
PROJ CODE: TELES 
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STUDIM MBI TË RINJTË 
 

ID. Numri serial 
 

QV. Qendra e Votimit     /  

LOC. Qyteti/fshati [INT: shkruaj emrin e qytetit/fshatit]  

Regjioni. Regjioni [INT: shkruaj emrin e Regjionit]  

LOCCODE. Kodi i qyetit/fshatit[INT shkruaj kodin e qytetit/fshatit te dhene nga koordinatori]     

   d d m m   

DM. Data e intervistes         2 0 1 2 
  

   h h m m 

TS. Ora e fillimit te intervistës         

TE. Ora e mbarimit te intervistës 

 

      

TL. Kohezgjatja e intervistës   

MET. Metodologjia (1=Random Route) (2=Kuote)  1 

REFUSALS.  INT: Shkruaj numrin e refuzimeve te ndodhura per te kryer kete pyetesor. Nese nuk ka patur refuzime shkruaj 0.   
 

RESNAME. Emri Mbiemri i personit që ka 

dhënë intervistën (respodenti) 
 

RESNR. Numri i telefonit i personit që ka 

dhënë intervistën (respodenti) 
 

INTNAME. Emer Mbiemer i Anketuesit  

INTCODE. Kodi i Anketuesit             

OPNAME. Emer Mbiemer i  futësit të të 

dhënave  
 

 

INTERVISTUES: LEXO SI MË POSHTË: 
 

Punoj për kompaninë IDRA e cila merret me hulumtime të opinionit publik. Në kuadër të një programi te 

financuar nga Fondacioni Friedrich Ebert në Kosovë, po behet një vlerësim i te rinjtë ne vend. Objektivi i 

këtij studimi është te marre mendimin e te rinjve mbi qëndrimin dhe sjelljen te tyre ne një vend ne zhvillim 

si Kosova. Familja juaj është përzgjedhur rastësisht. Ne do të dëshironim të bisedonim me një person të 

familjes suaj në moshën 16-27 vjeç të përzgjedhur rastësisht. Ju garantoj që informacioni që do të ndani me 

ne do të jetë tërësisht konfidencial. Emrat tuaj nuk do të shfaqen në asnjë dokument të lidhur me këtë 

sondazh.  Përgjigjet tuaja do të përpunohen dhe do përdoren vetëm për qëllime analitike. . A keni ndonjë 

pyetje? A mund të fillojmë? Faleminderit! 
 

- Së pari do të dëshiroja të merrja disa informacione mbi përbërjen e familjes suaj. A mund të më jepni 
informacionin e mëposhtëm?  

 

INTERVISTUES: Ju lutem plotësoni tabelën e mëposhtme ku kërkohet informacion për secilin 

pjesëtar të familjes. Më pas, zgjidhni personin që ka datëlindjen e fundit për të zhvilluar intervistën. 

Ju lutem kini parasysh që sondazhi eksploron informacion si nga perspektiva familjare ashtu edhe 

ajo personale. Nëse respondenti i zgjedhur nuk e disponon të gjithe informacionin rreth famljes, ai 

mund të pyesë pjesëtarët e tjerë. Gjithsesi, ai i pëgjigjet PERSONALISHT pyetjeve që lidhen me 

opinionet dhe zakonet/sjelljet personale.  
 

INT. TREGO KUJDES TË MADH NË PËRGJIGJET E MËPOSHTME.  JANË BAZA E KAMPIONIMIT! Plotëso 

B1. Sa anëtarë “permanentë” banojnë këtu, në këtë familje?  TOTAL 
*permanent do te thote anetaret e familjes qe  nuk jane larguar nga shtepia ne 6 muajt e fundit 

 

B.4  Sa anëtarë të moshës 16-27 vjeç ka familja juaj?  
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UDHËZIME PËR PLOTËSIMIN E ROSTERIT (TABELES): 

(1) Kryefamiljari shënohet gjithmone në rreshtin e parë 
(2) Mbiemri shënohet vëtëm për kryefamiljarin dhe për anëtarë të tjerë të cilët kanë mbiemër ndryshe nga ai i kryefamiljarit. Anëtarëve të cilët kanë mbiemër të njëjtë 

me atë të kryefamiljarit nuk u shënohet mbiemri. 
(3) Nëse nuk dihet ditëlindja e një anëtari shënohet 99, 99, 999 per ditëlindjen dhe 999 për moshën. 
(4) Nëse refuzohet të jepet ditëlindja e një anëtari shënohet 88,88,8888 për ditëlindjen dhe 888 për moshën. 

 

 

Emër/Mbiemër Gjinia 
Lidhja me 

kryefamiljarin 
Ditëlindja Mosha Arsimi Punësimi 

 

1. Femër 
2. 
Mashkull 

1. Kryefamiljari 
2. Bashkshorti/Partneri 
3. Fëmija/Fëmija i/e 
birësuar 
4. Nipi/Mbesa 
5. Babai/Mamaja 
6. Motra/Vllai 
7. Dhëndri/Nusja 
8. Kunati/Kunata 
9. Gjyshi/Gjyshja 
10. Vjehrri/Vjehrra 
11. Tjetër 
12. Nuk ka lidhje 
farefisnore 

dd mm yyyy 

 

1. Asnjë 
2. Përfunduar disa vite arsimi fillestar (4 vjet) 
3. Përfunduar arsimin fillestar (4 vjet) 
4. Përfunduar disa vite arsimi 7-8-9 vjecar 
5. Përfunduar arisimin 7-8-9 vjecar 
6. Përfunduar disa vite gjimnazi 
7. Përfunduar gjimnazin 
8. Përfunduar një pjesë të kursit të formimit 
profesional 
9. Përfunduar kursin e formimit profesional 
10. Përfunduar disa vite universiteti 
11. Përfunduar universitetin 
12. Përfunduar nje pjesë të masterit 
13. Përfunduar master 
14. Përfunduar nje pjesë të doktoraturës 
15. Përfunduar doktorature 
99. Nuk e di 

1. I punësuar në 
sektorin privat 
2. I punësuar n2 
sektorin publik 
3. I vetëpunësuar në 
fermën e tij 
4. I vetëpunësuar në 
aktivitete të tjera 
5. I papunë 
6. Shtëpiake 
7. Pensionist 
8. Student/nxënës 
9. Fëmijë - jo në shkollë 
10. Tjetër specifiko 

R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

1 
         2 
         3 
         4 
         5 
         6 
         7 
         8 
         9 
         10 
          

RESPCODE. Kodi i personit të përzgjedhur  

RESPNAME. Emri i personti të përzgjedhur  

- 
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KOHA E LIRË DHE MËNYRA E JETESËS 
 [ INTERVISTUES:  Në asnjë nga pyetjet mos e lexoni alternativen  (9) Nuk e Di ] 
 

A1. Sa shpesh i kryeni secilën nga këto aktivitete? 
 

 Shpesh Ndonjëherë Asnjëherë Pa përgjigje 

A1.1 Dëgjoni muzikë 1 2 3 4 

A1.2 Dilni me miqtë 1 2 3 4 

A1.3 Lexoni libra/revista 1 2 3 9 

A1.4 Praktikoni sport 1 2 3 9 
A1.5 Shihni televizor 1 2 3 9 
A1.6 Shkoni ne Kinema 1 2 3 9 

 

A1 

 
A2. Mesatarisht, gjatë një dite të zakonshme sa orë shikoni televizor?                                           ___________________ (orë) 

A2 

A3. Sa shpesh i përcillni këto programe televizive? 
          

Çdo 
ditë 

Rreth 2-3 
herë në 

jave 

Rreth 1 
herë në 
javë 

Më pak se 
1 herë në 
javë 

Asnjëherë Pa 
përgjigje 

A3 

A3.1 Programe me muzikë popullore 1 2 3 4 5 9 

A3.2  Programe me muzikë të lehtë  1 2 3 4 5 9 

A3.3 Programe me muzikë të huaj 1 2 3 4 5 9 

A3.4 Filma artistikë 1 2 3 4 5 9 

A3.5 Filma të huaj me tema shoqërore (komedi, 
drame) 

1 2 3 4 5 9 

A3.6 Filma të huaj aksion 1 2 3 4 5 9 

A3.7 Filma të huaj triler 1 2 3 4 5 9 

A3.8 Dokumentarë historikë/shkencorë 1 2 3 4 5 9 

A3.9 Telenovela/seriale 1 2 3 4 5 9 

A3.10 Lajme 1 2 3 4 5 9 

A3.11 Programe me debat politik 1 2 3 4 5 9 

A3.12 Sport/Programe me komente sportive 1 2 3 4 5 9 

A3.13 Programe fetare 1 2 3 4 5 9 

A3.14      Programe humoristike  1 2 3 4 5 9 

A3.15 Lojëra fati/Programe me kuize 1 2 3 4 5 9 

 
A4. A keni qasje në internet?  (1)    Po Vazhdo           (2)  Jo Kalo tek Pyetja A7 
 

A4 

 
A5. Mesatarisht, gjatë një dite të zakonshme sa orë kaloni  në internet?                      ___________ (orë) 

A5 

A6.   Cilat janë arsyet kryesore se pse ju personalisht e përdorni internetin? 
[INTERVISTUES. TREGO KARTËN!Lejohet më shumë se një përgjigje. Rretho të gjitha ato që përmenden!] 
 

Për punë A Për të shkarkuar filma/libra G 

Për të lexuar lajme/informuar B Për të luajtur H 

Për të kërkuar informacione të ndryshme (për 

shkollën/punën/kuriozitete etj.) 
C Për të bërë blerje/pagesa/rezervime online I 

Për të komunikuar me miq/të afërm nëpërmjet chat-it D 
Për t’u qasur ne rrjete sociale si 

facebook/myspace/hi5/g+ 
J 

Për të dërguar e-maile E Për të kontrolluar llogarinë bankare online K 

Për të parë video/dëgjuar muzikë F 
Tjetër (INT. 

Specifiko____________________________) 
L 

 
 

 

A6 
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A7. Sa para shpenzoni mesatarisht NË MUAJ për secilën nga këto aktivitete? 
 

 
Shuma në EURO 

 

 
Nuk e di 

 

A7 

A7.1 Për të shikuar filma (kinema/blerje dvd-ish etj) __________  Euro 9999 

A7.2 Për të dale në  kafene/bare/restorante/pube __________  Euro 9999 

A7.3 Për të blerë veshje/këpucë/aksesorë  __________  Euro 9999 

A7.4 Për karta telefoni mobil /fatura telefoni __________  Euro 9999 

A7.5 Për të blerë libra __________  Euro 9999 

A7.6 Tjeter (INT. Specifiko____________________________) __________  Euro 9999 

 

A8. Për secilën nga alternativat që do t’ju përmend, a mund të më thoni 
nëse janë në modë apo  jashtë mode PËR  JU? 
[INT. Vetëm çfarë është në modë apo jashtë mode për respondentin. Jo për 
shoqërinë, familjen,etj.] 
 Në modë 

Jo aq ne 
mode 

Jashtë 
mode Nuk e di 

 

A8.1 Të jesh besnik (ndaj partnerit, miqve, punëdhënësit) 1 2 3 9 

A8 

A8.2 Të marrësh përgjegjësi 1 2 3 9 

A8.3 Të jesh i pavarur 1 2 3 9 

A8.4 Të mbarosh studimet universitare 1 2 3 9 

A8.5 Të bësh karrierë 1 2 3 9 

A8.6 Të angazhohesh në politikë 1 2 3 9 

A8.7 Te marrësh pjesë në aksione apo nisma qytetare  1 2 3 9 

A8.8 Të martohesh 1 2 3 9 

A8.9 Të dukesh bukur 1 2 3 9 

A8.10 Të vishesh me veshje te firmave te njohura 1 2 3 9 

A8.11 Të ushqehesh në mënyrë të shëndetshme 1 2 3 9 

A8.12 Të pish marihuanë 1 2 3 9 

A9. A pini cigare? 
 

(1) Po, rregullisht (çdo ditë) (2) Me raste (3) Jo (nuk jam duhanpirës) 9. Pa përgjigje 

 

A9 

A10. A pini alkool? 
 

(1) Po, rregullisht (çdo ditë) (2) Po, disa herë në javë (3) Vetëm në fundjavë 
(4) Rrallë (5) Jo, pothuajse asnjëherë (9) Pa përgjigje 

 

A10 

A11. Mendoni se konsumi i alkoolit është: 
 

(1) I pranueshëm (2) I nevojshëm për të mbajtur një 

rreth të caktuar shoqëror 
(3) I papranueshëm (9) Nuk e di/Pa përgjigje 

 

A11 

A12. Sa i kënaqur jeni me pamjen tuaj të jashtme? 
 

(1) Shume i/e kënaqur (2) I/e kënaqur (3) Disi i/e kënaqur (4) I/e pakënaqur (9) Nuk e di/Pa 

përgjigje 
 

A12 

A13. Më lejoni t’ju pyes, cila nga këto pohime përcakton aktivitetin tuaj seksual? 
[INT: Mos e lexo alternativën “Refuzoj të Përgjigjem”] 
 

(1) Nuk kam kryer 

marrëdhënie seksuale [Kalo 

tek A15] 

(2) Kam kryer marrëdhënie 

seksuale me një partner 
(3) Kam kryer marrëdhënie 

seksuale me më shumë se 

një partner 

(0) Refuzoj të flas për këtë 

[Kalo tek A15] 

 

A13 
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A14. A përdorni masa mbrojtëse në jetën tuaj seksuale? 
 

(1) Po, i përdor 

rregullisht 
(2) Po, i përdor me 

raste 
(3) Jo, nuk i përdor 

asnjëherë 
(4) Nuk i njoh, nuk e 

di çfarë janë 
(9) Pa përgjigje 

 

A14 

A15. Si e vlerësoni ju virgjërinë në kohët tona? 
 

(1) Një vlerë/virtyt i 

rëndësishëm për të 

dyja gjinitë 

(2) Një vlerë/virtyt i 

rëndësishëm për 

vajzat 

(3) Një barrë 

psikologjike për të 

rinjtë 

(4) Një koncept jashtë 

mode 
(9) Nuk e di/Pa 

përgjigje 

 

A15 

 
 
ÇËSHTJE BESIMI DHE PËRKATËSIE 
 [ INTERVISTUES:  Në asnjë nga pyetjet mos e lexoni alternativen  (9) Nuk e Di ] 
 

B1.  Ju lutem imagjinoni një nivel me 10 shkallë, ku në shkallën e parë (1) do të vendosnit njerëzit të cilëve u besoni 
 më pak dhe në të fundit (pra në të 10-tën) do të vendosnit njerëzit të cilëve u besoni më shume. Në cilën shkallë 
do t’i vendosnit njerëzit e mëposhtëm? 
 

 Nuk besoj-------------------------------------Besoj plotësisht Nuk e di 
            

B1.1  Familjaret tuaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B1.2  Të afërmit tuaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B1.3   Shokët tuaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B1.4   Fqinjët tuaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B1.5   Kolegët e punës 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B1.6. Njerëz me fe të ndryshme nga juaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B1.7. Njerëz me bindje të ndryshme politike nga ju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

B1.8. Udhëheqësi Fetar (Hoxha, Prifti) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

B1 

 
B2.  Si do të ndiheshit nëse në ndërtesën/pranë shtëpisë tuaj do 
të vinte të banonte secila nga këto familje? 

Shume 
mirë 

Mirë 
Nuk më 

intereson 
Keq 

Shumë 
keq 

Nuk e 
di 

B2 

B2.1 Një familje rome 1 2 3 4 5 9 

B2.2   Një çift homoseksualësh 1 2 3 4 5 9 

B2.3 Një çift studentësh 1 2 3 4 5 9 

B2.4 Një çift pensionistësh 1 2 3 4 5 9 

B2.5 Një familje serbe (shqiptare – ne rast se respondenit       
është serb Kosove) 

1 2 3 4 5 9 

B2.6 Një familje turke / boshnjake       

B2.7 Një familje nga (Llapi, Drenica, Dukagjini, Anamorava) 1 2 3 4 5 9 

B2.8 Nje familje nga Evropa Perëndimore (Franca, Gjermania 
etj.) 

1 2 3 4 5 9 

B2.9 Një familje nga SHBA 1 2 3 4 5 9 

B2.10 Një familje nga Ballkani (Greqia, Shqipëria, Maqedonia, 
Bullgaria etj) 

1 2 3 4 5 9 
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B3.  A jeni ndjerë ndonjëherë i diskriminuar për shkak  të 
faktorëve që do t’ju përmend? Sa shpesh? 
 

Shumë 
shpesh 

Shpesh 
Ndonj-
ëherë 

Rrallë 
Asnjë-
herë 

Nuk e 
di 

B3 

B3.1 Përkatësia juaj gjinore (mashkull/femër) 1 2 3 4 5 9 

B3.2 Statusi juaj ekonomik (i /e varfër, i/e pasur) 1 2 3 4 5 9 

B3.3 Përkatësia juaj fetare (mysliman, katolik, etj.) 1 2 3 4 5 9 

B3.4 Përkatësia juaj etnike (shqiptar, serb, rom, etj.) 1 2 3 4 5 9 

B3.5 Niveli juaj arsimor (shkolle fillore, e mesme, etj.) 1 2 3 4 5 9 

B3.6 Përkatësia juaj partiake  1 2 3 4 5 9 

B3.7 Prejardhja juaj krahinore (Llapi, Dukagjini, Drenica, 
Anamorava, etj) 

1 2 3 4 5 9 

B3.8 Prejardhja  juaj fshatare/qytetare 1 2 3 4 5 9 

 
B4. Në kartën që do t’ju jap janë renditur disa vlera humane. Ju lutem më thoni cilat 
janë tre vlerat që ju çmoni më shumë nga këto. Ju lutem mi rendisni këto tre vlera 
sipas rëndësisë. [INT. TREGO KARTËN -Shëno tek kolona e parë më të rëndësishmen, tek 

kolona e dytë të dytën më  të rëndësishme dhe te kolona e tretë të tretën më të rëndësishme. ] 

 
E Para 

 
B4.1 

 
E Dyta 

 
B4.2 

 
E Treta 

 
B4.3 

B4 

A. Dinjiteti vetjak ( identiteti/formimi) 1 1 1 

B. Prestigji në shoqëri (statusi ne shoqëri, rëndësia ne shoqëri) 2 2 2 

C. Altruizmi (te japesh, te ndihmosh te tjerët pa interes) 3 3 3 

D. Pasurimi 4 4 4 

E. Toleranca (te pranosh te tjerët qe janë ndryshe nga ti) 5 5 5 

F. Shpirti konkurrues (lufton per te përmbushur qëllimet) 6 6 6 

G. Korrektësia 7 7 7 

H. Shpirti novator (krijon dhe pranon ide ndryshe nga te tjerët) 8 8 8 

Z. Nuk di/Pa përgjigje 9 9 9 

B5.  A jeni angazhuar në aktivitete  vullnetare/ punë për të cilat nuk ka qenë e nevojshme të paguheni gjatë 12 muajve të 
fundit?  

(1) Po       

(2) Jo     [INT. Kalo tek B8] 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje   [INT. Kalo tek B8] 

 
 

B5 

B6.  Në cilat  lloje të veprimtarive vullnetare nga veprimtaritë e poshtëshënuara jeni angazhuar gjatë 12 muajve të fundit? 
[INT. TREGO KARTEN! Mund të zgjidhet me shumë se një përgjigje. Rretho te gjitha ato që përmenden!] 
 

A. Ndërtim ose riparim objektesh publike si ujësjellës, rrugë, ura etj 

B. Pastrim i mjediseve publike 

C. Krijim ose riparim i sipërfaqeve të gjelbra 

D. Mbrojtje e komunitetit tuaj nga veprimet e kriminelëve 

E. Pjesëmarrje në zbutjen e konflikteve ndërmjet komuniteteve të ndryshme 

F. Pjesëmarrje në zbutjen e konflikteve midis anëtarëve të komunitetit tuaj 

G. Ndihmë apo kurse në fushën e arteve (letërsi, pikturë, muzikë, teatër, etj) 

H. Ndihmë apo kurse në fushën e gjuhëve të huaja  

I. Ndihmë apo kurse në fushën e shkencave ekzakte (matematike, fizikë, kimi, etj.) 

J. Ndihmë apo kurse në fushën e informatikës 

K. Tjetër ( INT. Specifiko_____________________________________) 

B6 
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B7.  Cila është arsyeja kryesore që ju nxit të angazhoheni në veprimtari vullnetare? [INT. TREGO KARTËN!]  
INT:Vetëm një përgjigje! 
 

(1) Dëshira për t’u ndjerë aktiv/i angazhuar në shoqëri 

(2) Ndjenja e përkushtimit ndaj të tjerëve 

(3) Tradita e familjes 

(4) Bindjet fetare 

(5) Dëshira për të bërë miq të rinj 

(6) Dëshira për të zbatuar në praktikë njohuritë profesionale 

(7) Dëshira për t’u njohur me punëdhënës privat, të cilët më pas mund t’ju punësojnë 

(8) Dëshira për t’u njohur me punëdhënës publik, të cilët më pas mund t’ju punësojnë 

(9) Dëshira për t’u njohur me drejtues të institucioneve ndërkombëtare, të cilët më pas mund t’ju punësojnë 

(10) Arsye tjetër [INT. Specifiko__________________________________________) 

(99) Nuk e di/Pa përgjigje 

B7 

B8. Ju personalisht, cilës fe i përkisni?  
(1) Myslimane          

(2) Ortodokse         

(3) Katolike          

(4) Bektashi 

(5) Tjetër (INT. Specifiko____________________________) 

(6) Jam ateist                        [INT. Kalo tek C1] 

(7) Nuk praktikoj asnjë fe   [INT. Kalo tek C1] 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje    [INT. Kalo tek C1] 

B8 

B8.1  Duke përdorur një shkalle vlerësimi nga 1 deri ne 7, ku 1 do te thotë “e praktikoj shume rallë” dhe 7 “e praktikoj 
rregulisht”, sa shpesh do te thonit se e praktikoni fene se ciles ju i perkisni? 
 
                                     E praktikoj shume rralle                                                                      E praktikoj rregullisht 
                                                                                                                                                                                                                        

1 2 3 4 5 6 7 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

B8.1 

 
FAMILJA DHE RRETHI SHOQËROR 
[ INTERVISTUES:  Në asnjë nga pyetjet mos e lexoni alternativen  (9) Nuk e Di ] 

C1.  Aktualisht, me kë jetoni? Jetoni vetëm,  me 
prinderit, me partnerin/eren apo me miq/te 
afërm? 
 
 
 

(1) Jetoj vetëm    [INT. Kalo tek C3] 

(2) Jetoj me familjen e ngushte (prindërit, vëllezërit, motrat)   

(3) Jetoj me partnerin/partneren   [INT. Kalo tek C3] 

(4) Jetoj me miq/të afërm  [INT. Kalo tek C3] 

(5) Tjetër (INT. Specifiko_____________) [INT. Kalo tek C3] 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje   [INT. Kalo tek C3] 

C1 

C2.  Cili nga këto pohime ju pershtatet më 
mirë? 
 
 
 

(1) Jetoj me prindërit pasi për ne, si familje, është zgjidhja me komode 

(2) Nëse do te kisha mundësi financiare, do te doja te jetoja vetëm 

(3) Do te doja te jetoja vetëm, por prindërit e mi nuk pajtohen me këtë 

(4) Tjetër (INT. Specifiko_______________________________) 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje   

C2 



 

8 

 

C3. Cili nga këto pohime, përshkruan më mirë  
marrëdhënien që keni me prindërit tuaj? 
[INT. TREGO KARTËN!] 
 
 
 
 
 

(1) Kuptohemi shume mire me njeri-tjetrin 

(2) Kuptohemi, edhe pse ndodh të përballemi me këndvështrime të 

ndryshme 

(3) Në përgjithësi nuk kuptohemi, hasim shpesh në mosmarrëveshje 

(4) Marrëdhënia jonë është konfliktuale 

(5) Prindërit e mi nuk jetojnë  

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

C3 

C4. Cili nga këto pohime, përshkruan më mirë 
marrëdhënien që keni me vëllezërit/motrat  
tuaja? 
[INT. TREGO KARTËN!] 
 
 
 
 

(1) Kuptohemi shume mire me njeri-tjetrin 

(2) Kuptohemi, edhe pse ndodh të përballemi me këndvështrime të 

ndryshme 

(3) Në përgjithësi nuk kuptohemi, hasim shpesh në mosmarrëveshje 

(4) Marrëdhënia jonë është konfliktuale 

(5) Nuk kam motra/vëllezër 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

C4 

C5. Cili prej anëtarëve të familjes suaj, ka më 
 shumë ndikim në vendime që merrni 
 për çështje të rëndësishme? 
 
 
 
 
 

(1) Babai 

(2) Nëna 

(3) Vëllai 

(4) Motra 

(5) Gjyshi 

(6) Gjyshja 

(7) Tjetër (INT. Specifiko________________________) 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

C5 

C6.  Si i merrni vendimet e rëndësishme që kanë 
 të bëjnë me jetën tuaj? 
 
 
 

(1) Prindërit e mi vendosin për gjithçka 

(2) Prindërit dhe unë vendosim së bashku 

(3) Unë gëzoj liri të plotë dhe vendos vetë 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

C6 

C7. Si e përfytyroni veten tuaj në të ardhmen? (1) Duke u martuar dhe krijuar familje [INT. Vazhdo] 

(2) Duke bashkëjetuar me një partner/e [INT. Kalo tek C9] 

(3) Pa partner/e dhe pa detyrime familjare [INT. Kalo tek C10] 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje   [INT. Kalo tek C10] 

C7 

C8. Cila mendoni se është përparësia 
 KRYESORE e martesës në krahasim 
 me bashkëjetesën? 
[INT. TREGO KARTËN! INTERVISTUES: Shëno 
vetëm një përgjigje. Nëse respondenti përmend 
disa kërkojini të zgjedhë më të rëndësishmen]   

(1) Martesa rrit përgjegjësinë e bashkëshortëve për njëri-tjetrin 

(2) Martesa rrit përgjegjësinë e bashkëshortëve për fëmijët 

(3) Martesa ofron më shumë siguri ekonomike për bashkëshortët 

(4) Martesa është më e pranueshme se bashkëjetesa në opinionin e 

shoqërisë kosovare 

(5) Tjetër ( INT. Specifiko______________________________) 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

C8 

C9. Cila mendoni se është përparësia 
 KRYESORE e bashkëjetesës në 
 krahasim me martesën? 
[INT. TREGO KARTËN! INTERVISTUES: Shëno 
vetëm një përgjigje. Nëse respondenti përmend 
disa kërkojini të zgjedhë më të rëndësishmen]   

(1) Partnerët janë më të pavarur nga njëri-tjetri 

(2) Partnerët kanë më shumë mundësi të përqendrohen te karriera 

(3) Partnerët kanë më pak mundësi të konfliktohen me njëri-tjetrin 

(4) Partnerët e kanë më të lehtë të zgjidhin mosmarrëveshjet 

(5) Partnerët e kanë më të lehtë të ndahen nga njëri-tjetri 

(6) Tjetër (INT. Specifiko_________________________________) 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

C9 
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C10. Sipas mendimit tuaj, cila është mosha  më 
e përshtatshme për martesën e vajzave në 
përgjithësi? 

 

 
 
____________________________ (vjeç) 

C10 

C11. Sipas mendimit tuaj, cila është mosha  më 
e përshtatshme për martesën e djemve në 
përgjithësi? 
 

 
 

____________________________ (vjeç) 
C11 

C12. Sa fëmijë do të donit të kishit? Sa prej  tyre 
do të donit të ishin vajza dhe sa djem?  
 
 
 

 
C12.1 Numri i fëmijëve 

 
C12.2 Numri i vajzave 

 
C12.3 Numri i djemve 

 

_____ (fëmijë) 

 

_____ (vajza) 

 

 

_____ (djem) 

 
 

C12 

C13. Nëse jeni, do të ishit beqar/e, sa të 
rëndësishëm i konsideroni secilin nga faktorët e 
mëposhtëm në momentin që do të vendosni  
për bashkëshortin/bashkëshorten tuaj? 
 

Shumë i 
rëndësishëm 

 

I rëndësishëm 
 

Deri diku i 
rëndësishëm 

 

I 
parëndësis

hëm 

Tërësisht i 
parëndësis

hëm 

Pa 
përgjigje 

C13 

C13.1 Përkatësia fetarë 1 2 3 4 5 9 

C13.2 Gjendja ekonomike 1 2 3 4 5 9 

C13.3 Miratimi i familjes time 1 2 3 4 5 9 

C13.4 Virgjëria 1 2 3 4 5 9 

C13.5 Personaliteti 1 2 3 4 5 9 

C13.6 Pamja e jashtme 1 2 3 4 5 9 

C13.7 Niveli i arsimit 1 2 3 4 5 9 

C13.8 Interesa të përbashkëta 1 2 3 4 5 9 

C13.9 Prejardhja krahinore  1 2 3 4 5 9 

C14. Duke ndryshuar pak temën,  a jeni pjesë e 
një grupi të caktuar miqsh ku të gjithë e njohin 
njëri-tjetrin dhe dilni shpesh bashkë?  

 

(1) Po 

(2) Jo 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

C14 

C15. Në përgjithësi sa i/e kënaqur jeni me 
rrethin tuaj shoqëror/ shoqërinë tuaj  

(1) Shumë i/e kënaqur 

(2) I/e kënaqur 

(3) Deri diku i/e kënaqur 

(4) I/e pakënaqur 

(5) Tërësisht i/e pakënaqur 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

C15 

C16.  Gjatë vitit të kaluar a ju ka ndodhur të përfshiheni në konflikte të dhunshme 
sipas situatave të mëposhtme? 
 

 
Po 

 
Jo 

 
Pa 

përgjigje 

C16 

C16.1 Me të rinj të tjerë në lagje 1 2 9 

C16.2 Me të rinj të tjerë në një pub, disko apo klub 1 2 9 

C16.3 Në palestër, fushë futbolli, etj. 1 2 9 

C16.4 Në shkollë 1 2 9 

C16.5 Të rinj me përkatësi etnike të ndryshme nga e juaja 1 2 9 

C16.6 Të rinj me përkatësi politike të ndryshme nga e juaja 1 2 9 

C16.7 Me policinë (p.sh. në demonstrata, protesta, etj.) 1 2 9 

C17.  Duke pasur parasysh vendin apo lagjen ku 
ju jetoni dhe gjithashtu duke pasur parasysh 
mundësinë që të jeni viktimë e një sulmi të 
dhunshëm a grabitjeje. Sa të sigurtë ndiheni? 
Shumë të sigurt, Disi Të Sigurt, disi të pasigurt, 
shumë të pasigurt? 

(1) Shumë i sigurt 

 (2) Disi i sigurt  

(3) Disi i pasigurt  

(4) Shumë i pasigurt   
C17 
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(9) Nuk e di/Pa përgjigje  

C18.  A keni qenë ndonjëherë viktimë e sulmeve 
fizike apo çfarëdolloj veprimi tjetër kriminal 
gjatë vitit të fundit? 

(1) Po [INT. Vazhdo]      

 (2) Jo [INT. Vazhdo me D1]       

(8) Nuk e di/ Pa përgjigje 
C18 

C19.  Viktimë e çfarë lloj sulmi keni qenë?  
[INT. TREGO KARTËN! INTERVISTUES:  lexo 
opsionet.Nëse ka më shumë se një shëno atë që 
ka ndodhur më së fundmi] 

(1) Grabitje pa dhunë apo kërcënim fizik    

 (2) Grabitje me dhunë apo kërcënim fizik  

 (3) Dhunë fizike pa grabitje      

 (4) Përdhunim apo ngacmim seksual        

 (5) Rrëmbim personi (Kidnapim)     

(6) Dëmtim të pronës private  

(7) Tjetër (specifiko) _____________________  

C19 

SHQETËSIME DHE ASPIRATA 
[ INTERVISTUES:  Në asnjë nga pyetjet mos e lexoni alternativen  (9) Nuk e Di ] 
 
D1.  A keni dëshirë të zhvendoseni nga  
 vendbanimi juaj ekzistues në një  
 qytet/fshat tjetër të Kosovës? 

(1) Po     

(2) Jo    [INT. Kalo tek D3] 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje  [INT. Kalo tek D3] 
D1 

D2.  Cila është arsyeja KRYESORE qe do ju  bënte 
të ndryshonit vendbanim? 
[INT. TREGO KARTËN!] 

(1) Dëshira për të përmirësuar standardin ekonomik të jetesës 

(2) Dëshira për të pasur më shume variacion kulturor 

(3) Dëshira për të pasur shkollim më cilësor 

(4) Mundësi më të gjera për t’u punësuar 

(5) Mundësi më të mëdha për të hapur biznesin tuaj 

(6) Dëshira për të qenë më afër njerëzve të afërt 

(7) Dëshira për t’ju larguar konflikteve në fshatin ose qytetin ku banoni 

(8) Tjetër ( INT. Specifiko_______________________) 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

D2 

D3. Sa dëshirë keni të emigroni jashtë 
 Kosovës?  

(1) Shumë    

(2) Disi     

(3) Pak    [INT. Kalo tek D6] 

(4) Aspak   [INT. Kalo tek D6] 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje  [INT. Kalo tek D6] 

D3 

D4. Cili vend do t’ju tërhiqte më shumë për të     
 emigruar?  

(1) Zvicër 

(2) Itali 

(3) Gjermani 

(4) Angli 

(5) Shtetet te tjera te Bashkimit Evropian 

(6) Shtetet e Bashkuara te Amerikës 

(7) Kanada 

(8) Tjetër (INT. Specifiko___________________________) 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

D4 
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D5. Cila është arsyeja KRYESORE qe do ju  bënte 
të emigronit jashtë Kosovës? 
[INT. TREGO KARTËN!] 

(1) Dëshira për të përmirësuar standardin ekonomik të jetesës 

(2) Dëshira për të pasur më shume variacion kulturor 

(3) Dëshira për të pasur shkollim më cilësor 

(4) Mundësi më të gjera për t’u punësuar 

(5) Mundësi më të mëdha për të hapur biznesin tuaj 

(6) Dëshira për të qenë më pranë njerëzve të afërt 

(7) Dëshira për t’ju shmangur  konflikteve dhe streseve në Kosovë 

(8) Tjetër ( INT. Specifiko_______________________) 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

D5 

D6. Si e shikoni të ardhmen tuaj pas 10 vitesh?  (1) Më mire se tani 

(2) Njëlloj si tani 

(3) Më keq se tani 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

D6 

 
D7.  Sa dakord jeni me secilën nga këto thënie? Do të thoshit se jeni shumë dakord, dakord, deri diku dakord, jo dakord apo 
aspak dakord ? 
 

 
 

Shumë 
Dakord 

 

Dakord 
 

Deri 
diku 

Dakord 

Jo -
dakord 

Aspak 
dakord 

Pa 
përgjigj

e 

D7.1 Duhet të dish çfarë do, që të arrish në jetë. 1 2 3 4 5 9 

D7.2 Kush rrezikon, NUK fiton asgjë. 1 2 3 4 5 9 

B7.3 Nëse kujdesesh për të tjerët, ne fund do të   
  shpërblehet 

1 2 3 4 5 9 

D7.4 Nuk ka kuptim të vendosësh qëllime në jetë, pasi  
   asgjë nuk është e sigurt sot. 

1 2 3 4 5 9 

D7.5 Shoqëria duhet të ketë norma morale, përndryshe  
  nuk funksionon 

1 2 3 4 5 9 

D7.6 Nuk mund ta ndash hidhërimin me të tjerët në  
  ditët e sotme 

1 2 3 4 5 9 

D7.7 Duhet të besosh në fat, dhe të marrësh nga jeta  
  çfarë të jepet 

1 2 3 4 5 9 

D7.8 Në  jetë duhet të jesh i rrethuar nga njerëz tek të  
  cilët mund të mbështetesh 

1 2 3 4 5 9 

D7.9 Në jetë është e mjaftueshme të kesh disa miq  
  dhe të bësh çfarë ke qejf 

1 2 3 4 5 9 

D7.10 Njeriu duhet të përqendrohet te karriera, te gjitha  
  të tjerat janë dytësore. 

1 2 3 4 5 9 

D7.11 Njeriu duhet te izolohet ne vetvete dhe te jetojë  
  në botën e tij sepse jeta është shumë e vështirë 

1 2 3 4 5 9 

D7.12 Të interesohesh për atë çfarë po ndodh në   
  shoqëri është pjesë e rëndësishme e jetës 

1 2 3 4 5 9 

D7.13 Gjëja më e arsyeshme në jetë është të   
  orientohesh nga të tjerët, pra të ecësh me rrymën. 

1 2 3 4 5 9 

 

D7 
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CËSHTJE ARSIMIMI DHE PUNËSIMI 
[ INTERVISTUES:  Në asnjë nga pyetjet mos e lexoni alternativen  (9) Nuk e Di ] 

 
E1. Aktualisht a vazhdoni shkollën? 
 
 

(1) Po vazhdoj shkollën e mesme                   

(2) Po vazhdoj Universitet                               

(3) Po vazhdoj Master/Doktorat                

(4) Jo                [INT. Kalo tek  E9] 

(9) Refuzon                               [INT. Kalo tek  E9] 

E1 

E2. Si do të thoshit se shkoni në shkollë? Do të 

thoshit se shkoni në shkollë me shumë qejf, më 
qejf, herë me qejf herë pa qejf pa qejf apo shumë 
pa qejf? 

(1) Me shumë qejf 

(2) Me qejf 

(3) Herë me qejf, herë pa qejf 

(4) Pa qejf 

(5) Shumë pa qejf 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

E2 

E3.  Dhe si do të thoshit se ju duket dita e 
përditshme në shkollë? 

(1) Shumë e ngarkuar dhe stresuese 

(2) E ngarkuar dhe stresuese 

(3) Deri diku e  ngarkuar dhe stresuese 

(4) E lehtë dhe pa shume strese 

(5) Shumë e lehte dhe fare pa strese 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

E3 

E4. Cila ka qenë mesatarja e rezultateve tuaja në 
shkollë vitin e kaluar? 

(1) Shumica 2-1/6-5 

(2) Shumica 3-2/8-7 

(3) Shumica 4-3/9-8 

(4) Shumica 4-5/9-10 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

E4 

E5. A e mendoni se ekziston fenomeni i blerjes se  
notave dhe provimeve ne shkolle/fakultet? 

(1) Po blihen shpesh 

(2) Po blihen ndonjëherë 

(3) Po, por blihen ralle 

(4) Jo asnjëherë 

(9) Nuk e di/ Pa përgjigje 

E5 

E6. Mesatarisht sa orë në ditë kaloni duke 
studiuar? 

(1) Deri në 1 orë në ditë 

(2) Mesatarisht 1-2 orë në ditë 

(3) Mesatarisht 2-3 orë në ditë 

(4) Mesatarisht 3-4 orë në ditë 

(5) Më shumë se 4 orë në ditë 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

E6 

E7.  Çfarë kursesh private keni ndjekur gjatë vitit të 
fundit shkollor/akademik? [INT. Lejohet të zgjidhet 
më shumë se një alternativë!] 

A. Kurs gjuhe të huaj  

B. Kurs lëndësh shkencore      

C. Kurs lëndësh shoqërore      

D. Kurs arti 

E. Tjetër kurs aftësimi (specifiko)__________________________ 

F. Nuk kam ndjekur asnjë kurs privat gjatë vitit të fundit  [Kalo tek 

E9] 

E7 
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E8. Cila është arsyeja KRYESORE që ju shtyn të 
merrni mësime në kurse private? 
[INT. TREGO KARTËN! INTERVISTUES: Shëno vetëm 
një përgjigje. Nëse respondenti përmend disa 
kërkojini të zgjedhë më të rëndësishmen]   

(1) Nuk mund të kuptoni lëndën pa shpjegime plotësuese  

(2) Mesimdhenesit  nuk ju kalojnë nëse nuk shkoni në kurse privatisht 

(3) Mësimdhënësit ju ulin notën nëse nuk shkoni në kurse privatisht 

(4) Është bërë në modë, në kurse private shkojnë të gjithë 

(5) Dëshironi të përparoni përtej njohurive që ju jep programi i 

shkollës në lëndët në të cilat ndiqni kurse 

(6) Dëshironi të kultivoni talentin në një fushë të caktuar 

(7) Tjetër (INT. Specifiko__________________________________) 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

E8 

E9. A keni vazhduar/keni ndërmend te vazhdoni 
shkollimin universitar? 

1. Po      2. Jo [Kalo tek E9B]  
E9 

E9A1. Arsyet te cilat ju shtyjnë ose ju kane shtyre te 
vazhdoni shkollimin universitar? 
 
[INT. TREGO KARTËN! Lejohen shume përgjigje] 
 

A. Për te zgjeruar horizontin, kapacitetet intelektuale 

B. Për te marre një diplome e cila do me lejonte me shume 

mundësi për te gjetur pune 

C. Për te përmbushur vullnetin e prindërve 

D. Për te fituar me shume para, për t’u pasuruar 

E. Për te siguruar një status me te larte shoqëror 

F.  Për te krijuar njohje dhe eksperienca te reja  

G. Nuk kam/kisha c’te bej/a me mire  

H. Tjetër________________________________________ 

E9A1 

E9A2.  Cila nga alternativat e mëposhtme në lidhje me 
zgjedhjen tuaj për studimet universitare ju përshtatet më 
shumë? 

(1) Kam studiuar/studioj/do të studioj  në drejtimin që kam 

dashur/dua 

(2) Zgjodha/do të zgjedh profilin që mendoj se më siguron të 

ardhura të sigurta, megjithëse nuk përputhet me dëshirën 

time 

(3) Zgjodha/Do të zgjedh nje profil ku mendoj se kam shanse të 

fitoj shkollën, megjithëse nuk përputhet me dëshirën time 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

E9A2 

E9B. Arsyet e mos vazhdimit te shkollimit universitar 
[INT. Lejohen shume përgjigje] 
 

A. Nuk me pëlqen te studioj 

B. Nuk mendoj qe do me siguronte nje te ardhme me te mire 

C. Prindërit e mi nuk me mbështeten/ nuk dëshironin te 

vazhdoja 

D. As miqtë e mi nuk vazhdojnë/vazhduan shkollën 

E. Mundësi financiare te kufizuara 

F. Tjetër_________________________________________ 

E9B 

E10. Në përgjithësi sa i/e kënaqur jeni me cilësinë e 
arsimit në Kosovë?  
 

(1) Shumë i/e kënaqur 

(2) I/e kënaqur 

(3) Deri diku i/e kënaqur 

(4) I/e pakënaqur 

(5) Tërësisht i/e pakënaqur 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

E10 

E11. Nëse do t’ju jepej mundësia të zgjidhnit,  ku do te 
preferonit të arsimoheshit? 

(1) Në një shkollë publike në Kosovë 

(2) Në një shkollë private në Kosovë 

(3) Në një shkollë publike jashtë vendit  

(4) Në një shkollë private jashtë vendit 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

E11 
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E12. Nëse do t’ju jepej mundësia të zgjidhnit, cilën 
shkollë do të preferonit? 

(1) Shkollë profesionale (shkollë qe ju siguron një zanat të 

caktuar si mekanik, elektricist, hidraulik, etj. 

(2) Universitet 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

E12 

E13.  A keni kryer ndonjë praktikë/stazh/internship?  
 

(1) Po 

(2) Jo 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 
E13 

E14. A mendon se pas përfundimit te studimeve 
universitare do te gjesh shpejt pune? 
 
(Per ata qe kane perfunduar studimet dhe  jane te 
punesuar pyet: Pas perfundimit te studimeve 
universitatare sa shpejt gjendet nje pune?) 

(1) Po besoj se do gjej pune menjëherë 

(2) Po besoj se do gjej pune pas nje fare kohe 

(3) Jo nuk besoj se do te gjej pune shpejt 

(9) Nuk e di/ Shpresoj 
E14 

E15. Aktualisht a jeni i punësuar me kohë të plotë ose të 
pjesshme?  

(1) Po     

(2) Jo     [INT. Kalo tek E18] E15 

E16. Mesatarisht sa orë punoni në javë?   
_________________________ (orë) E16 

E17. A punoni në profesionin që keni marrë ose po 
merrni? 

(1) Nuk kam marrë ndonjë profesion 

(2) Po, punoj në profesionin që kam marre/po marrë 

(3) Deri-diku  punoj në profesionin që kam marrë 

(4) Jo, nuk punoj në profesionin që kam marrë/po marrë 

(9) Nuk e di/ Pa përgjigje 

E17 

E18. Në cilin prej sektorëve të mëposhtëm do të donit të 
punësoheshit?  

(1) Në administratën publike 

(2) Në sektorin privat 

(3) Në organizata jo-qeveritare (OJQ) 

(4) Në institucione ndërkombëtare (Banka Botërore, OSBE, etj.) 

(5) Tjetër (INT. Specifiko____________________________) 

(9) Nuk e di/ Pa përgjigje 

E18 

E19. Unë do te përmend 5 elemente te cilët njerëzit i 
konsiderojnë si të rendesishem per te gjetur pune sot ne 
Kosovë: 
Ju lutem a mund ti rendisni keto 5 elemente sipas rendesise qe 
ata kane per te gjetur pune per ju duke vendosur te parin ate 
element qe ju e konsideroni si me te rëndësishmin dhe keshtu 
me rradhe te gjithe elementet e tjere?  
[INT. vendos 1 prane  faktorit me te redesishem, 2 prane faktorit 
te dyte te permendur e keshtu me rradhe] 

 Elementi Renditja 

E19A Njohjet/Miqtë  
E19B Aftësia profesionale  
E19C Niveli i arsimit  
E19D Lidhjet politike  
E19E Fati  
E19F Tjetër (INT. Specifiko___________)  

 

E19 

E20.  Tani do t’ju permend 4 faktore te tjere te cilet 
njerezit i konsiderojne te rendesishem kur vendosin per 
te pranuar nje pune te caktuar. 
Ashtu si me pare, a mund te mi rendisni keta faktore duke 
vendosur te parin ate qe ju e konsideroni me te rendesishmin kur 
vendosni te pranoni nje pune te caktuar e keshtu me rradhe te 
gjithe faktoret e tjere? 
[INT. vendos 1 prane  faktorit me te redesishem, 2 prane faktorit 
te dyte te permendur e keshtu me rradhe] 

 

 Elementi Renditja 

E20A Të ardhurat/Rroga  
E20B Siguria e vendit të punës  

E20C 
Mundësia për të punuar me njerëz që 
të pëlqejnë 

 

E20D Kënaqësia që të jep puna  
E20E Tjetër (INT. Specifiko_____________)  

E20 
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DEMOKRACI DHE POLITIKË 
[ INTERVISTUES:  Në asnjë nga pyetjet mos e lexoni alternativen  (9) Nuk e Di ]  

F1.  Sa të informuar/interesuar  janë 
prindërit tuaj në lidhjë me çështje  që kanë 
të bëjnë me politikën? 
 

(1) Shumë të interesuar 

(2) Të interesuar 

(3) Deri diku të interesuar 

(4) Të painteresuar 

(5) Tërësisht të painteresuar 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

 F1 

F2. Po JU personalisht, në çfare mase jeni të 
informuar/interesuar për zhvillimet politike 
sipas të gjitha shkallëve qe do t’ju përmend? 

Shumë i/e 
interesuar 

I/e 

interesuar 

Deri diku 

i/e 

interesuar 

I/e 

painteresuar 

Tërësisht  i/e 

painteresuar 

 Pa 
përgjigje 

F2 F2.1.Në shkallë botërore 1 2 3 4 5 9 

F2.2. Në Ballkan 1 2 3 4 5 9 

F2.3.Në Kosovë 1 2 3 4 5 
9 

F3.  Sa janë të ngjashme pikëpamjet e 
bindjet tuaja politike me ato të prindërve 
tuaj? 

(1) Shumë 

(2) Disi 

(3) Pak 

(4) Aspak 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

F3 

F4. Nëse ju kujtohet, sa herë keni votuar që 
kur keni fituar të drejtën për të votuar? 
[Intervistues. Nëse do te ishte e nevojshme 

kujtojini respondentit se zgjedhjet e viteve te 
fundit janë bërë në 2000, 2001, 2003, 2004, 2007 
dhe 2010) 

(1) Në çdo votim te mundshëm 

(2) Në shumicën e votimeve 

(3) Në pak votime 

(4) Asnjëherë 

(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

F4 

F5. Sipas mendimit tuaj, sa ndikon vota 
Juaj ne mënyrën e drejtimit te 

institucioneve? 

Pushteti                                     Shkalla  Shume Disi Pak Aspak 
Pa 

pergjigje 

F5 

F5.1 Te pushteti qendror 
(per Kuvendin e Republikës dhe 
Qeverinë) 

1 2 3 4 9 

F5.2. Te pushtetit lokal 
(zgjedhjet komunale) 

1 2 3 4 9 

F6. Cilat jane burimet kryesore te  
informimit tuaj ne lidhje me zhvillimet  
politike? 
 
[Intervistues. Lejohet me shume se nje pergjigje] 

A. Interneti 

B. Televizionet 

C. Gazetat e përditshme 

D. Radiot 

E. Bisedat në familje 

F. Bisedat me shokët dhe miqtë 

G. Tjetër (INT. Specifiko____________________________) 

F6 

F7. Ne pergjithesi bindjet tuaja politike jane: 

Ju lutem perdorni shkallen e vleresimit 1-10, 
ku 1 do te thote “terresisht pro opozites” 
dhe 10 do te thote “terresisht pro qeverise” 

                       Pro-opozites                          Pro-qeverise 
                                                                                                                                       

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
99. Nuk e di/ Nuk kam bindje politike 

F7 
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F7.1. Nga ajo cfare ju dini, keni lexuar apo 
degjuar, si do ti klasifikonit bindjet tuaja 
politike; te majta , te djathta apo drejt 
qendres? Ju lutem perdorni shkallen e 
vleresimit nga 1 – 7, ku 1 do te thote 
“plotesisht te majta”, 7 “plotesisht te 
djathta”, dhe 5 do te  thote “te qendres” 

Plotesisht te majta                            Qender                        Plotesisht te djathta 
                                                                                                                                                      

1 2 3 4 5 6 7 

 
 (9) Nuk e di/pa pergjigje 

F7.1 

F8. Sa te përfaqësuar ndiheni  prej te rinjve 
ne politike ? 

(1) Shume 
(2) Disi 
(3) Pak  
(4) Aspak 
(9) Nuk e di/pa pergjigje 

 
F8 

F9. Në përgjithësi në çfarë mase i besoni 
institucionet e renditura më poshtë? I 
besoni shumë, disi, pak apo aspak? 

Shumë Disi Pak Aspak Nuk di 

F9 

F9.1   Partitë politike 1 2 3 4 9 

F9.2   Komisionin Qendror të Zgjedhjeve  1 2 3 4 9 

F9.3   Kuvendin e Republikes se Kosovës 1 2 3 4 9 

F9.4   Presidencen e Republikes se 
Kosoves 

1 2 3 4 
9 

F9.5   Pushtetin vendor/kryetarin e 
komunës/kuvendin komunal 

1 2 3 4 9 

F9.6   Zyren e Kryeministrit  1 2 3 4 9 

F9.7   Sherbimin Policor i Kosoves 1 2 3 4 9 

F9.8   UNMIK 1 2 3 4 9 

F9.9   EULEX 1 2 3 4 9 

F9.10   Zyres se Auditorit Gjeneral 1 2 3 4 9 

F9.11   Drejtuesit fetar 1 2 3 4 9 

F9.12   Gjykatat  1 2 3 4 9 

F9.13   Mediat  1 2 3 4 9 

F9.14   Sindikatave  1 2 3 4 9 

F9.15   Organizatat jo qeveritare  1 2 3 4 9 

 
 
  

F10. Përgjithësisht sa i kënaqur ose 
pakënaqur jeni me nivelin e zhvillimit të 
demokracisë në Republikën e Kosovës? 

 

(1) Shume i kenaqur 
(2) I kenaqur 
(3) Deri diku i kenaqur  
(4) I pakenaqur 
(5) Shume i pakenaqur 

 
F10 



 

17 

 

QEVERISJE DHE ZHVILLIM 
[ INTERVISTUES:  Në asnjë nga pyetjet mos e lexoni alternativen  (9) Nuk e Di ] 

 

 
  

G1. Sipas mendimit tuaj, sa shqetësuese janë për shoqërinë kosovare problemet e poshtëshënuara? 

 

 

 shkalla e shqetësimit që provokojnë 
problemet 

Shumë Disi Pak Aspak 
Nuk e di/ 

Pa pergjigje 
 

G1 

1 rritja e shkallës së varfërisë 1 2 3 4 9 

2 papunësia 1 2 3 4 9 

3 ndotja e mjedisit 1 2 3 4 9 

4 kërcënimi nga sulmet terroriste 1 2 3 4 9 

5 
kërcënimi nga përhapja e infeksionit 
hiv/aids 

1 2 3 4 9 

6 
kërcënimi nga përhapja e sëmundjeve 
kanceroze 

1 2 3 4 9 

7 moszbatimi me korrektësi i legjislacionit 1 2 3 4 9 

8 pasiguria për vendin e punes 1 2 3 4 9 

9 
rrezikimi i jetës dhe shëndetit në vendin e 
punës 

1 2 3 4 9 

10 
liria  e levizjes brenda territorit te 
Republikes se Kosoves 

1 2 3 4 9 

11 
liria  e levizjes jashte territorit te 
Republikes se Kosoves 

1 2 3 4 9 

12 kërcënimi nga kriminelët e rrugës 1 2 3 4 9 

13 trafikimet e ndryshme 1 2 3 4 9 

14 ndryshimet e klimës 1 2 3 4 9 

15 ndarja e territorit te Republikes se Kosovës 1 2 3 4 9   

G2. Sipas mendimit tuaj si do të ndryshojë 
gjendja ekonomike e ne vend  përgjatë 10 
viteve të ardhshme? 

 

1. Do të përmirësohet shumë 

2. Do të përmirësohet deri diku 

3. Do të mbetet njëlloj 

4. Do të përkeqësohet deri diku  

5. Do të përkeqesësohet shumë 

9. Nuk e di/pa përgjigje 

 
G2 
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VENDI DHE BOTA 
[ INTERVISTUES:  Në asnjë nga pyetjet mos e lexoni alternativen  (9) Nuk e Di ] 
 

 

H1. A mendoni se Kosova duhet të 
anëtarësohet në Bashkimin Evropian? 

 

(1) Po 
(2) Jo 
(9) Nuk e di/pa përgjigje 

 
H1 

H2. Cfare efekti mendoni se do te kishte 
integrimi ne Bashkimin Evropian per 
Kosoven? 

(1) Do te sillte zhvillim ekonomik dhe politik 
(2) Do te sillte zhvillim ekonomik 
(3) Do te sillte zhvillim politik 
(4) Nuk do te ndryshonte asgjë 
(5) Do te sillte problem ekonomike 
(6) Do te sillte problem politike 
(7) Do te sillte probleme ekonomike dhe politike 

 
H2 

H3. Kur mendoni se Kosova do të anëtarësohet 
në BE 

(1) Brenda 5 viteve te ardhshme 
(2) Brenda 10 viteve te ardhshme 
(3) Do te duhen me shume se 10 vite 
(4) Do te duhen me shume se 20 vite 
(5) Asnjëherë 
(9) Nuk e di/Pa përgjigje 

 
H3 

H4. Me çfarë e lidhni  integrimin Evropian (1) Lëvizja e lirë dhe liberalizimi i vizave 
(2) Qarkullimi i lire (pa tarifa doganore) i mallrave 
(3) Qëndrimi më i lehtë i njerëzve në vendet anëtare 
(4) Përfitimi i beneficioneve / subvencioneve nga me te ndryshmet 

etj  
(5) Të gjitha së bashku 
(9) Nuk di 

 

 
H4 

H5. Ne përgjithësi si do ta vlerësonit 
angazhimin e qeverisë për anëtarësimin e 
vendit ne Bashkimin Evropian 

(1) Plotësisht i mjaftueshëm 
(2) I mjaftueshëm 
(3) Deri diku i mjaftueshëm 
(4) I pamjaftueshëm 
(5) Plotësisht i pamjaftueshëm 
(9) Nuk e di/Pa përgjigje  

 

 
H5 
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MODULI DEMOGRAFIK 
Tani do të mbarojmë me pyetjet e fundit.  Do t’ju bëj disa pyetje për qëllime statistikore.    

EDU 

Edukimi: 

(1) Pa shkolle 

(2) Fillore 

(3) 8-9 Vjeçar 

(4) Mesëm 

(5) Universitet 

(6) Master/PHD 

 
 
 
 
 
 

 

EDU 

OCU 

Çfarë pune bëni? 

(1) I punësuar me kohe te plote  

(2) I punësuar me kohe te pjesshme 

(3) I vete-punësuar 

(4) I papunë 

(5) Shtëpiak/e 

 

(6) Pensionist 

(7) Student 

(8) Fermer 

(9) Pronar biznesi 

(10) Tjetër (specifiko) ____________________ 

OCU 

WAp1 

Shtëpia në të cilën ju jetoni aktualisht:  1. Është e juaja / pronë e familjes  
2. Është ë e marrë me qera 
3. Është pronë e të afërmve/dikujt tjetër 
4. Tjetër specifiko _____________ 

 

WRoom Sa dhoma ka apartamenti/shtëpia juaj ? NR. I dhomave:_________  

 

Wealth 
Index 

A keni ne pronësi ju ose familja juaj ..... 

[INT] Rretho ato qe ka   1.Po/0.Jo 

WAp2 Një residence (apartament/shtëpi) të dytë A WCTV Televizor me ngjyra J 
WAcc Llogari bankare B WLCD Televizor LCD/Plasma (me ekran të sheshtë) K 

WCreC Kartë krediti ose debiti C WDVD Aparat video/DVD L 

WMob Telefon celular D WVCAM Aparat digjital fotografik / videokamera M 

WPC Kompjuter/Laptop E WAir Kondicioner N 

WInt Lidhje internet në shtëpi F WDISH Makine per larjen e enëve O 

WByc Bicikletë G WFRG Frigorifer P 

WMot Motor H WWASH Lavatrice Q 

WDTV Platforme TV me pagese (kabllore ose satelitore) I WCAR Automobil R 
 
EXP. Duke pare këtë karte a mund te me thoni ju lutem sene cilën kategori përfshihen shpenzimet mujore te familjes tuaj qe kane te bëjnë me 
shpenzimet e përditshme si psh, ushqim, veshje, komunikim, energji, argëtim?  
[INT.  TREGO KARTEN.] 
 

(1) Më pak se 100 Euro 
(2) Mes 101 -150   Euro 
(3) 151-200    Euro 
(4) 201-500  Euro 
(5) 501-800   Euro  
(6) 801-1000   Euro  
(7) 1001-1500 Euro  
(8) 1501-2000                 Euro 
(9) 2001-3000  Euro  
(10) Më shumë se 3000  Euro 
(98)  Refuzon 
(99) Nuk e di / Pa përgjigje 

 
 
 
 
 
 



 

20 

 

FORMA E KONTROLLIT – PER TU PLOTESUAR NE ZYRE 
 

KOMENTE TE KORDINATORIT 

Emri i Koordinatorit  

Pyetësori nuk është dorëzuar në afat 1 

Nuk është zbatuar metodologjia 2 

Komente me shkrim nëse ka  

Data e kontrollit 
    2 0 1 1 

Dita Muaj Viti 

 

Pyetësori është i verifikuar 1 

Emri i Verifikuesit  

KOMENTE TE VERIFIKUESIT 

KONTAKTI ME PERSONIN E INTERVISTUAR 

Vetëm një përgjigje 

VERIFIKIMI I PYETËSORIT 

Lejohen shumë përgjigje 

Respondenti nuk ka kryer intervistën 11 Koha e intervistes nuk perputhet ose e shkurter 

(shkruaj kohen tek komentet) 
1 

Nr. gabim / Person tjetër 12 

Nr. nuk ekziston / I pasaktë 13 Mosha gabim 2 

Personi i kontaktuar refuzon te komunikojë / tregohet i pasjellshem 14 Adresa e pasaktë 3 

Nuk i shkon thirja 15 Nuk është zbatuar metodologjia  4 

Numri i telefonit del I fikur 16 Pyetja 1 është gabim 5 

I padisponueshëm për momentin 17 Pyetja 2 është gabim 6 

Numri i telefonit nuk përgjigjet mbas kontaktit të 3të 18 Pyetja 3 është gabim 7 

Personi ka aktivizuar bllokimin e thirrjeve 19 Pyetja 4 është gabim 8 

Personi konfirmon intervistën por është i zënë 20 Pyetja 5 është gabim 9 

Eshte kominikuar me nje familjar ose mik te respondentit qe nuk 

eshte ne djeni te intervistes  
21 

Pyetësori është OK 0 
Eshte kominikuar me nje familjar ose mik te respondentit qe 

konfirmon qe eshte ne djeni te intervistes 
22 

Personi është kontaktuar me sukses   

=> Kalo te VERIFIKIMI I PYETËSORIT 
30 

Komente me shkrim nëse ka  

Data e verifikimit 
    2 0 1 1 

Dita Muaj Viti 

 

VLERËSIMI I KORIGJUESIT PËR PLOTËSIMIN E PYETËSORIT 

Emri i Kontrolluesit  

Si është plotësuar pyetësori? 1. Shumë keq 2.   Keq  3.   Mirë  4.   Shumë mirë 

Komente me shkrim nëse ka  

Data e korigjimit 
    2 0 1 1 

Dita Muaj Viti 

 


