Perceptimi qytetar për punën e kryer nga
Bashkia e Tiranës gjatë vitit 2016
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REZULTATET E SONDAZHIT1
Nëpërmjet grafikëve, ky raport pasqyron rezultatet kryesore në total të sondazhit, ku secili zë i
grafikëve të mëposhtëm shënon të dhënat në total e të gjitha intervistave të kryera, gjatë procesit të
vjeljes së mendimit qytetar mbi perceptimin për punën e kryer nga Bashkia e Tiranës gjatë vitit
2016.
1. Demografia
a) Gjinia

b. Grup-mosha

2. Sa të informuar janë qytetarët mbi punën e Bashkisë së Tiranës

1

Rezultati në grafikë dhe tabela, i paraqitur në këtë raport, si shumë totale mund të mos jetë i barabartë me 100% për shkak
të mundësisë për të zgjedhur më shumë se një alternativë brenda të njëjtës pyetje dhe/ose si pasojë e rrumbullakosjes së
shifrave.

3. Sa të kënaqur janë qytetarët nga shërbimet dhe investimet e kryera gjatë vitit 2016

4. Opinioni qytetar mbi fushat e përmirësuara nga Bashkisë Tiranë për vitin 2016

PYETËSORI I SONDAZHIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E KOMUNIKIMIT DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN
DREJTORIA E KOMUNIKIMIT ME QYTETARËT
SEKTORI I OPINIONEVE QYTETARE

PYETËSOR MBI PERCEPTIMIN E QYTETARËVE PËR PUNËN E BASHKISË SË TIRANËS
PËR VITIN 2016
Demografia

Nj. Administrative

Gjinia
F
M

Grup-mosha
18-29; 30-39; 40-49; 50-65; mbi 65

1. Sa të informuar jeni mbi punën e Bashkisë së Tiranës?
Shumë

Mesatarisht

Aspak

2. Sa të kënaqur jeni me shërbimet dhe investimet e Bashkisë së Tiranës për vitin 2016?
Shumë të kënaqur

Të kënaqur

Pak të kënaqur

Aspak të kënaqur

3. Cilat nga fushat e mëposhtme të Bashkisë së Tiranës mendoni se janë përmirësuar më tepër gjatë
vitit 2016?
Pastrimi dhe largimi i mbetjeve

Çerdhet publike

Sheshet/ hapësira çlodhëse/kënde lojrash

Kopshtet publike

Lirimi i hapësirave publike

Shkollat publike

Infrastruktura rrugore/ndriçim

Furnizimi dhe cilësia e ujit të pijshëm

Trafiku

Sistemi i kanalizimeve

Parkimi

Turizmi

Transporti urban

Mbrojtja civile dhe siguria

Tregjet ushqimore

Strehimi social

Emergjenca civile

Shërbimi social

4.

Kultura dhe sporti

Nxitja e punësimit

Hapësirat e gjelbra/mbjellja e pemëve

Informim dhe komunikim me qytetarët

Planifikimi urban

Ulja e nivelit të ndotjes

Në cilat fusha dhe shërbime mendoni se duhet të fokusohet puna e Bashkisë në të ardhmen/në
vijim?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Shënim:

Ky pyetësor organizohet nga Bashkia e Tiranës dhe ka për qëllim vjeljen e opinionit kryeqytetas shërbimet në tërësi të
Bashkisë së Tiranës dhe lidershipin e këtij institucione.
Ky studim organizohet në përputhje me legjislacionin në fuqi, si më poshtë:
-

Ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit”;
Ligji nr. 120/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave
personale”, i ndryshuar”, miratuar në datën 18.9.2014;
Ligji nr. 8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, i ndryshuar me ligjin nr.
30/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8652, datë 31.7.2000, "Për organizimin dhe funksionimin e
qeverisjes vendore"”.

Ju falënderojmë për kohën që i kushtuat plotësimit të këtij pyetësori dhe për mendimet që ndatë me ne, me vlerë për
ofrimin e shërbimeve sa më optimale.

