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Qëllimi dhe objektivat  
e anketimit 



• Matja e perceptimeve, qendrimeve dhe nivelit 
të shërbimeve të ofruara nga pushtetit vendor 
përkundrejt personave LGBT në Shqipëri; 

 

• Vëzhgimi i faktorëve personalë dhe 
institucionalë dhe roli që ato luajnë në drejtim 
të ofrimit të shërbimeve vendore për personat 
LGBT; 



• Njohja me barrierat që mund të ndikojnë në 
ofrimin ose mos-ofrimin e shërbimeve publike 
vendore nga ana e zyrtarëve publik përkundrejt 
personave LGBT; 

 

• Pasja e një tabloje të përgjithshme të situatës së 
shërbimeve vendore dhe nivelit të ofrimit të 
këtyre shërbimeve dhe përgatitja e një liste me 
rekomandime për politikë-bërësit dhe vendim-
marrësit në Shqipëri; 



Metodologjia dhe Instrumenti i 
anketimit 



• U përzgjodhën 6 qytete ndër më kryesoret në 
Shqipëri, për shkak të zbatimit të nismës së 
Ambasadës PINK të mbështetur nga zyra e BE-
së; 
 

• Vendosja e kontakteve me çdo Bashki, në bazë 
të marrëveshjes së nënshkruar midis 
Ambasaës PINK dhe 6 bashkive kryesore; 
 

• Përgatitja e Pyetësorit Bazë (32 pyetje) dhe 
testimi i tij paraprak në fokus grupe; 



• Përcaktimi i numrit të pyetësoreve dhe 
shpërndarja e tyre në bazë të numrit të të 
punësuarve për çdo bashki dhe për çdo sektor 
brenda institucionit; 
 

• U përzgjodh metoda sasiore e anketimit; 
 

• Pyetësori do të vetë-plotësohej nga punonjësit 
e pushtetit vendor, për të shmangur çdo 
influence apo ndërhyrje nga intervistues të 
jashtëm; 



Shpërndarja e pyetësorëve dhe shkalla 
e plotësimit tyre 

Rrethi 

Nr. i pyetësorëve të 

shpërndarë për 

Bashki 

Nr. i pyetësorëve të 

plotësuar 

% e pyetësorëve të 

plotësuar për 

Bashki 

Durrës 50 27 54 

Elbasan 50 32 64 

Korçë 50 23 46 

Shkodër 50 41 82 

Tiranë  100 55 55 

Vlorë 50 47 94 

Total 350 225 64.2 



Të dhënat demografike 



Kërkimi u mbështet në metodën sasiore të anketimit. U 
anketuan 224 persona që punonjnë si specialistë dhe si 
drejtues të njësive vendore në 6 bashki : Durrës (11.6%), 
Elbasan (14.2%), Korçë (10.3%), Shkodër (18.3%), Tiranë 
(24.6%) dhe Vlorë (21.0%).  



Të anketuarit ishin punonjës të administratës vendore në 
pozicionet specialist dhe drejtues sektori shërbimesh publike 
vendore. Pjesa më e madhe e të anketuarve, 185 prej tyre, janë 
specialistë të shërbimit publik vendor, ndërsa 39 janë drejtues.  









Shumica dërrmuese e të anketuarve janë me shkollë të lartë, 
93.3 për qind, ndërsa një pakicë e vogël prej 7.7 për qind janë 
më shkollë të mesme, kjo për arsyen se administrate 
shtetërore punëson përgjithësisht përsona me shkollë të lartë.  









NJOHJA DHE KONTAKTI ME 
PERSONAT LGBT 















SHËRBIMET PUBLIKE QË  
OFROJNË BASHKITË  
PËR PERSONAT LGBT  





































INFORMIMI DHE TRAINIMI I 
PUNONJËSVE PUBLIKË PËR 

ÇËSHTJEN LGBT 














