SONDAZH OPINIONESH “BESIMI TEK QEVERIA”
në kuadrin e
PROJEKTIT TË PARTNERITETIT PËR QEVERISJE TË HAPUR
Partneriteti për Qeverisje të Hapur (OGP)është një nismë shumëpalëshe që synon ndërmarrjen e
angazhimeve konkrete nga qeveritë për të promovuar transparencën, fuqizimin e qytetarëve, për të
luftuar korrupsionin si dhe nxitjen e përdorimit të teknologjive të reja në funksion të mirë-qeverisjes.
OGP adreson pesë “sfida të mëdha” që qeveritë hasin: 1) Përmirësimi i shërbimeve publike; 2) Rritja e
integritetit publik; 3) Menaxhimi efikas i të ardhurave publike; 4) Krijimi i komuniteteve të sigurta dhe
5) Rritja e llogaridhënies së koorporatave, ndërkohë që katër prej tyre duhet të reflektojnë katër
parimet kryesore të qeverisjes së hapur: 1) Transparenca; 2) Pjesëmarrja e Qytetarëve; 3) Llogaridhënia
dhe 4) Teknologjia dhe Inovacioni.
Shqipëria është vend anëtar i iniciativës së OGP-së që prej muajit Gusht 2011 dhe deri më tani ka
adaptuar dy Plane Veprimi Kombëtare, 2012-2013 dhe aktualisht 2014-2016, me angazhime që
synojnë të promovojnë parimet e OGP-së si transparenca, mbështetja e qytetarisë aktive dhe rritjen e
llogaridhënies institucionale.
Sondazhi i parë i opinioneve, që synonte të shqyrtonte qëndrimet e qytetarëve ndaj performancës e
institucioneve publike dhe ofrimit të shërbimeve, u realizua nga Instituti për Demokraci dhe
Ndërmjetësim (IDM) në Prill–Maj 2013, me një normë përgjigjesh prej 1200 të anketuarish në nivel
kombëtar. Gjetjet u publikuan dhe mund të konsultohen tek: www.idmalbania.org. Një vit e gjysmë
më vonë, Tetor 2014, i njëjti Sondazh Opinionesh u mbajt me po të njëjtën normë përgjigjesh prej
1200 të anketuarish. Rezultatet u analizuan dhe u bë një krahasim me 2013.
Shtyllat kryesore mbi të cilat u ndërtua pyetesori janë:








Transparenca e qeverisjes
Përfshirja e qytetarëve
Llogaridhënia
Performanca e institucioneve publike
Ndërhyrja e politikës në hartimin e agjendës së institucioneve publike
Konsideratat gjinore tek institucionet publike
Satisfaksioni publik ndaj ofrimit të sherbimit publik

METODOLOGJIA
Ky sondazh synon të eksplorojë nivelin e besimit publik tek institucioneve qeverisëse, si dhe të
eksplorojë qëndrimet e qytetarëve ndaj performancës se institucioneve publike dhe ofrimit të
shërbimeve. Si i tillë, sondazhi kërkon një qasje metodologjike sasiore.
Për këtë qëllim u hartua një pyetësor, i pilotuar dhe administruar për një kampion prej 1200 të
anketuarish, duke synuar një mbulim gjeografik kombëtar. Metodologjia e kampionimit me kuota u
aplikua në përzgjedhjen e një numri të barabartë të anketuarish bazuar në njësinë administrative, nivel
Qarku. Kjo teknikë kampionimi është më e përshtatshme kur synohet të jepet një “zë” i vetëm i
opinionit të të gjithë qytetarëve, pavarsisht afërsisë së tyre me qeverinë qendrore, shërbimet e
centralizuara, etj.
Gjithashtu, në përzgjedhjen e kuotave të barabarta në secilën zonë u përfshi një varietet i madh
profilesh të të anketuarve, në terma gjinie, moshe, niveli edukimi, status punësimi, sikurse të
ardhurash; ndonëse disa prej këtyre karakteristikave nuk mund të jenë të paracaktuara, duke qenë se
përzgjedhja e të anketuarve ishte e rastësishme, me kuota kampionimi paraprake për madhësinë e
popullatës së 12 rajoneve administrative të Shqipërisë.
Instrumenti
Pyestësori u hartua duke përfshirë kryesisht pyetje të mbyllura, të organizuara në seksione si vijon:
a. demografia
b. të dhëna mbi nivelet e perceptimit ë besimit, transparencës, llogaridhënies
c. të dhëna mbi pjesëmarrjen aktive të qytetarëve
d. të dhëna mbi barazinë gjinore dhe qeverisjen e mirë
Mbledhja e të dhënave dhe analiza
U përdor një kombinim i teknikave të mbledhjes së të dhënave, në format elektronik dhe të printuar.
Të gjitha të dhënat u vendosën në një databazë të përbashkët, u përpunuan dhe analizuan për të
paraqitur gjetjet e statistikës përshkruese dhe relacionale, për të siguruar tendencat e përgjithshme, si
dhe një analizë më të detajuar të bazuar mbi grupesh interesi.
Intervali i Besueshmërisë – 95%
Toleranca e Gabimit – 3%

I. BESIMI NË INSTITUCIONET SHTETËRORE SI DHE NË INSTITUCIONE DHE
ORGANIZATA TË TJERA NË SHQIPËRI
Institucionet më të besuara në opinionin publik Shqiptar janë NATO (71% e popullsisë) dhe Bashkimi
Evropian (68%). Ndër institucionet e administratës publike më të besuara janë Forcat e Armatosura (44%),
Policia e Shtetit (41%), Ekzekutivi (37%) dhe Institucionet e Sistemit Arsimor (37%). Institucionet më pak të
besuara janë Gjyqësori (18%) dhe Partitë Politike (19%). Organizatat e Shoqërisë Civile kanë besimin e 34% të
popullsisë, ndërkohë që 9% e të intervistuarve nuk kanë një perceptim të qartë mbi këtë.
Nëse krahasojmë të dhënat me periudhën Maj 2013, vëmë re se në top-listën e institucioneve më të besuara
qëndrojnë NATO (2013: 74%) dhe BE (2013: 70%), edhe pse me një ulje 3 dhe 2 pikë respektivisht. Në
krahasim me të dhënat e vitit 2013, vihet re se Institucionet që shënojnë rritje në besimin e qytetarëve janë:
Ekzekutivi (nga 30%-37%); Policia e Shtetit (nga 37-41%) dhe Parlamenti (nga 24%-29%). Organizatat e
Shoqërisë Civile shënojnë një ulje të besimit nga qytetarët (nga 39%-34%) dhe Forcat e Armatosura njw ulje tw
besimit prej 7% (nga 2013: 51% - 2014: 44%).

II. TRANSPARENCA DHE PJESËMARRJA QYTETARE
Politikat e Qeverisjes së Hapur kërkojnë nga qeveritë një qasje pro-aktive ndaj transparencës së informacionit dhe
pjesëmarrjes së qytetarëve, çka sjell edhe rritjen e besimit të qytetarëve ndaj qeverisë. Rezultatet e Sondazhit (Tetor
2014) tregojnë se opinioni publik Shqiptar pret nga qeveria të jetë transparente, e hapur ndaj qytetarëve dhe të
zbatojë politikat e anti-korrupsionit. Ndër gjetjet kryesore mund të përmendim:


76% e opinionit publik kërkon që “Të gjitha informacionet financiare dhe teknike të kontratave të punëve
publike që financohen nga buxheti i shtetit, të bëhen publike”;



75% e opinionit publik kërkon që “Deputetët dhe të zgjedhurit vendorë duhet të bëjnë transparente
pasuritë dhe të ardhurat personale”;



63% e opinionit publik beson se “Dëgjesat dhe këshillimet me publikun janë procese formale dhe nuk
kanë ndikim në vendimet që merr njësia e qeverisjes vendore” edhe pse 59% e opinionit publik beson se
qytetarët kanë informacionin dhe aftësinë e nevojshme për të gjykuar nëse një politikë e propozuar ndikon
pozitivisht apo negativisht në jetën e tyre.

III. NIVELI I NDIKIMIT TË POLITIKËS NË PUNËN E PËRDITSHME TË
INSTITUCIONEVE PUBLI KE
Opinioni publik mendon se politika (në shkallën ndikim mjaftueshëm – ka shumë ndikim) ndikon në punën e
institucioneve publike. Perceptimi është se ndikimin më të madh politika e ushtron në punën e përditshme të
sistemit Gjyqësor (66% e të anketuarve), në punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (61% e të anketuarve), në
punën e Policisë (59% e të anketuarve) dhe në punën e Kolegjit Zgjedhor (58% e të anketuarve). Vetëm 21% e
popullsisë mendon se Politika ndikon në punën e Institucioneve Fetare.
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IV. PËRDORIMI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT


63% e opinionit publik besojnë se përdorimi i TIK-ut mund të përmirësojë qeverisjen, megjithatë 56% nuk
ka dijeni nëse Njësia e Qeverisjes Vendore (NJQV) (Bashkia ose Komuna) ku ata banojnë ka një faqe
zyrtare;



Mënyra më e zakonshme për të përdorur faqen zyrtare të NjQV-ve është duke kontrolluar programe dhe
ngjarje publike online (22% e të anketuarve), ndërsa vetëm 8% e përdorin këtë faqe për të komunikuar
(sugjerime, ankesa etj) me përfaqësuesit e zgjedhur vendorë (8%).

V. PERFORMANCA E
INSTITUCIONEVE PUBLIKE
Të anketuarit janë pyetur të vlerësojnë në një shkallë
nga 1 (shumë i dobët) deri 5 (i shkëlqyer) kryerjen e
funksioneve thelbësore të disa institucioneve.
Rezultatet tregojnë se nota më e lartë për të gjitha
institucionet është “punë e mirë”.


Me vlerësimin “mirë – ose 3” janë vlerësuar,
Ekzekutivi (nga 50% e popullsisë), Ushtria
(nga 47% e popullsisë) dhe Institucionet e
Sistemit Arsimor (nga 46% e popullsisë);



Me vlerësimin e kombinuar “punë shumë e
mirë – punë e shkëlqyer – ose 4-5 ” janë
vlerësuar Institucionet Fetare nga 34 % e
popullsisë;



Me vlerësimin “punë e dobët – ose 2) është
vlerësuar sistemi Gjyqësor nga 44% e
popullsisë.

VI. NIVELI I KËNAQËSISË ME OFRIMIN E SHËRBIMEVE PUBLIKE



Opinioni publik është më i kënaqur me ofrimin e shërbimeve në Sistemin arsimor (42%), në sistemin
shëndetësor (35%) dhe në shërbimet që ofrohen nga universitetet publike (35%);



Opinioni publik është i pakënaqur nga ofrimi i shërbimeve të punësimit (51%) dhe nga shërbimet e
gjyqësorit (47%).

VII. MARRJA NË KONSIDERATË E CËSHTJEVE GJINORE NGA

INSTITUCIONET PUBLIKE
Rreth 12% e të anketuarve besojnë se Ekzekutivi merr rregullisht (gjithmonë) në konsideratë aspektet gjinore
kur harton politikat apo strategjitë në nivel kombëtar, ndërsa 27% besojnë se Partitë Politike, Sistemi
Shëndetësor dhe Sistemi i Arsimit të lartë kanë shpesh në vëmendjen e tyre çështjet gjinore.
30% e të anketuarve besojnë se Qeveria Vendore dhe Sistemi Gjyqësor, rrallë herë i marrin në konsideratë
çështjet gjinore, ndërsa 12% beson se Policia nuk i merr asnjëherë në konsideratë çështjet gjinore.

