ne kuptimin ndjehet i lire për te zgjedhur’. 
22 ‘Dëshmi’  i referohet  dëshmisë qe një dëshmitar jep verbalisht ne gjykate. 
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F14 Cila fraze e kësaj kartele përshkruan me mire  zonën e ku ju banoni? 
 
   Një qytet i madh     1 
   Rrethinat apo periferitë e një qyteti te madh  2 
   Një qyteze apo qytet i vogël    3 
   Një fshat      4 
   Një ferme apo një shtëpi ne fshat   5 
   (Nuk e di)      8 
 
 
F3 Ne çfarë viti ke lindur? 
 
   SHKRUAJ 
 
 
F4 Gjini 
         M F 
 
F5 Rreth sa vite arsim keni përfunduar, qofshin ato me kohe te pjesshme apo te 
plote? Ju lutemi raportoni këto ne ekuivalentin e kohës se plote  dhe përfshini vitet e 
arsimit te detyruar.  
 
SHËNIM PER INTERVISTUESIT: Qarkoni përgjigjet lart ose poshtë për vitin e plotë më 
të afërt 
 
   SHKRUANI 
   (Nuk e di) 88 
 
 
F6 Duke përdorur këtë kartele, cilat prej këtyre përshkrimeve vlen për atë që keni 
bërë në 7 ditët e fundit? Zgjidhni të gjitha ato që mund aplikohen. KALO  në Cilët të 
tjerët?  
 
  KODO TE GJITHA  ATO QE APLIKOHEN 
 
 në punë të paguar (ose përkohësisht larguar) (punonjës, i vetë-punësuar,  01 
  punon në biznesin tuaj familjar) 
  në arsim, (i pa paguar nga punëdhënësi) edhe nëse në pushime  02 
 I papunë dhe në mënyrë aktive duke kërkuar për një punë   03 
  I papunë, duke dashur  një punë, por  jo  duke kërkuar ne mënyre aktive  

për një punë           04 
   përherë i sëmurë ose i paaftë      05 
  Ne  pension         06 
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 në shërbim komunitar ose ushtarak 23       07 
 duke bërë punët e shtëpisë, në kërkim pas fëmijëve apo personave të tjerë 
            08 
  (të tjera)         09 
  (Nuk e di)          88 
 
 
F7  Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni cila germe përshkruan të ardhurat 

totale të familjes suaj, pas tatimit dhe zbritjeve të detyrueshme, nga të gjitha 
burimet? Nëse ju nuk e dini shifrën e saktë, ju lutem jepni një vlerësim 

 
Përdorni ketë pjese te kartelës qe dini me mire:  Te ardhura  javore, 
mujore apo vjetore 24. 
 

   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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
23 Ky kod Nuk aplikohet  për PUNET ne ushtri, por vetëm për shërbimin e detyruar ushtarak 
24 Shifrat aktuale NUK duhet te paraqiten ne ketë pyetësor . Vetëm germat qe i Korrespondojnë kodeve numerike. 
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SHËNIM PËR INKUADRIMIN E PYETJEVE DHJETORE, TE ARDHURAVE, KATEGORIVE DHE 
KARTELAVE  
Një kartele treguese  e të ardhurave duhet të hartohet me shifra  të përafërta  javore, mujore 
dhe vjetore Ju duhet të përdorni dhjetë kategori te të ardhurave ne seri, secila i korrespondon 
gjerësisht, DIAPAZONIT TË TE ARDHURAVE NË FAMILJE në vendin tuaj Këto shifra duhet të 
rrjedhin nga burimi më i mirë në dispozicion për vendin tuaj. Burimi i të dhënave të përdorura 
duhet të përputhet me kërkesat e pyetjes dmth  dhjetoret e të ardhurave familjare për të gjithë 
familjaret (psh. jo për mesataren e  familjes  ose vetëm familjet me fëmijë). Duke përdorur të 
ardhurat mesatare si pikë referimi, 10 njësi dhjetore duhet të llogariten me vetë mesataren në 
krye të dhjetoreve te pestë (Kategoria  dhjetore F). Shifrat nuk duhet të paraqiten shumë te 
sakta.  Nëse është e nevojshme, rrumbullakimi i vogël mund të behet për të arritur këtë,.  
 
Ju lutem vini re se gjithmonë duhet të përdoret një kartelë për këtë pyetje. Dhjetë rreshtat në 
kartelë duhet të tregojnë të ardhurat te përzgjedhur dhe të paraprihen nga dhjetë germa të 
përdorura më lart (ose ekuivalentet e tyre cirilik), e cila ndihmon për të siguruar 
konfidencialitetin  e respondentit. Çdo vend mund të zgjedhe nëse do të përfshijnë shumat 
javore, mujore apo vjetore në kartelë ose përfshinë më shumë se një nga këto si të 
përshtatshme. Teksti në fjalinë e fundit të F32 (lart) duhet të rifrazohet për tu përshtatur me 
zgjidhjen e përzgjedhur. 
 
 
 


