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Qëllimi i këtij studimi është të identifikojë problemet që hasin shoqëria civile dhe anëtarët e 
komunitetit në lidhje me njohuritë dhe transparencën e sektorit të industries nxjerrëse, me fokus 
në përfitimet që duhet të kenë komunitetet që jetojnë në zonat me burime natyrore. 

Ky studim ofron një bazë të mirë për të zgjeruar Koalicionin AlbNet-EITI, në zonat ku nxirren 
burimet natyrore, me aktorë që janë të angazhuar të punojnë në fushën e transparencës së 
industrisë nxjerrëse. 

 

2. Prezantim 
 

Sondazhi, është realizuar gjatë periudhës maj - qershor 2019. Intervistat (365) janë realizuar 
përmes përzgjedhjes së rastësishme të përfaqësuesve nga komuniteti lokal, institucionet 
publike, punonjësit e bashkive dhe bizneseve private siç përcaktohet në projekt, në zonat e 
Fierit, Beratit, Bulqizës, Pogradecit, Kukësit. Sondazhi është i zgjeruar (nga pesë në dhjetë) 
edhe në zonat e Hasit, Ura Vajgurore, Selenice, Patos dhe Roskovec, ndërsa zhvillohej një 
projekt tjetër, për të forcuar kontrollin dhe përgjegjshmërinë e njësive të qeverisjes vendore për 
përdorimin e të ardhurave nga industria nxjerrëse, mbështetur nga SDC. 

 

3. Objektivi specifik i sondazhit është: 

- të identifikojë njohuritë që anëtarët e komunitetit kanë në lidhje me procesin EITI-t , fitimet dhe 
problemet me të cilat përballen për shkak të aktiviteteve gjatë shfrytëzimit timeve natyrore. 

- të identifikojë transparencën dhe përgjegjshmërinë e njësive të qeverisjes vendore në 
përdorimin e të ardhurave nga industria nxjerrëse 

- të identifikojë praninë dhe aktivitetet e OJF-ve në zonat përkatëse. 

 

Vlera e sondazhit 

Përveç realizimit të qëllimit kryesor dhe objektivave specifike, ky studim i hollesishëm është i një 
mjet shumë i rëndësishëm për informacionin e ofruar, që do të ndihmojë në hartimin e 
strategjisë së komunikimit në tërësi për procesin e EITI-t si shoqëria civile, ashtu dhe nga MSG 
dhe Sekretariati EITI-t. Eshtë për tu nënvizuar rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve në lidhje me 
procesin e EITI-t.  

Shumica e qytetarëve u shprehën se anketime të tilla ju shërbenin si reflektim mbi vlerat reale të 
pasurisë në shërbim të tyre dhe për pasojë edhe vlerë informuese për kërkesë llogarie si 
komunitet. 

 

 

 

Cështjet/ Kategoritë 
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Pyetësori u nda në pesë kategori: 

I. Perceptimi i përgjithshëm i çështjeve të transparencës; cili është niveli i njohurive 
për EITI-n, nga merret zakonisht informacioni. A ka ndonjë informacion në lidhje me 
burimet natyrore që ekzistojnë në zonat përkatëse dhe nëse kanë ndonjë njohuri në 
lidhje me taksën e rentës minerare dhe përfitimet që vijnë prej saj. 

II. Problemet me të cilat përballen dhe përparësitë për popullatën; cilat janë 
ndikimet e industrisë nxjerrëse në lidhje me çështjet mjedisore, siç janë ajri, toka, ndotja 
e ujit dhe efekte të tjera në ekosistem, si dhe çështjet përkatëse gjithashtu përparësitë 
për komunitetet. 

III. Transparenca e Qeverisë Vendore / Informacioni Publik; i referohet qeverisjes 
vendore nëse raporton në mënyrë periodike për çështjet e shfrytëzimit të burimeve 
natyrore, çfarë informacioni specifik dëshiron komuniteti për të qenë transparent. Cilat 
burime informacioni duhet të përfshihen, si dhe mënyra për të përmirësuar punën e 
qeverisë vendore si dhe zbatimin e ligjit. 

IV. Transparenca e Biznesit të Shfrytëzimit të Burimeve Natyrore, i referohet 
njohurive në lidhje me punësimin, investimet, problemet e krijuara nga biznesi i 
shfrytëzimit të burimeve natyrore si dhe komunikimin midis komunitetit dhe biznesit në 
lidhje me çështjet shqetësuese. 

V. Cështjet sociale, që lidhen me njohuritë mbi përfshirjen e fëmijëve dhe grave në 
aktivitete nxjerrëse, si dhe praninë e organizatave të shoqërisë civile që operojnë në 
zona të zgjedhura. 

4.1 Përfaqësimi 

Cdo person është identifikuar sipas grupmoshës, gjinisë, arsimit dhe punësimit. 

Kampioni u vlerësua për numër të ndryshëm pyetësorësh që u përcaktua sipas peshës së 
bashkive, mbështetur në regjistrin civil të Republikës së Shqipërisë në 1 janar 2018. 

Kukësi-40, Bulqize-40, Berat-40, Fier-40, Pogradec-30, Selenice-30, Has-35, Patos-40, 
Roskovec-40 dhe Ura Vajgurore-35; në total 365 mostra. 

Testimi i pyetësorit 

Testimi ishte një instrument i domosdoshëm për të vlerësuar nëse pyetjet e pyetësorit 
identifikonin problemet kryesore dhe ishin të qarta për të gjitha nivelet arsimore të personave. 
Testimi u bë në bazë të intervistimit të personave të njohur me rentën ( pyetësori Anex…) 

Hulumtim i mëtejshëm  

U realizua një studim i plotë mbi numrin e kompanive aktive në zonat e monitoruara, duke 
konsultuar bazën e të dhënave të AlbEITI dhe AKBN. Gjithasht është monitoruar çka publikojnë 
institucionet vendore dhe qendrore në lidhje me transparencën e sektorit nxjerrës si dhe listën e 
OJF-ve në Shqipëri. 
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5. Konkluzione 

 

I. Perceptimi i përgjithshëm i çështjeve të transparencës: 

Niveli i njohurive për EITI është shumë i dobët. 12% në total që kanë dijeni punojnë në 
administratën lokale ose në biznese të shfrytëzimit, që do të thotë se ata kishin lidhje të 
ngushtë me raportimin ose procedurat EITI. 

Për sa i përket njohurive për burimet natyrore të shfrytëzuara në zonat e monitoruara, 
pothuajse 100% e të intervistuesve ishin të vetëdijshëm. Kompanitë që nxjerrin minerale 
ishin të vështira për t'u indentifikuar me emra secila. Kompanitë që nxjerrin naftë bruto u 
emërtuan me lehtësi, sepse ato zakonisht janë një ose dy në secilën zonë. 

Informacioni për emrin ose numrin e kompanive nuk është publikuar. Në faqen e 
bashkive ne internet  nuk ka asnjë informacion as për bizneset aktive në zonë, as për 
renten e alokuara, ose ku ajo është investuar. 

II. Problemet me të cilat përballen dhe përparësitë për popullatën; 

47% e qytetarëve konfirmojnë se industria nxjerrëse ka efekt negativ duke shkaktuar një 
situatë të dobët të mjedisit. 63% konsiderojnë se ndotja e tokës është shumë 
problematike në të gjitha zonat, gjithashtu 60% e konsiderojnë problem ndotjen e 
hapësirave ujore siç janë lumenjtë, liqenet dhe deti. Në zona specifike si Ura Vajgurore 
ose Zharrez / Patos konsiderojnë ndotje të ajrit shumë problematike. Dëmet e shtëpive 
për shkak të shpërthimit gjatë aktiviteteve të nxjerrjes së naftës apo në karrierat e 
gurëve ishin gjithashtu shqetësime shumë të mëdha. 

Sa i përket përparësive, qytetarët 60%, konsiderojnë se qeveritë vendore duhet të 
investojnë në përmirësimin e sistemit të ujit në mënyrë që të sigurojnë cilësinë dhe 
sasinë e duhur të ujit të pijshëm. 53% infrastrukturë mjekësore, transport dhe 
infrastrukturë arsimore. Gjithashtu në shumë zona kërkohet të behen investime në 
bujqësi dhe aktivitete argetimi. 

 

III. Transparenca e Qeverisë Lokale / Informacioni Publik; 

76% e qytetarëve konfirmojnë se pushteti vendor nuk raporton fare për aktivitetet e 
biznesit nxjerrës. Për më tepër, 80% deklarojnë se nuk kanë asnjë informacion në lidhje 
me ndarjen e rentës dhe projektet ku është investuar. 

Kërkesa e qytetarëve është që pushteti lokal të raportojë në mënyrë periodike në lidhje 
me Rentën, investimet e reja që ndërmer biznesi si dhe përparësitë e komuniteteve që 
duhet të merren në konsideratë. 

 

49% e konsiderojnë si shumë të rëndësishme që informacioni në lidhje me shfrytëzimin 
e burimeve natyrore të territorit të tyre duhet të sigurohet kryesisht nga qeveria vendore 
dhe institucionet publike. Ata gjithashtu shohin si shumë të rëndësishëm përdorimin e 
radios dhe TV, si dhe mediave sociale. 
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Referuar pyetjes, çfarë mendoni se mund të përmirësojnë punën e pushtetit vendor dhe 
zbatimin e ligjit, shumica 59%, konsiderojnë se ligji dhe sanksionet e forta për shkelësit 
duhet të zbatohen në mënyrë korrekte. Ata gjithashtu e konsiderojnë si të rëndësishëm 
komunikimin midis institucioneve shtetërore, biznesit dhe qytetarëve. 

 

IV. Transparenca e biznesit e shfrytëzimit të burimeve natyrore 

Qytetarët pretendojnë se ndërmarrjet nxjerrëse gjithashtu duhet të jenë shumë 
transparente ndaj komunitetit të zonës ku shfrytëzojnë burimet natyrore. Ata duhet të 
raportojnë për aktivitetet e tyre, punësimin dhe investimet. 90% nuk kanë fare 
informacion nëse kompanitë kanë detyrim të investojnë për komunitetet në bazë të 
kontratës. Për qytetarët është shumë e rëndësishme që të gjitha investimet të 
planifikohen dhe të marrin parasysh përparësitë e vetë komunitetit. 

79% pretendojnë se kompanitë kanë krijuar probleme gjatë aktiviteteve nxjerrëse. 43% 
konfirmojnë se ata kanë diskutuar shqetësimet e tyre ose me kompanitë ose me 
autoritetet lokale. 

 

43% nuk janë përgjigjur nëse kanë ndërmarrë ndonjë iniciativë për të detyruar 
kompanitë të korrigjojnë dëmet. 37% thanë se nuk u ndërmorr asnjë iniciativë, ndërsa 
20% thanë se ata përdorën mënyra të ndryshme për të detyruar kompanitë siç janë 
organizimi i protestave, etj. 

 

V. Cështjet sociale 

Një çështje e ndjeshme është përfshirja e të miturve në aktivitete nxjerrësepër të cilën 
90% konfirmojnë në Bulqizë dhe 33% në Kukës. Në qytete të tjera nuk kishte raportime. 
Ndërsa për gratë 18% në Bulqizë besojnë gjithashtu se ata mbledhin minerale së 
bashku me fëmijët e tyre. 

Në përgjithësi, ka pak njohuri për OJF-të aktive. 18% i referohen disa organizatave, por 
ata mendojnë se transparenca në aktivitete nxjerrëse nuk është fusha e tyre e interesit. 
Pavarësisht kësaj, në Kukës, Ura Vajgurore, Berat, Bulqize, janë identifikuar disa 
organizata që janë të gatshme të përfshihen në procesin EITI. 

 

 

 

 

 

6. Rekomandime 
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Koalicioni AlbNetEITI 

Informacioni i mbledhur përmes sondazhit, duhet të përdoret për të hartuar strategjinë e 
ardhshme të OJF-ve, për zgjerimin e Koalicionit AlbNet-EITI, në të gjitha zonat ku 
shfrytëzohen burimet natyrore, me anëtarë që janë të angazhuar të punojnë në fushën e 
transparencës së industrisë nxjerrëse. Anëtarët e koalicionit duhet të promovojnë EITI-n 
në të gjitha nivelet e institucioneve qendrore dhe lokale. Ata duhet të jenë aktivë për të 
siguruar informacione përkatëse për anëtarët e shoqërisë civile në MSG. Ata duhet të 
jenë lidhja midis komunitetit, autoriteteve vendore dhe kompanive nxjerrëse në mënyrë 
që të adresojnë shqetësimet dhe të bashkëpunojnë në hartimin e projekteve të 
ardhshme ku përfshihen përparësitë e komunitetit. 

 

AlbEITI - MSG - Sekretariati 

Një strategji kombëtare e komunikimit duhet të hartohet në bashkëpunim me tre aktorët 
kryesorë që marrin pjesë në MSG. Për të zgjeruar njohuritë për EITI në të gjithë vendin, 
duhet të përdoren të gjitha burimet e mundshme, të tilla si media elektronike, gazetat, 
botimet, takimet me komunitetet, autoritetet lokale, sektorin e biznesit dhe shoqërinë 
civile. 

 

Pushteti vendor 

Cdo komunë duhet të publikojë në faqet e saj të internetit një seksion me informacione 
të hollësishme në lidhje me: listën e kompanive aktive që punojnë në rajonin e tyre, çfarë 
projekti të komunitetit ata investojnë, alokimin e rentes minerare dhe projektet ku 
investohen të ardhurat prej saj. Informacioni në lidhje me transparencën e veprimtarive 
nxjerrëse duhet të paraqitet gjithashtu në dëgjesat publike. Ata duhet të bashkëpunojnë 
me shoqërinë civile dhe të komunikojnë gjatë hartimit të projekteve të ardhshme duke 
marrë parasysh nevojat prioritare komunitare. 

 

Institucionet qendrore duhet të publikojnë në detaje informacionet sipas kritereve të EITI-t. 

 

Biznesi 

Cështjet e ndjeshme që i pëkasin dëmeve nga aktivitetet e industries nxjerrëse duhet të 
diskutohen me komunitetet dhe duhet të ndërmerren veprime sa me të shpejta. Projektet 
e reja për komunitetin, nëse ka, duhet të hartohen bazuar në nevojat prioritare 
komunitare. 

 

 

7. Analizimi I ë dhënave 



8 
 

 

Të dhëna Demografike 

 

  Pyetesore total                365      
              
        Nr     %   
              
 Gjinia   Femra                   147  40%   
   Meshkuj                  218  60%   
              
 Grupmosha   18-40                  187  51%   
   41-60                  145  40%   
   61 +                    33  9%   
              
 Niveli arsimor   ulet                    37  10%   
   mesem                  176  48%   
   larte                  152  42%   

 

 

  Punësimi         365   
                   Nr     %   
  1.  i(e) punësuar     136 37%   
  2. i(e) vetëpunësuar     65 18%   
  3.  i(e) papunë     93 25%   
  4. student       40 11%   
  5. pension       31 8%   
                
  1. Administratë publike qendrore/lokale 79 22%   
  2.  Shoqëri civile     12 3%   
  3. Biznes personal/familjar   70 19%   
  4. Biznes privat/industri nxjerrëse   61 17%   
  5. Tjetër       113 31%   
  nuk u përgjigj     30 8%   

 

Pyetje specifike sipas kategorive  

 
I. Përceptim i përgjithshëm për çështjet e transparencës 

 

P.6. A keni dëgjuar për Iniciativën e Transparencës në Industrinë Nxjerrëse? 
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  PO - 12%       JO - 88% 

 

Shumica e personave iu përgjigjën Po, më parë punonin në administratën lokale. 

-Pothuajse 100% e dinin se çfarë lloj burimesh natyrore u ekstraktuan në zonat e tyre. 

-Kompanitë që nxjerrin minerale ishin të vështira për t'u indentifikuar. 

 -Kompanitë që nxjerrin naftë të papërpunuar u emëruan me lehtësi. 

P. 10.  A e dini që biznesi paguan taksë të veçantë/rentë për shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO   133 - 36%   JO  232 – 64% 

 

 

P. 11. A e dini që komunitetet duhet të përfitojnë investime nga taksat që paguhen për 
shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO 211 - 58%   

 

JO  132 – 36 

 

 
 
 

 

II. Problematikat dhe prioritetet për popullsinë 
 
 

12%

88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Yes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Yes
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  P.12. Si është situata mjedisore në zonën tuaj?     
                
  1. Shumë mirë       0   
  2. Mirë         31%   
  3. Dobët         47%   
  4. Shume keq       22%   

 

P.13. Cila çështje mjedisore është me problematike?           
                    
1. Shkatërrimi i pyjeve              112 31% 
2. Ndotja e tokës (mbeturinat nga përpunimi industriesë nxjerëse etj.)   230 63% 
3. Shkatërrimi i ekosistemit, zhdukja e specieve dhe habitateve të tyre në tokë/ujra   107 29% 
4. Ndotja e hapsirave ujore si lumenjtë,detet, liqenët       220 60% 
5. Ndotja e ajrit aty ku banoni           130 36% 
                    
P.14. Cilat nga çështjet e tjera janë më shqetësuese në zonën tuaj?         
                    
1. Infrastruktura arsimore           113 31% 
2. Infrasturktura mjekësore           193 53% 
3. Infrastruktura e transportit           148 41% 
4. Cilësia dhe sasia e ujit të pijshëm         219 60% 

 

P. 15. Cila është nevoja përparësore për të investuar në zonën tuaj.                                
Prioritetet jane të përcaktuara në detaje sipas zonave të ndara më poshtë.  

III. Transparenca e pushtetit vendor / Informimi publik 
         

P.16. A raporton periodikisht pushteti lokal për çështjet e shfrytëzimit të burimeve natyrore? 

  PO  - 80 - 22%       JO - 278 -76% 

      2%  nuk u përgjigjën     

 

 

P.17. A raporton periodikisht pushteti lokal për alokimin e rentës dhe projektet që investon? 

  PO  - 62 - 17%       JO  - 292 -80% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Yes
No

Not responded
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      3% nuk u përgjigjën     

 

 

P.18. Çfarë informacioni specifik ju intereson më shumë të jetë 
transparent?       

                    

1. Mbi kompanitë që shfrytëzojnë burimet         147 40% 

2. Mbi rentën minerare/ taksat që mbledh shteti       163 45% 

3. Mbi investimet që bëhen nga renta           123 34% 

4. Mbi përcaktimin e prioriteteve komunitare         104 28% 

5. Tjetër               22 6% 
 

 

P.19. Cilat janë burimet e informacionit që duhet të përfshihen?         
                    
1. Raportime periodike nga titullarët e pushtetit lokal       180 49% 
2. Televizioni/ radio             126 35% 
3. Internet, media sociale           93 25% 
4. Institucionet publike             149 41% 
5. Institucionet arsimore           56 15% 
6. OJF-të               60 16% 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Yes

Not responded

0%

20%

40%

60%

1
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P.20.Çfarë mendoni që mund të ndikojë në përmirësimin e punës / zbatimit të ligjit nga pushteti vendor? 
                  
1. Ndërgjegjësim i plotë i të gjithë aktorëve (institucionët 
shtetërore, biznësi, qytetarët) 170 47% 
2. Zbatimi i ligjit me 
korrektesë         215 59% 
3. Informacione të shpeshta për problemet 
komunitare     93 25% 
4. Ndërveprim i shpeshtë midis pushtetit lokal, shoqërisë civile 
dhe biznesit 83 23% 
5. Sanksione të forta, për shkelësit e 
ligjit.       137 38% 

 

 

 

 

IV. Transparenca e  Biznesit të shfrytëzimit të burimeve natyrore 
 

P.22. A keni dijeni nëse kompanitë bëjnë  investime për nevojat e komunitetit vendas? 

  PO - 10%       JO - 90% 
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P.23. Kompanitë gjatë punës së tyre kanë  krijuar probleme të ndryshme për komunitetin? 

  PO  - 78%       JO -18%   

      3% nuk u përgjigjën     

 

 

P.25. Nëse po, a i keni kontaktuar për të diskutuar për shqetësimet tuaja?  

  PO  - 43%       PO -52%   

      5% nuk u përgjigjën     

 

 

P.27. A është ndërmarrë  ndonjë iniciativë për të detyruar kompanite të korrigjojnë dëmet? 

  PO  -20%       PO- 37%   

      43% nuk u përgjigjën     

 

V. Çështjet sociale 
 

P.28. A keni dijeni të përfshirjes së femijëve në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

 

16%  -  Po 
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P.29. Nëse po, çfarë pune bëjnë ? 

Kukesi dhe Bulqiza janë zonat kryesore ku fëmijët përfshihen në mbledhjen e mineraleve. 
Bulqiza  Po 90% 

Kukësi  Po - 33% 

P.30. A keni dijeni të përfshirjes së grave në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

Yes - 18% 

Bulqiza është zona ku gratë pëfshihen në mbledhjen e mineralit në sipërfaqe. 

P. 33. A keni dijeni të Organizatave Jo Fitimprurëse OJF-ve që operojnë në qytetin tuaj? 
A janë aktive për çështjet e shfrytëzimit të burimeve natyrore? Çfarë aktiviteti kanë ? 

Në përgjithësi, ka pak njohuri për OJF aktive vetëm 18%. Në shumicën e zonave, organizatat 
e OJF-ve-ve ose kanë një profil të ndryshëm ose ato nuk janë aspak aktive. 

Në Kukës, Ura Vajgurore, Berat, Bulqize, janë identifikuar disa organizata që janë të gatshme të 
përfshihen në procesin EITI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacion i detajuar për çdo rajon të ndarë është në vazhdim 
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8. Bulqizë 

Të dhënat demografike 
   Intervista                      40    
              
 Gjinia   Femra                       16  40% 
   Meshkuj                      24  60% 
              
 Grupmosha   18-40                      22  55% 
   41-60                      15  38% 
   61 +                        3  8% 
              
 Niveli arsimor   ulet                        1  3% 
   mesem                      19  48% 
   larte                      20  50% 

 

  Employment       40   
                   Nr     %   
  1.  employed     14 35%   
  2. self-employed     8 20%   
  3.  unemployed     10 25%   
  4. student       5 13%   
  5. pension       3 8%   
                
  1. Central / local public administration 11 28%   
  2. Civil society     1 3%   
  3. Personal / family business   6 15%   
  4. Private Business / Extractive Industry  6 15%   
  5. Other       16 40%   

 

Pyetje specifike sipas kategorive  

 
I. Përceptim i përgjithshëm për çështjet e transparencës 

 

P.6. A keni dëgjuar për Iniciativën e Transparencës në Industrinë Nxjerrëse? 

  PO  18%   JO  82% 



16 
 

 

P. 10.  A e dini që biznesi paguan taksë të veçantë/rentë për shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO   30%   JO  70% 

 

P. 11. A e dini që komunitetet duhet të përfitojnë investime nga taksat që paguhen për 
shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO 30%   

 

JO  70% 

 

II. Problematikat dhe prioritetet për popullsinë 
 

  
P.12. Si është situata mjedisore në zonën 
tuaj?       

                
  1. Shumë mirë       0%   
  2. Mirë         0%   
  3. Dobët         24%   
  4. Shume keq       16%   

 

P.13. Cila çështje mjedisore është me problematike?           
                    
1. Shkatërrimi i pyjeve            35 88% 
2. Ndotja e tokës (mbeturinat nga përpunimi industriesë nxjerëse etj.)     24 60% 
3. Shkatërrimi i ekosistemit, zhdukja e specieve dhe habitateve të tyre në tokë dhe 
ujra   16 40% 
4. Ndotja e hapsirave ujore si lumenjtë,detet, liqenët       13 33% 
5. Ndotja e ajrit aty ku banoni           8 20% 
                    
P.14. Cilat nga çështjet e tjera janë më shqetësuese në zonën tuaj?         
                    
1. Infrastruktura arsimore           23 58% 
2. Infrastruktura mjekësore           28 70% 
3. Infrastruktura e transportit           23 58% 
4. Cilësia dhe sasia e ujit të 
pijshëm           8 20% 

18%

82%
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P. 15. Cila është nevoja përparësore për të investuar në zonën tuaj? 

Infrastruktura mjekësore  

Infrastruktura arsimore  

Mjedis 

III. Transparenca e pushtetit vendor / Informimi publik 
 

P.16. A raporton periodikisht pushteti lokal për çështjet e shfrytëzimit të burimeve natyrore? 

  PO  - 8%       JO - 75% 

      17%  nuk u përgjigjën     

P.17. A raporton periodikisht pushteti lokal për alokimin e rentës dhe projektet që 
investon? 

  PO  - 20%       JO  - 60% 

      20% nuk u përgjigjën     

P.18. Çfarë informacioni specifik ju intereson më shumë të jetë transparent?       
                    
1. Mbi kompanitë që shfrytëzojnë burimet         20 50% 
2. Mbi rentën minerare/ taksat që mbledh shteti         31 78% 
3. Mbi investimet që bëhen nga renta           21 53% 
4. Mbi përcaktimin e prioriteteve komunitare         38 95% 
5. Tjetër               0 0% 

 

 

P.19. Cilat janë burimet e informacionit që duhet të përfshihen?         
                    
1. Raportime periodike nga titullarët e pushtetit lokal       23 58% 
2. Televizioni/ radio             31 78% 
3. Internet, media sociale           23 58% 
4. Institucionet publike             17 43% 
5. Institucionet arsimore           10 25% 
6. OJF-të               7 18% 
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100%
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P.20.Çfarë mendoni që mund të ndikojë në përmirësimin e punës / zbatimit të ligjit nga pushteti vendor? 
                  
1. Ndërgjegjësim i plotë i aktorëve  shtetërore, biznesi, 
qytetarët)   16 40% 
2. Zbatimi i ligjit me 
korrektesë         20 50% 
3. Informacione të shpeshta për problemet 
komunitare     7 18% 
4. Ndërveprim i shpeshtë pushtet lokal, shoqëri 
civile, biznes     14 35% 
5. Sanksione të forta, për shkelësit 
e ligjit.       23 58% 

 

 

 

IV. Transparenca e  Biznesit të shfrytëzimit të burimeve natyrore 
 

P.22. A keni dijeni nëse kompanitë bëjnë  investime për nevojat e komunitetit vendas? 

 

  PO - 18%       JO - 82% 

 

P.24. Kompanitë gjatë punës së tyre kanë  krijuar probleme të ndryshme për 
komunitetin? 
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  PO  - 80%       JO -20%   

      0% nuk u përgjigjën     

 

P.25. Nëse po, a i keni kontaktuar për të diskutuar për shqetësimet tuaja?  

  PO  - 68%       JO -28%   

      5% nuk u përgjigjën     

 

P.26. Nëse po, ju lutemi specifikoni problemet  

Probleme të sigurimit teknik, 

Probleme mjedisore 

 

P.27. A është ndërmarrë  ndonjë iniciativë për të detyruar kompanite të korrigjojnë dëmet? 

  PO  - 30%       JO- 37%   

      33% nuk u përgjigjën     

 

V. Çështjet sociale 
 

P.28. A keni dijeni të përfshirjes së femijëve në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

 

90%  -  Po 

 

P.29. Nëse po, çfarë pune bëjnë ? 

Fëmijët përfshihen në mbledhjen e mineraleve. 

P.30. A keni dijeni të përfshirjes së grave në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

Yes - 78% 

Gratë marrin pjesë në mbledhjen e mineralit në sipërfaqe. 

P. 32. A keni dijeni të Organizatave Jo Fitimprurëse OJF-ve që operojnë në qytetin tuaj? A janë 
aktive për çështjet e shfrytëzimit të burimeve natyrore? Çfarë aktiviteti kanë ? 

PO – 33% 
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9. Kukës 

Të dhënat demografike 

 
   Intervista                      40    
              
 Gjinia   Femra                       18  45% 
   Meshkuj                      22  55% 
              
 Grupmosha   18-40                      23  58% 
   41-60                      15  38% 
   61 +                        2  5% 
              
 Niveli arsimor   ulet                        4  10% 
   mesem                      20  50% 
   larte                      16  40% 

 

 

  Punësimi         40   
                   Nr     %   
  1.  i(e) punësuar     15 38%   
  2. i(e) vetëpunësuar     11 28%   
  3.  i(e) papunë     9 23%   
  4. student       3 8%   
  5. pension       2 5%   
                
  1. Administratë publike qendrore/lokale 8 20%   
  2.  Shoqëri civile     4 10%   
  3. Biznes personal/familjar   11 28%   
  4. Biznes privat/industri nxjerrëse   5 13%   
  5. Tjetër       12 30%   

 

Pyetje specifike sipas kategorive  

 
I. Përceptim i përgjithshëm për çështjet e transparencës 

 

P.6. A keni dëgjuar për Iniciativën e Transparencës në Industrinë Nxjerrëse? 

PO  5% 

JO   95% 
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P. 10.  A e dini që biznesi paguan taksë të veçantë/rentë për shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO   10%   JO  90% 

 

P. 11. A e dini që komunitetet duhet të përfitojnë investime nga taksat që paguhen për 
shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO 82%   

 

JO  18% 

 

II. Problematikat dhe prioritetet për popullsinë 
 

  P.12. Si është situata mjedisore në zonën tuaj?       
                
  1. Shumë mirë       0   
  2. Mirë         50%   
  3. Dobët         50%   
  4. Shume keq       0%   

 

P.13. Cila çështje mjedisore është me problematike?           
                    
1. Shkatërrimi i 
pyjeve              0 0% 
2. Ndotja e tokës (mbeturinat nga përpunimi industriesë nxjerëse etj.)     25 63% 
3. Shkatërrimi i ekosistemit, zhdukja e specieve dhe habitateve të tyre në tokë dhe 
ujra   11 28% 
4. Ndotja e hapsirave ujore si lumenjtë,detet, liqenët       34 85% 
5. Ndotja e ajrit aty ku banoni           0 0% 
                    
P.14. Cilat nga çështjet e tjera janë më shqetësuese në zonën tuaj?         
                    
1. Infrastruktura arsimore           23 58% 
2. Infrasturktura mjekësore           25 63% 
3. Infrastruktura e transportit           20 50% 
4. Cilësia dhe sasia e ujit të pijshëm         32 80% 

 

5%

95%
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P. 15. Cila është nevoja përparësore për të investuar në zonën tuaj? 

-Cilësia dhe sasia e ujit të pijshëm 

-Infrastruktura e transportit – lidhja e fashatit me qytetin 

-Nderhyrja në sistemin vaditës 

 

III. Transparenca e pushtetit vendor / Informimi publik 
 

P.16. A raporton periodikisht pushteti lokal për çështjet e shfrytëzimit të burimeve 
natyrore? 

 

  PO  - 15%       JO - 82% 

      3% nuk u përgjigjën     

 

P.17. A raporton periodikisht pushteti lokal për alokimin e rentës dhe projektet që investon? 

  PO  - 43%       JO  - 50% 

      7% nuk u përgjigjën     

 

 

P.18. Çfarë informacioni specifik ju intereson më shumë të jetë transparent?       
                    
1. Mbi kompanitë që shfrytëzojnë burimet         23 58% 
2. Mbi rentën minerare/ taksat që mbledh shteti         17 43% 
3. Mbi investimet që bëhen nga renta         25 63% 
4. Mbi përcaktimin e prioriteteve komunitare         19 48% 
5. Tjetër               1 3% 
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P.19. Cilat janë burimet e informacionit që duhet të përfshihen?         
                    
1. Raportime periodike nga titullarët e pushtetit lokal       31 78% 
2. Televizioni/ radio             13 33% 
3. Internet, media sociale           5 13% 
4. Institucionet publike             20 50% 
5. Institucionet arsimore           8 20% 
6. OJF-të               11 28% 

 

 

P.20.Çfarë mendoni që mund të ndikojë në përmirësimin e punës / zbatimit të ligjit nga pushteti vendor? 
                  
1. Ndërgjegjësim i plotë i aktorëve  shtetërore, biznesi, 
qytetarët)   23 58% 
2. Zbatimi i ligjit me 
korrektesë         25 63% 
3. Informacione të shpeshta për problemet 
komunitare     11 28% 
4. Ndërveprim i shpeshtë pushtet lokal, shoqëri 
civile, biznes     17 43% 
5. Sanksione të forta, për shkelësit e 
ligjit.       23 58% 

 

 

IV. Transparenca e  Biznesit të shfrytëzimit të burimeve natyrore 
 

P.22. A keni dijeni nëse kompanitë bëjnë  investime për nevojat e komunitetit vendas? 

  PO - 8%       JO - 92% 
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P.24. Kompanitë gjatë punës së tyre kanë  krijuar probleme të ndryshme për komunitetin? 

  PO  - 53%       JO -40%   

      7% nuk u përgjigjën     

 

P.25. Nëse po, a i keni kontaktuar për të diskutuar për shqetësimet tuaja?  

  PO  - 43%       PO -52%   

      5% nuk u përgjigjën     

 

P.26. Nëse po, ju lutemi specifikoni problemet 

Dëmet e kompanisë gjatë zbatimit të projektit 

Pronësia dhe licencat 

P.27. A është ndërmarrë  ndonjë iniciativë për të detyruar kompanite të korrigjojnë dëmet? 

  PO  -20%       PO- 37%   

      43% nuk u përgjigjën     

 

Gjoba dhe protesta 

V. Çështjet sociale 
 

P.28. A keni dijeni të përfshirjes së femijëve në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

 

33%  -  Po 

Mbledhin krom, ngarkim shkarkim 

P.30. A keni dijeni të përfshirjes së grave në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

Yes - 5% 

P. 33. A keni dijeni të Organizatave Jo Fitimprurëse OJF-ve që operojnë në qytetin tuaj? A janë 
aktive për çështjet e shfrytëzimit të burimeve natyrore? Çfarë aktiviteti kanë ? 

Nuk ka organizata që punojnë drejtpërdrejtë pèr çështjet e shfrytëzimit të burimeve natyrore por 
janè aktive për problemet e komunitetit. 
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10. Berat 
Të dhënat demografike 

   Intervista                      40    
              
 Gjinia   Femra                       19  48% 
   Meshkuj                      21  53% 
              
 Grupmosha   18-40                      27  68% 
   41-60                      11  28% 
   61 +                        2  5% 
              
 Niveli arsimor   ulet                        5  13% 
   mesem                      22  55% 
   larte                      13  33% 

 

  Employment       40   
                   Nr     %   
  1.  employed     13 33%   
  2. self-employed     4 10%   
  3.  unemployed     6 15%   
  4. student       16 40%   
  5. pension       1 3%   
                
  1. Central / local public administration 7 18%   
  2. Civil society     0 0%   
  3. Personal / family business   5 13%   
  4. Private Business / Extractive Industry  3 8%   
  5. Other       10 25%   

 

Pyetje specifike sipas kategorive  

 
I. Përceptim i përgjithshëm për çështjet e transparencës 

 

P.6. A keni dëgjuar për Iniciativën e Transparencës në Industrinë Nxjerrëse? 

    PO  8%   JO   92% 

 

8%

92%
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P. 10.  A e dini që biznesi paguan taksë të veçantë/rentë për shfrytëzimin e burimeve 
natyrore? 

  PO   8%   JO  93% 

 

P. 11. A e dini që komunitetet duhet të përfitojnë investime nga taksat që paguhen për 
shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO 8%   

 

JO  93% 

 

II. Problematikat dhe prioritetet për popullsinë 
 

  
P.12. Si është situata mjedisore në zonën 
tuaj?       

                
  1. Shumë mirë       0   
  2. Mirë         40%   
  3. Dobët         50%   
  4. Shume keq       10%   

 

P.13. Cila çështje mjedisore është me problematike?           
                    
1. Shkatërrimi i 
pyjeve              11 28% 
2. Ndotja e tokës (mbeturinat nga përpunimi industriesë nxjerëse etj.)   21 53% 
3. Shkatërrimi i ekosistemit, zhdukja e specieve dhe habitateve të tyre në tokë dhe 
ujra   0 0% 
4. Ndotja e hapsirave ujore si lumenjtë,detet, liqenët       21 53% 
5. Ndotja e ajrit aty ku banoni           13 33% 
                    
P.14. Cilat nga çështjet e tjera janë më shqetësuese në zonën tuaj?         
                    
1. Infrastruktura arsimore           2 5% 
2. Infrasturktura mjekësore           9 23% 
3.            23 58% 
4. Cilësia dhe sasia e ujit të 
pijshëm           21 53% 

 

P. 15. Cila është nevoja përparësore për të investuar në zonën tuaj? 

- Infrastruktura e transportit 

Argjinatura e Osumit, Ujë i pijshëm 24 orë 
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III. Transparenca e pushtetit vendor / Informimi publik 
 

P.16. A raporton periodikisht pushteti lokal për çështjet e shfrytëzimit të burimeve natyrore? 

  PO  - 13%       JO - 85% 

      2%  nuk u përgjigjën     

 

P.17. A raporton periodikisht pushteti lokal për alokimin e rentës dhe projektet që investon? 

  PO  - 0%       JO  - 90% 

      10% nuk u përgjigjën     

 

P.18. Çfarë informacioni specifik ju intereson më shumë të jetë transparent?       
                    
1. Mbi kompanitë që shfrytëzojnë burimet         13 33% 
2. Mbi rentën minerare/ taksat që mbledh shteti         8 20% 
3. Mbi investimet që bëhen nga renta         18 45% 
4. Mbi përcaktimin e prioriteteve komunitare         7 18% 
5. Tjetër               0 0% 

 

 

P.19. Cilat janë burimet e informacionit që duhet të përfshihen?         
                    
1. Raportime periodike nga titullarët e pushtetit lokal       19 48% 
2. Televizioni/ radio             17 43% 
3. Internet, media sociale           12 30% 
4. Institucionet publike             12 30% 
5. Institucionet arsimore           5 13% 
6. OJF-të               1 3% 
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P.20.Çfarë mendoni që mund të ndikojë në përmirësimin e punës / zbatimit të ligjit nga pushteti vendor? 
                  
1. Ndërgjegjësim i plotë i aktorëve  shtetërore, biznesi, 
qytetarët)   16 40% 
2. Zbatimi i ligjit me 
korrektesë         27 68% 
3. Informacione të shpeshta për problemet 
komunitare     3 8% 
4. Ndërveprim i shpeshtë pushtet lokal, shoqëri 
civile, biznes     4 10% 
5. Sanksione të forta, për shkelësit e 
ligjit.       7 18% 

 

 

 

IV. Transparenca e  Biznesit të shfrytëzimit të burimeve natyrore 
 

P.22. A keni dijeni nëse kompanitë bëjnë  investime për nevojat e komunitetit vendas? 

  PO -0%       JO - 100% 

 

P.24. Kompanitë gjatë punës së tyre kanë  krijuar probleme të ndryshme për komunitetin? 

  PO  - 98%       JO -2%   

      0% nuk u përgjigjën     
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P.25. Nëse po, a i keni kontaktuar për të diskutuar për shqetësimet tuaja?  

  PO  - 38%       PO -52%   

      7% nuk u përgjigjën     

  

Kontaktuan kompanitë: 

ndotjen e ajrit 

rruge te demtuara nga ngarkesat e renda me gure 

 

P.27. A është ndërmarrë  ndonjë iniciativë për të detyruar kompanite të korrigjojnë dëmet? 

  PO  -28%       PO- 10%   

      43% nuk u përgjigjën     

 

 

V. Çështjet sociale 
 

P.28. A keni dijeni të përfshirjes së femijëve në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

 

3%  -  Po 

 

P.29. Nëse po, çfarë pune bëjnë ? 

Mbledhin gure 

P.30. A keni dijeni të përfshirjes së grave në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

PO - 8% 

P. 33. A keni dijeni të Organizatave Jo Fitimprurëse OJF-ve që operojnë në qytetin tuaj? A janë 
aktive për çështjet e shfrytëzimit të burimeve natyrore? Çfarë aktiviteti kanë ? 

Jo 
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11. Fier  
Të dhënat demografike 

 

   Intervista                      40    
              
 Gjinia   Femra                       20  50% 
   Meshkuj                      20  50% 
              
 Grupmosha   18-40                      19  48% 
   41-60                      19  48% 
   61 +                        2  5% 
              
 Niveli arsimor   ulet                        8  20% 
   mesem                      14  35% 
   larte                      18  45% 

 

  Punësimi         40   
                   Nr     %   
  1.  i(e) punësuar     21 53%   
  2. i(e) vetëpunësuar     2 5%   
  3.  i(e) papunë     15 38%   
  4. student       0 0%   
  5. pension       2 5%   
                
  1. Administratë publike qendrore/lokale 14 35%   
  2.  Shoqëri civile     0 0%   
  3. Biznes personal/familjar   8 20%   
  4. Biznes privat/industri nxjerrëse   11 28%   
  5. Tjetër       7 18%   

 

 

Pyetje specifike sipas kategorive  

 
I. Përceptim i përgjithshëm për çështjet e transparencës 

 

P.6. A keni dëgjuar për Iniciativën e Transparencës në Industrinë Nxjerrëse? 

   PO   10%   JO  90% 
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P. 10.  A e dini që biznesi paguan taksë të veçantë/rentë për shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO   23%   JO  78% 

 

P. 11. A e dini që komunitetet duhet të përfitojnë investime nga taksat që paguhen për 
shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO 78%   

 

JO  23% 

 

 

II. Problematikat dhe prioritetet për popullsinë 
 

  
P.12. Si është situata mjedisore në zonën 
tuaj?       

                
  1. Shumë mirë       0   
  2. Mirë         25%   
  3. Dobët         75%   
  4. Shume keq       0%   

 

 

P.13. Cila çështje mjedisore është me problematike?           
                    
1. Shkatërrimi i 
pyjeve              0 0% 
2. Ndotja e tokës (mbeturinat nga përpunimi industriesë nxjerëse etj.)     26 65% 
3. Shkatërrimi i ekosistemit, zhdukja e specieve dhe habitateve të tyre në tokë dhe 
ujra   5 13% 
4. Ndotja e hapsirave ujore si lumenjtë,detet, liqenët       30 75% 
5. Ndotja e ajrit aty ku banoni           15 38% 

        
  
           

10%

90%
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P.14. Cilat nga çështjet e tjera janë më shqetësuese në zonën tuaj?         
                    
1. Infrastruktura arsimore           0 0% 
2. Infrasturktura mjekësore           20 50% 
3. Infrastruktura e transportit           0 0% 
4. Cilësia dhe sasia e ujit të pijshëm         20 50% 

 

P. 15. Cila është nevoja përparësore për të investuar në zonën tuaj  

Cilësia dhe sasia e ujit të pijshëm. Ndotja e ajrit 

 

III. Transparenca e pushtetit vendor / Informimi publik 
 

P.16. A raporton periodikisht pushteti lokal për çështjet e shfrytëzimit të burimeve natyrore? 

  PO  - 8%       JO - 90% 

      2%  nuk u përgjigjën     

 

P.17. A raporton periodikisht pushteti lokal për alokimin e rentës dhe projektet që investon? 

  PO  - 0%       JO  - 100% 

    

 

0% nuk u përgjigjën     

 

P.18. Çfarë informacioni specifik ju intereson më shumë të jetë transparent?       
                    
1. Mbi kompanitë që shfrytëzojnë burimet         5 13% 
2. Mbi rentën minerare/ taksat që mbledh shteti         10 25% 
3. Mbi investimet që bëhen nga renta         15 38% 
4. Mbi përcaktimin e prioriteteve komunitare         10 25% 
5. Tjetër               5 13% 
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P.19. Cilat janë burimet e informacionit që duhet të përfshihen?         
                    
1. Raportime periodike nga titullarët e pushtetit lokal       25 63% 
2. Televizioni/ radio             10 25% 
3. Internet, media sociale           10 25% 
4. Institucionet publike             0 0% 
5. Institucionet arsimore           0 0% 
6. OJF-të               0 0% 

 

 

 

 

P.20.Çfarë mendoni që mund të ndikojë në përmirësimin e punës / zbatimit të ligjit nga pushteti vendor? 
                  
1. Ndërgjegjësim i plotë i aktorëve  shtetërore, biznesi, 
qytetarët)   5 13% 
2. Zbatimi i ligjit me 
korrektesë         25 63% 
3. Informacione të shpeshta për problemet 
komunitare     5 13% 
4. Ndërveprim i shpeshtë pushtet lokal, shoqëri 
civile, biznes     0 0% 
5. Sanksione të forta, për shkelësit e 
ligjit.       15 38% 
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IV. Transparenca e  Biznesit të shfrytëzimit të burimeve natyrore 
 

P.22. A keni dijeni nëse kompanitë bëjnë  investime për nevojat e komunitetit vendas? 

  PO - 18%       JO - 83% 

 

P.24. Kompanitë gjatë punës së tyre kanë  krijuar probleme të ndryshme për komunitetin? 

  PO  - 50%       JO -38%   

      12% nuk u përgjigjën     

 

P.25. Nëse po, a i keni kontaktuar për të diskutuar për shqetësimet tuaja?  

  PO  - 10%       PO -84%   

      6% nuk u përgjigjën     

 

P.27. A është ndërmarrë  ndonjë iniciativë për të detyruar kompanite të korrigjojnë dëmet? 

  PO  -25%       PO- 35%   

      40% nuk u përgjigjën     

 

V. Çështjet sociale 
 

P.28. A keni dijeni të përfshirjes së femijëve në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

 

JO 

 

P.30. A keni dijeni të përfshirjes së grave në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

Po - 8%  -  Administratë 

P. 33. A keni dijeni të Organizatave Jo Fitimprurëse OJF-ve që operojnë në qytetin tuaj?   

Po – 18% 
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12. Pogradec 

Të dhënat demografike 
   Intervista                      30    
              
 Gjinia   Femra                       12  40% 
   Meshkuj                      18  60% 
              
 Grupmosha   18-40                      17  57% 
   41-60                      13  43% 
   61 +                        -  0% 
              
 Niveli arsimor   ulet                        -  0% 
   mesem                      11  37% 
   larte                      19  63% 

 

  Punësimi         30   
                   Nr     %   
  1.  i(e) punësuar     16 53%   
  2. i(e) vetëpunësuar     6 20%   
  3.  i(e) papunë     3 10%   
  4. student       5 17%   
  5. pension       0 0%   
                
  1. Administratë publike qendrore/lokale 7 23%   
  2.  Shoqëri civile     0 0%   
  3. Biznes personal/familjar   10 33%   
  4. Biznes privat/industri nxjerrëse   6 20%   
  5. Tjetër       0 0%   

 

Pyetje specifike sipas kategorive  

 
I. Përceptim i përgjithshëm për çështjet e transparencës 

 

P.6. A keni dëgjuar për Iniciativën e Transparencës në Industrinë Nxjerrëse? 

PO -  7%   JO -  93% 

 

7%

93%
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P. 10.  A e dini që biznesi paguan taksë të veçantë/rentë për shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO   50%   JO  50% 

 

P. 11. A e dini që komunitetet duhet të përfitojnë investime nga taksat që paguhen për 
shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO 93%   

 

JO  7% 

 

II. Problematikat dhe prioritetet për popullsinë 
 

  P.12. Si është situata mjedisore në zonën tuaj?       
                
  1. Shumë mirë       0   
  2. Mirë         58%   
  3. Dobët         42%   
  4. Shume keq       0%   

 

P.13. Cila çështje mjedisore është me problematike?           
                    
1. Shkatërrimi i 
pyjeve              21 70% 
2. Ndotja e tokës (mbeturinat nga përpunimi industriesë nxjerëse etj.)     18 60% 
3. Shkatërrimi i ekosistemit, zhdukja e specieve dhe habitateve të tyre në tokë dhe 
ujra   19 63% 
4. Ndotja e hapsirave ujore si lumenjtë,detet, liqenët       23 77% 
5. Ndotja e ajrit aty ku banoni           16 53% 
                    
P.14. Cilat nga çështjet e tjera janë më shqetësuese në zonën tuaj?         
                    
1. Infrastruktura arsimore           15 50% 
2. Infrasturktura mjekësore           25 83% 
3. Infrastruktura e transportit           16 53% 
4. Cilësia dhe sasia e ujit të 
pijshëm           2 7% 

 

 

P. 15. Cila është nevoja përparësore për të investuar në zonën tuaj? 

Infrasturktura mjekësore  

Bujqësia 

Punësimi 
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III. Transparenca e pushtetit vendor / Informimi publik 

 

P.16. A raporton periodikisht pushteti lokal për çështjet e shfrytëzimit të burimeve natyrore? 

  PO  - 10%       JO - 87% 

      3%  nuk u përgjigjën     

 

P.17. A raporton periodikisht pushteti lokal për alokimin e rentës dhe projektet që investon? 

  PO  - 10%       JO  - 90% 

      0% nuk u përgjigjën     

 

P.18. Çfarë informacioni specifik ju intereson më shumë të jetë transparent?       
                    
1. Mbi kompanitë që shfrytëzojnë burimet         5 17% 
2. Mbi rentën minerare/ taksat që mbledh shteti         10 33% 
3. Mbi investimet që bëhen nga renta         15 50% 
4. Mbi përcaktimin e prioriteteve komunitare         10 33% 
5. Tjetër               5 17% 

 

 

P.19. Cilat janë burimet e informacionit që duhet të përfshihen?         
                    
1. Raportime periodike nga titullarët e pushtetit lokal       25 83% 
2. Televizioni/ radio             10 33% 
3. Internet, media sociale           10 33% 
4. Institucionet publike             13 43% 
5. Institucionet arsimore           6 20% 
6. OJF-të               0 0% 
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P.20.Çfarë mendoni që mund të ndikojë në përmirësimin e punës / zbatimit të ligjit nga pushteti vendor? 
                  
1. Ndërgjegjësim i plotë i aktorëve  shtetërore, biznesi, 
qytetarët)   21 70% 
2. Zbatimi i ligjit me 
korrektesë         25 83% 
3. Informacione të shpeshta për problemet 
komunitare     6 20% 
4. Ndërveprim i shpeshtë pushtet lokal, shoqëri 
civile, biznes     20 67% 
5. Sanksione të forta, për shkelësit e 
ligjit.       13 43% 

 

 

 

IV. Transparenca e  Biznesit të shfrytëzimit të burimeve natyrore 
 

P.22. A keni dijeni nëse kompanitë bëjnë  investime për nevojat e komunitetit vendas? 

  PO - 10%       JO - 90% 

 

P.24. Kompanitë gjatë punës së tyre kanë  krijuar probleme të ndryshme për komunitetin? 

  PO  - 75%       JO -20%   

      5% nuk u përgjigjën     
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P.25. Nëse po, a i keni kontaktuar për të diskutuar për shqetësimet tuaja?  

  PO  - 0%       PO -60%   

      40% nuk u përgjigjën     

 

P.27. A është ndërmarrë  ndonjë iniciativë për të detyruar kompanite të korrigjojnë 
dëmet? 

  PO  -0%       PO- 75%   

      25% nuk u përgjigjën     

 

V. Çështjet sociale 
 

P.28. A keni dijeni të përfshirjes së femijëve në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

 

 

0%  -  Po 

 

P.30. A keni dijeni të përfshirjes së grave në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

JO - 0% 

 

P. 33. A keni dijeni të Organizatave Jo Fitimprurëse OJF-ve që operojnë në qytetin tuaj? 
A janë aktive për çështjet e shfrytëzimit të burimeve natyrore? Çfarë aktiviteti kanë ? 

PO – 13% 
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13. Patos 
Të dhënat demografike 

   Intervista                      40    
              
 Gjinia   Femra                       13  33% 
   Meshkuj                      27  68% 
              
 Grupmosha   18-40                      16  40% 
   41-60                      20  50% 
   61 +                        4  10% 
              
 Niveli arsimor   ulet                        3  8% 
   mesem                      19  48% 
   larte                      18  45% 

 

  Punësimi         40   
                   Nr     %   
  1.  i(e) punësuar     19 48%   
  2. i(e) vetëpunësuar     3 8%   
  3.  i(e) papunë     11 28%   
  4. student       3 8%   
  5. pension       4 10%   
                
  1. Administratë publike qendrore/lokale 6 15%   
  2.  Shoqëri civile     1 3%   
  3. Biznes personal/familjar   2 5%   
  4. Biznes privat/industri nxjerrëse   13 33%   
  5. Tjetër       18 45%   

 

Pyetje specifike sipas kategorive  

 
I. Përceptim i përgjithshëm për çështjet e transparencës 

 

P.6. A keni dëgjuar për Iniciativën e Transparencës në Industrinë Nxjerrëse? 

  PO  13%   JO  87% 

 

13%

87%
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P. 10.  A e dini që biznesi paguan taksë të veçantë/rentë për shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO   32%   JO  68% 

 

P. 11. A e dini që komunitetet duhet të përfitojnë investime nga taksat që paguhen për 
shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO 82%   

 

JO  18% 

 

 

II. Problematikat dhe prioritetet për popullsinë 
 

 

  
P.12. Si është situata mjedisore në zonën 
tuaj?       

                
  1. Shumë mirë       0   
  2. Mirë         0%   
  3. Dobët         40%   
  4. Shume keq       60%   

 

P.13. Cila çështje mjedisore është me problematike?           
                    
1. Shkatërrimi i 
pyjeve              0 0% 
2. Ndotja e tokës (mbeturinat nga përpunimi industriesë nxjerëse etj.)   35 88% 
3. Shkatërrimi i ekosistemit, zhdukja e specieve dhe habitateve të tyre në tokë dhe 
ujra   0 0% 
4. Ndotja e hapsirave ujore si lumenjtë,detet, liqenët       26 65% 
5. Ndotja e ajrit aty ku banoni           0 0% 

  
  
                 

P.14. Cilat nga çështjet e tjera janë më shqetësuese në zonën tuaj?         
                    
1. Infrastruktura arsimore           8 20% 
2. Infrasturktura mjekësore           36 90% 
3. Infrastruktura e transportit           9 23% 
4. Cilësia dhe sasia e ujit të 
pijshëm           36 90% 
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P. 15. Cila është nevoja përparësore për të investuar në zonën tuaj? 

Infrasturktura mjekësore 

Cilësia dhe sasia e ujit të pijshëm 

Pyllëzimi 

Vaditja e tokave bukqësore 

Tubacionet e ujerave te zeza 

 

III. Transparenca e pushtetit vendor / Informimi publik 
 

P.16. A raporton periodikisht pushteti lokal për çështjet e shfrytëzimit të burimeve 
natyrore? 

  PO  - 13%       JO - 87% 

      0%  nuk u përgjigjën     

 

P.17. A raporton periodikisht pushteti lokal për alokimin e rentës dhe projektet që investon? 

  PO  - 15%       JO  - 85% 

      0% nuk u përgjigjën     

 

P.18. Çfarë informacioni specifik ju intereson më shumë të jetë transparent?       
                    
1. Mbi kompanitë që shfrytëzojnë burimet         15 38% 
2. Mbi rentën minerare/ taksat që mbledh shteti       37 93% 
3. Mbi investimet që bëhen nga renta           6 15% 
4. Mbi përcaktimin e prioriteteve komunitare         3 8% 
5. Tjetër               14 35% 
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P.19. Cilat janë burimet e informacionit që duhet të përfshihen?         
                    
1. Raportime periodike nga titullarët e pushtetit lokal       22 55% 
2. Televizioni/ radio             12 30% 
3. Internet, media sociale           14 35% 
4. Institucionet publike             10 25% 
5. Institucionet arsimore           2 5% 
6. OJF-të               4 10% 

 

 

 

P.20.Çfarë mendoni që mund të ndikojë në përmirësimin e punës / zbatimit të ligjit nga pushteti vendor? 
                  
1. Ndërgjegjësim i plotë i aktorëve  shtetërore, biznesi, 
qytetarët)   12 30% 
2. Zbatimi i ligjit me 
korrektesë         28 70% 
3. Informacione të shpeshta për problemet 
komunitare     10 25% 
4. Ndërveprim i shpeshtë pushtet lokal, shoqëri 
civile, biznes     6 15% 
5. Sanksione të forta, për shkelësit e 
ligjit.       6 15% 
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IV. Transparenca e  Biznesit të shfrytëzimit të burimeve natyrore 
 

P.22. A keni dijeni nëse kompanitë bëjnë  investime për nevojat e komunitetit vendas? 

  PO - 30%       JO - 70% 

 

P.24. Kompanitë gjatë punës së tyre kanë  krijuar probleme të ndryshme për komunitetin? 

  PO  - 95%       JO -0%   

      5% nuk u përgjigjën     

 

P.25. Nëse po, a i keni kontaktuar për të diskutuar për shqetësimet tuaja?  

  PO  - 85%       PO -13%   

      2% nuk u përgjigjën     

Ndotja e ajrit, Ndotja e tokes, ujit, ajrit; Demtime shtepsh nga eksplozioni 

Prishja e rrugeve nga pesha e madhe e mjeteve te transportit 

 

27. A është ndërmarrë  ndonjë iniciativë për të detyruar kompanite të korrigjojnë dëmet? 

  PO  -20%       PO- 37%   

      43% nuk u përgjigjën     

 

V. Çështjet sociale 
 

P.28. A keni dijeni të përfshirjes së femijëve në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

 

JO 

 

P.30. A keni dijeni të përfshirjes së grave në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

Yes -8% 

P. 33. A keni dijeni të Organizatave Jo Fitimprurëse OJF-ve që operojnë në qytetin tuaj. 

Nuk ka OJF 
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14, Roskovec 
Të dhënat demografike 

   Intervista                      40    
              
 Gjinia   Femra                       12  30% 
   Meshkuj                      28  70% 
              
 Grupmosha   18-40                      15  38% 
   41-60                      20  50% 
   61 +                        5  13% 
              
 Niveli arsimor   ulet                        4  10% 
   mesem                      26  65% 
   larte                      10  25% 

 

  Punësimi         40   
                   Nr     %   
  1.  i(e) punësuar     13 33%   
  2. i(e) vetëpunësuar     10 25%   
  3.  i(e) papunë     6 15%   
  4. student       0 0%   
  5. pension       1 3%   
                
  1. Administratë publike qendrore/lokale 7 18%   
  2.  Shoqëri civile     3 8%   
  3. Biznes personal/familjar   4 10%   
  4. Biznes privat/industri nxjerrëse   8 20%   
  5. Tjetër       18 45%   

 

Pyetje specifike sipas kategorive  

 
I. Përceptim i përgjithshëm për çështjet e transparencës 

 

P.6. A keni dëgjuar për Iniciativën e Transparencës në Industrinë Nxjerrëse? 

PO   15%   JO  85% 

 

15%

85%
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P. 10.  A e dini që biznesi paguan taksë të veçantë/rentë për shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO   35%   JO  65% 

 

P. 11. A e dini që komunitetet duhet të përfitojnë investime nga taksat që paguhen për 
shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO 70%   

 

JO  30% 

 

II. Problematikat dhe prioritetet për popullsinë 
 

  
P.12. Si është situata mjedisore në zonën 
tuaj?       

                
  1. Shumë mirë       0   
  2. Mirë         12%   
  3. Dobët         16%   
  4. Shume keq       24%   

 

P.13. Cila çështje mjedisore është me problematike?           
                    
1. Shkatërrimi i 
pyjeve              8 20% 
2. Ndotja e tokës (mbeturinat nga përpunimi industriesë nxjerëse etj.)   26 65% 
3. Shkatërrimi i ekosistemit, zhdukja e specieve dhe habitateve të tyre në tokë dhe 
ujra   10 25% 
4. Ndotja e hapsirave ujore si lumenjtë,detet, liqenët       20 50% 
5. Ndotja e ajrit aty ku banoni           16 40% 
                    
P.14. Cilat nga çështjet e tjera janë më shqetësuese në zonën tuaj?         
                    
1. Infrastruktura arsimore           8 20% 
2. Infrasturktura mjekësore           6 15% 
3. Infrastruktura e transportit           4 10% 
4. Cilësia dhe sasia e ujit të pijshëm         36 90% 

 

P. 15. Cila është nevoja përparësore për të investuar në zonën tuaj?                                   
Cilësia dhe sasia e ujit të pijshëm                                                                                 
Infrasturktura mjekësore                                                                                                                           
Kullimi tokave bujqesore                                                                                                             
Punësimi dhe Investime në aktivitete sportive 
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III. Transparenca e pushtetit vendor / Informimi publik 
 

P.16. A raporton periodikisht pushteti lokal për çështjet e shfrytëzimit të burimeve natyrore? 

  PO  - 20%       JO - 80% 

      0%  nuk u përgjigjën     

 

P.17. A raporton periodikisht pushteti lokal për alokimin e rentës dhe projektet që investon? 

  PO  - 25%       JO  - 75% 

      0% nuk u përgjigjën     

 

P.18. Çfarë informacioni specifik ju intereson më shumë të jetë transparent?       
                    
1. Mbi kompanitë që shfrytëzojnë burimet         14 35% 
2. Mbi rentën minerare/ taksat që mbledh shteti       22 55% 
3. Mbi investimet që bëhen nga renta           10 25% 
4. Mbi përcaktimin e prioriteteve komunitare         6 15% 
5. Tjetër               2 5% 

 

 

 

P.19. Cilat janë burimet e informacionit që duhet të përfshihen?         
                    
1. Raportime periodike nga titullarët e pushtetit lokal       22 55% 
2. Televizioni/ radio             22 55% 
3. Internet, media sociale           12 30% 
4. Institucionet publike             14 35% 
5. Institucionet arsimore           2 5% 
6. OJF-të               4 10% 
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P.20.Çfarë mendoni që mund të ndikojë në përmirësimin e punës / zbatimit të ligjit nga pushteti vendor? 
                  
1. Ndërgjegjësim i plotë i aktorëve  shtetërore, biznesi, 
qytetarët)   12 30% 
2. Zbatimi i ligjit me 
korrektesë         28 70% 
3. Informacione të shpeshta për problemet 
komunitare     10 25% 
4. Ndërveprim i shpeshtë pushtet lokal, shoqëri 
civile, biznes     6 15% 
5. Sanksione të forta, për shkelësit e 
ligjit.       6 15% 

 

 

 

 

 

IV. Transparenca e  Biznesit të shfrytëzimit të burimeve natyrore 
 

P.22. A keni dijeni nëse kompanitë bëjnë  investime për nevojat e komunitetit vendas? 

  PO - 28%       JO - 72% 
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P.24. Kompanitë gjatë punës së tyre kanë  krijuar probleme të ndryshme për komunitetin? 

 

  PO  -85%       JO -10%   

      5% nuk u përgjigjën     

 

P.25. Nëse po, a i keni kontaktuar për të diskutuar për shqetësimet tuaja?  

 

  PO  - 30%       PO -60%   

      10% nuk u përgjigjën     

 

P.27. A është ndërmarrë  ndonjë iniciativë për të detyruar kompanite të korrigjojnë dëmet? 

 

  PO  -30%       PO- 60%   

      10% nuk u përgjigjën     

 

V. Çështjet sociale 
 

P.28. A keni dijeni të përfshirjes së femijëve në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

 

 

JO 

 

P.30. A keni dijeni të përfshirjes së grave në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

PO - 3% 

 

P. 33. A keni dijeni të Organizatave Jo Fitimprurëse OJF-ve që operojnë në qytetin tuaj? A janë 
aktive për çështjet e shfrytëzimit të burimeve natyrore? Çfarë aktiviteti kanë ? 
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15. Selenice 
Të dhënat demografike 

 

   Intervista                      30    
              
 Gjinia   Femra                       19  63% 
   Meshkuj                      11  37% 
              
 Grupmosha   18-40                      22  73% 
   41-60                        5  17% 
   61 +                        3  10% 
              
 Niveli arsimor   ulet                        4  13% 
   mesem                      18  60% 
   larte                        8  27% 

 

   Punësimi         30   
                   Nr     %   
  1.  i(e) punësuar     6 20%   
  2. i(e) vetëpunësuar     9 30%   
  3.  i(e) papunë     9 30%   
  4. student       2 7%   
  5. pension       4 13%   
                
  1. Administratë publike qendrore/lokale 6 20%   
  2.  Shoqëri civile     0 0%   
  3. Biznes personal/familjar   13 43%   
  4. Biznes privat/industri nxjerrëse   3 10%   
  5. Tjetër       8 27%   

 

Pyetje specifike sipas kategorive  

 
I. Përceptim i përgjithshëm për çështjet e transparencës 

 

P.6. A keni dëgjuar për Iniciativën e Transparencës në Industrinë Nxjerrëse? 

  PO   10%   JO  90% 
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P. 10.  A e dini që biznesi paguan taksë të veçantë/rentë për shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO   2%   JO  93% 

 

P. 11. A e dini që komunitetet duhet të përfitojnë investime nga taksat që paguhen për 
shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO 23%   

 

JO  77% 

 

II. Problematikat dhe prioritetet për popullsinë 
 

  
P.12. Si është situata mjedisore në zonën 
tuaj?       

                
  1. Shumë mirë       0   
  2. Mirë         0%   
  3. Dobët         17%   
  4. Shume keq       83%   

 

P.13. Cila çështje mjedisore është me problematike?           
                    
1. Shkatërrimi i 
pyjeve              0 0% 
2. Ndotja e tokës (mbeturinat nga përpunimi industriesë nxjerëse etj.)   28 93% 
3. Shkatërrimi i ekosistemit, zhdukja e specieve dhe habitateve të tyre në tokë dhe 
ujra   25 83% 
4. Ndotja e hapsirave ujore si lumenjtë,detet, liqenët       21 70% 
5. Ndotja e ajrit aty ku banoni           15 50% 
                    
P.14. Cilat nga çështjet e tjera janë më shqetësuese në zonën tuaj?         
                    
1. Infrastruktura arsimore           20 67% 
2. Infrasturktura mjekësore           26 87% 
3. Infrastruktura e transportit           30 100% 
4. Cilësia dhe sasia e ujit të 
pijshëm           25 83% 

 

P. 15. Cila është nevoja përparësore për të investuar në zonën tuaj? 

Rrugë  

Bujqësi  
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III. Transparenca e pushtetit vendor / Informimi publik 
 

P.16. A raporton periodikisht pushteti lokal për çështjet e shfrytëzimit të burimeve natyrore? 

  PO  - 17%       JO - 60% 

      13%  nuk u përgjigjën     

 

P.17. A raporton periodikisht pushteti lokal për alokimin e rentës dhe projektet që investon? 

  PO  - 17%       JO  - 60% 

      17% nuk u përgjigjën     

 

P.18. Çfarë informacioni specifik ju intereson më shumë të jetë transparent?       
                    
1. Mbi kompanitë që shfrytëzojnë burimet         2 7% 
2. Mbi rentën minerare/ taksat që mbledh shteti       27 90% 
3. Mbi investimet që bëhen nga renta           15 50% 
4. Mbi përcaktimin e prioriteteve komunitare         2 7% 
5. Tjetër               0 0% 

 

 

P.19. Cilat janë burimet e informacionit që duhet të përfshihen?         
                    
1. Raportime periodike nga titullarët e pushtetit lokal       12 40% 
2. Televizioni/ radio             10 33% 
3. Internet, media sociale           10 33% 
4. Institucionet publike           20 67% 
5. Institucionet arsimore           4 13% 
6. OJF-të               1 3% 
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P.20.Çfarë mendoni që mund të ndikojë në përmirësimin e punës / zbatimit të ligjit nga pushteti vendor? 
                  
1. Ndërgjegjësim i plotë i aktorëve  shtetërore, 
biznesi, qytetarët)   26 87% 
2. Zbatimi i ligjit me 
korrektesë         18 60% 
3. Informacione të shpeshta për problemet 
komunitare     20 67% 
4. Ndërveprim i shpeshtë pushtet lokal, shoqëri 
civile, biznes     8 27% 
5. Sanksione të forta, për shkelësit 
e ligjit.       26 87% 

 

 

 

 

IV. Transparenca e  Biznesit të shfrytëzimit të burimeve natyrore 
 

P.22. A keni dijeni nëse kompanitë bëjnë  investime për nevojat e komunitetit vendas? 

  PO - 0%       JO - 100% 

 

P.24. Kompanitë gjatë punës së tyre kanë  krijuar probleme të ndryshme për komunitetin? 

  PO  - 100%       JO -0%   

      0% nuk u përgjigjën     
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P.25. Nëse po, a i keni kontaktuar për të diskutuar për shqetësimet tuaja?  

  PO  - 75%       PO -20%   

      5% nuk u përgjigjën     

 

P.27. A është ndërmarrë  ndonjë iniciativë për të detyruar kompanite të korrigjojnë dëmet? 

  PO  -20%       PO- 37%   

      43% nuk u përgjigjën     

 

Ndotje tokash 

Ndotje ajri 

Dëmtim rrugesh 

 

V. Çështjet sociale 
 

P.28. A keni dijeni të përfshirjes së femijëve në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

 

JO 

 

P.30. A keni dijeni të përfshirjes së grave në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

   JO 

 

P. 33. A keni dijeni të Organizatave Jo Fitimprurëse OJF-ve që operojnë në qytetin tuaj?  

   JO 
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16. Has 
Të dhënat demografike 

   Intervista                      35    
              
 Gjinia   Femra                       15  43% 
   Meshkuj                      20  57% 
              
 Grupmosha   18-40                      16  46% 
   41-60                      15  43% 
   61 +                        4  11% 
              
 Niveli arsimor   ulet                        5  14% 
   mesem                      12  34% 
   larte                      18  51% 

 

  Punësimi         35   
                   Nr     %   
  1.  i(e) punësuar     9 26%   
  2. i(e) vetëpunësuar     7 20%   
  3.  i(e) papunë     9 26%   
  4. student       5 14%   
  5. pension       5 14%   
                
  1. Administratë publike qendrore/lokale 5 14%   
  2.  Shoqëri civile     0 0%   
  3. Biznes personal/familjar   6 17%   
  4. Biznes privat/industri nxjerrëse   6 17%   
  5. Tjetër       18 51%   

 

Pyetje specifike sipas kategorive  

 
I. Përceptim i përgjithshëm për çështjet e transparencës 

 

P.6. A keni dëgjuar për Iniciativën e Transparencës në Industrinë Nxjerrëse? 

  PO   14%   JO  86% 

 

14%

86%
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P. 10.  A e dini që biznesi paguan taksë të veçantë/rentë për shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO   28%   JO  72% 

 

P. 11. A e dini që komunitetet duhet të përfitojnë investime nga taksat që paguhen për 
shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO 89%   

 

JO  11% 

 

II. Problematikat dhe prioritetet për popullsinë 
 

  
P.12. Si është situata mjedisore në zonën 
tuaj?       

                
  1. Shumë mirë       0   
  2. Mirë         34%   
  3. Dobët         1%   
  4. Shume keq       0%   

 

P.13. Cila çështje mjedisore është me problematike?           
                    
1. Shkatërrimi i 
pyjeve              25 71% 
2. Ndotja e tokës (mbeturinat nga përpunimi industriesë nxjerëse etj.)     11 31% 
3. Shkatërrimi i ekosistemit, zhdukja e specieve dhe habitateve të tyre në tokë dhe ujra 28 80% 
4. Ndotja e hapsirave ujore si lumenjtë,detet, liqenët       15 43% 
5. Ndotja e ajrit aty ku banoni           13 37% 
                    
P.14. Cilat nga çështjet e tjera janë më shqetësuese në zonën tuaj?         
                    
1. Infrastruktura arsimore           14 40% 
2. Infrasturktura mjekësore           30 86% 
3. Infrastruktura e transportit           18 51% 
4. Cilësia dhe sasia e ujit të 
pijshëm           17 49% 

 

P. 15. Cila është nevoja përparësore për të investuar në zonën tuaj? 

Infrasturktura mjekësore 

Infrastruktura e transportit 

Infrastruktura arsimore, Turizmi 
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III. Transparenca e pushtetit vendor / Informimi publik 
 

P.16. A raporton periodikisht pushteti lokal për çështjet e shfrytëzimit të burimeve natyrore? 

  PO  - 9%       JO - 91% 

      0%  nuk u përgjigjën     

 

P.17. A raporton periodikisht pushteti lokal për alokimin e rentës dhe projektet që investon? 

  PO  - 9%       JO  - 91% 

      0% nuk u përgjigjën     

 

P.18. Çfarë informacioni specifik ju intereson më shumë të jetë transparent?       
                    
1. Mbi kompanitë që shfrytëzojnë burimet         15 43% 
2. Mbi rentën minerare/ taksat që mbledh shteti       26 74% 
3. Mbi investimet që bëhen nga renta           25 71% 
4. Mbi përcaktimin e prioriteteve komunitare         9 26% 
5. Tjetër               0 0% 

 

 

 

P.19. Cilat janë burimet e informacionit që duhet të përfshihen?         
                    
1. Raportime periodike nga titullarët e pushtetit lokal       13 37% 
2. Televizioni/ radio             3 9% 
3. Internet, media sociale           4 11% 
4. Institucionet publike             15 43% 
5. Institucionet arsimore           13 37% 
6. OJF-të               30 86% 
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P.20.Çfarë mendoni që mund të ndikojë në përmirësimin e punës / zbatimit të ligjit nga pushteti vendor? 
                  
1. Ndërgjegjësim i plotë i aktorëve  shtetërore, 
biznesi, qytetarët)   30 86% 
2. Zbatimi i ligjit me 
korrektesë         24 69% 
3. Informacione të shpeshta për problemet 
komunitare     21 60% 
4. Ndërveprim i shpeshtë pushtet lokal, shoqëri 
civile, biznes     2 6% 
5. Sanksione të forta, për shkelësit e 
ligjit.       15 43% 

 

 

 

IV. Transparenca e  Biznesit të shfrytëzimit të burimeve natyrore 
 

P.22. A keni dijeni nëse kompanitë bëjnë  investime për nevojat e komunitetit vendas? 

  PO - 0%       JO - 100% 

 

P.24. Kompanitë gjatë punës së tyre kanë  krijuar probleme të ndryshme për komunitetin? 

  PO  - 80%       JO -20%   

      0% nuk u përgjigjën     
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P.25. Nëse po, a i keni kontaktuar për të diskutuar për shqetësimet tuaja?  

  PO  - 25%       PO -70%   

      5% nuk u përgjigjën     

 

Dëmet e kompanive gjatë zbatimit të projektit 

Dëmet mjedisore 

Pronësinë dhe licencat 

P.27. A është ndërmarrë  ndonjë iniciativë për të detyruar kompanite të korrigjojnë dëmet? 

  PO  -20%       PO- 37%   

      43% nuk u përgjigjën     

 

 

V. Çështjet sociale 
 

 

P.28. A keni dijeni të përfshirjes së femijëve në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

 

JO 

 

P.30. A keni dijeni të përfshirjes së grave në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

Po - 8% 

Punojnë në karrierat e kromit 

 

P. 33. A keni dijeni të Organizatave Jo Fitimprurëse OJF-ve që operojnë në qytetin tuaj?  

PO – 10% 

 

 

 

 

 



60 
 

17.  Ura Vajgurore 
Të dhënat demografike 

   Intervista                      30    
              
 Gjinia   Femra                       12  40% 
   Meshkuj                      18  60% 
              
 Grupmosha   18-40                      10  33% 
   41-60                      12  40% 
   61 +                        8  27% 
              
 Niveli arsimor   ulet                        3  10% 
   mesem                      15  50% 
   larte                      12  40% 

 

  Punësimi         30   
                   Nr     %   
  1.  i(e) punësuar     10 33%   
  2. i(e) vetëpunësuar     5 17%   
  3.  i(e) papunë     5 17%   
  4. student       1 3%   
  5. pension       9 30%   
                
  1. Administratë publike qendrore/lokale 8 27%   
  2.  Shoqëri civile     3 10%   
  3. Biznes personal/familjar   5 17%   
  4. Biznes privat/industri nxjerrëse   0 0%   
  5. Tjetër       14 47%   

 

Pyetje specifike sipas kategorive  

 
I. Përceptim i përgjithshëm për çështjet e transparencës 

 

P.6. A keni dëgjuar për Iniciativën e Transparencës në Industrinë Nxjerrëse? 

  PO   20%   JO  80% 
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P. 10.  A e dini që biznesi paguan taksë të veçantë/rentë për shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO   15%   JO  85% 

 

P. 11. A e dini që komunitetet duhet të përfitojnë investime nga taksat që paguhen për 
shfrytëzimin e burimeve natyrore? 

  PO 90%   

 

JO  10% 

 

II. Problematikat dhe prioritetet për popullsinë 
 

  
P.12. Si është situata mjedisore në zonën 
tuaj?       

                
  1. Shumë mirë       0   
  2. Mirë         40%   
  3. Dobët         60%   
  4. Shume keq       0%   

 

P.13. Cila çështje mjedisore është me problematike?           
                    
1. Shkatërrimi i 
pyjeve              7 23% 
2. Ndotja e tokës (mbeturinat nga përpunimi industriesë nxjerëse etj.)     12 40% 
3. Shkatërrimi i ekosistemit, zhdukja e specieve dhe habitateve të tyre në tokë dhe 
ujra   6 20% 
4. Ndotja e hapsirave ujore si lumenjtë,detet, liqenët       8 27% 
5. Ndotja e ajrit aty ku banoni           19 63% 
                    
P.14. Cilat nga çështjet e tjera janë më shqetësuese në zonën tuaj?         
                    
1. Infrastruktura arsimore           12 40% 
2. Infrasturktura mjekësore           15 50% 
3. Infrastruktura e transportit           15 50% 
4. Cilësia dhe sasia e ujit të 
pijshëm           17 57% 

 

P. 15. Cila është nevoja përparësore për të investuar në zonën tuaj? 

  Infrasturktura mjekësore, Infrastruktura transportiti-rrugët rurale 

Aktivitete argetimi-sportive, punësimi 
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III. Transparenca e pushtetit vendor / Informimi publik 
 

P.16. A raporton periodikisht pushteti lokal për çështjet e shfrytëzimit të burimeve natyrore? 

  PO  - 17%       JO - 83% 

      0%  nuk u përgjigjën     

 

P.17. A raporton periodikisht pushteti lokal për alokimin e rentës dhe projektet që investon? 

  PO  - 17%       JO  - 83% 

      0% nuk u përgjigjën     

 

Q.18. What specific information  you are most interested in?         
                    
1. companies active in extractive activities         13 43% 
2. the royalty / taxes              14 47% 
3. public investments              13 43% 
4. communities priority projects           7 23% 
5. others               0 0% 
                    

 

 

 

Q.19. What are the sources of information?             
                    
1. Periodic reporting by local government officials       17 57% 
2. Television / radio             14 47% 
3. Internet, social media             9 30% 
4. Public institutions             4 13% 
5. Educational institutions           5 17% 
6. NGOs               5 17% 
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Q.20.What do you think can improve local government work and law enforcement?     
                    
1. Full awareness of all stakeholders (state institutions, businesses, 
citizens)     13 43% 
2. Enforcement of Law           19 63% 
3. Frequent information on community problems       7 23% 
4. Frequent interaction between local government, civil society and 
business     4 13% 
5. Strong sanctions for offenders.           11 37% 

 

 

 

IV. Transparenca e  Biznesit të shfrytëzimit të burimeve natyrore 
 

P.22. A keni dijeni nëse kompanitë bëjnë  investime për nevojat e komunitetit vendas? 

  PO - 7%       JO - 93% 

 

P.24. Kompanitë gjatë punës së tyre kanë  krijuar probleme të ndryshme për 
komunitetin? 

  PO  - 93%       JO - 7%   

      3% nuk u përgjigjën     
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P.25. Nëse po, a i keni kontaktuar për të diskutuar për shqetësimet tuaja?  

  PO  - 67%       PO -33%   

      0% nuk u përgjigjën     

 

P.27. A është ndërmarrë  ndonjë iniciativë për të detyruar kompanite të korrigjojnë 
dëmet? 

  PO  -23%       PO- 57%   

      20% nuk u përgjigjën     

 

V. Çështjet sociale 
 

P.28. A keni dijeni të përfshirjes së femijëve në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

 

JO 

 

P.30. A keni dijeni të përfshirjes së grave në punë në biznesin e burimeve natyrore? 

JO 

P. 33. A keni dijeni të Organizatave Jo Fitimprurëse OJF-ve që operojnë në qytetin tuaj?  

PO – 75% 


