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INTRODUCTION
• Anketat e opinionit publik për fenomenin e korrupsionit, - sjell
info mbi nivelet e korrupsionit, qëndrimet, mentalitetin dhe
pritshmëritë e njerëzve.
• Ofron një pamje më gjithëpërfshirëse të kësaj dukurie si dhe
nivelin e përhapjes së tij në institucionet shtetërore dhe në
shoqëri në tërësi.
• Një pjesë e rëndësishme e raportit vlerësues të korrupsionit
janë rezultatet dhe gjetjet e vrojtimit kombëtar të realizuar në
periudhën Shkurt-Mars 2014.
• Roli i ASET: kryerja e vrojtimit sipas përshkrimit të bërë në
Specifikimet teknike të Corruption Monitoring Survey
2013/2014. Periudha Shkurt – Mars 2014

THE RESPONSIBILITIES OF ASET
Grumbullimi i të dhënave përmes një vrojtimi kobëtar me anë të një pyetsori të
parapërgatitur duke kaluar përmes këtyre hapave:
• Hartimi i planit të vrojtimit dhe metodologjisë për të krijuar një zgjedhje
përfaqësuese në rang kombëtar.
• Prova pilot dhe rishikimi i pyetsorit dhe instrumentave të tjerë të vrojtimit.
• Përzgjedhja dhe trainimi i intervituesve.

• Kryerja e vrojtimit bazuar në Specifikimet Teknike të metodologjisë të
Sistemit të Monitorimit të Korrupsionit.
• Monitorimi i vrojtimit (intervistuesve dhe supervizorëve rajonal).
• Kontrolli fizik i Q hedhja e të dhënave, pastrimi i tyre dhe procedurat e
raportimit.
• Zbatimi në kohë i vrojtimit sipas afateve të parashikuara.
• Probleme administrative.

METHODOLOGY- Corruption Monitoring System
Grafiku 1: Indikatorët e vlerësimit të korrupsionit nga Sistemi i Monitorimit të Korrupsionit
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SELECTION
• Së pari zgjedhja e zonave përfaqësuese për të patur përfaqsim
proporcional të Tiranës dhe 3 zonave kryesore veri, qendër dhe jug.
(NUTS 2, sipas specifikimeve të INSTAT, 2011). Total n=1000 respondent.
• Zgjedhja u bazua në një serë kriteresh dhe procedurash :
a. Zgjedhje e rastit me dy shkallë, propocionalisht sipas rretheve dhe duke ruajtur
raportet urban/rural të popullsisë.
b. U zgjodhën 100 kllastera bazuar në madhësitë e bashkive dhe komunave.
Brebnda tyre zgjedhja u krye zgjdhje e rastit.
c. Respondentët ishin mbi 18 vjeç. Njësitë me më pak se 100 banorë u
zëvendësuan me njësi homologe nga e njejta NUTS 2.
d. Në çdo njësi të zgjedhur u intervistuan jo më shumë se 10 respondntë.
e. U mbajtën shënimet për refuzimet për të llogaritur normën e refuzimit sipas
specifikimeve teknike.

DETERMINATION OF RESPONDENTS
U krye duke përdorur këtë metodë:
• Intervistuesit në mënyrë të rastit caktuan një pikë fillestare dhe për
të përcaktuar familjet që u vrojtuan zbatuan metodën e “derës së 7
dhe parimit të krahut të djathtë”.
• Brenda familjes së përcaktuar. Intervistuesi vrojtoi respondentin
me moshë mbi 18 vjeç që kishte datëlindjen më të afërt të
pafestuar.
• Në se në këtë familje nuk gjendej personi që duhej të përgjigjej
intervistuesit ktheheshin përsëri deri në 3 herë dhe në se jo athere
do ta mbanin shënim më rekordin e tyre
Kjo metodë siguron zgjedhje të rastit dhe përfaqësuese sipas
vendbanimit – urban dhe rural; moshës; gjinisë.

TECHNICAL STEPS
Fazat teknike për të kryer vrojtimin :
• Zgjedhja e intervistuesve
• Përcaktimi i sipervizorëve rajonal
• Tranimi i intervistuesve
• Paratestimi i instrumentave të vrojtimit
• Aspekte të vlerësimit të cilësisë
• Përcaktimi i sistemit të hedhjes dhe pastrimit të të dhënave
• Vrojtimi dhe kontrolli i pyetsorëve të grumbulluar
• Përmbledhje statistikore e punës
• Plotësimi i databazës së vrojtimit
• Hartimi dhe dorëzimi i raportit teknik të vrojtimit

INTERVIEWERS AND SUPERVISORS SELECTION
• ASET ka rrjetin e vetë të intervistuesve me eksperiencë të
paktën 3 vjet
• U paisën me guidën e vrojtimit për metodologjinë e
zgjedhjes, konfidecialitetin, etikën etj.
• Intervistuesit u zgjodhën jo vetëm bazuar në eksperiencën
dhe background, por edhe në bazë të njohjess ë rajonit.
• Iu dhanë termat individuale të punës, specifikimet, detyra
dhe afatet e realizimit etj.
• Supervizorët u caktuan nga stafi i ASET sipas eksperiencës
për të supervizuar intervistuesit, kontroll cilësie dhe
probleme logjistike.

TRAINING AND PILOT TEST
Tajnimi:
• U zhvillua në mjediset e FEUT në 4 shkurt 2014
• Mënyra e tranimit dhe spjegimi i punës
• Dosja e trajnimit
• Aplikimi i roleve intervistues – respondentë
Prova pilot u krye për:
• Qartësia e pyetësorit dhe e guidës;
• Relevanca e pyetjeve dhe neutraliteti;
• Kohëzgjatja e një interviste; dhe
• Matja e sjelljes dhe ndjeshmërisë së respondentëve si dhe
konfidencialiteti.

ESTABLISHMENT OF DATABASE AND CONTROL
Në krijimin e datbazës u mbajt parasysh:
• Mtodologjia e vrojtimit,
• Indikatorët që kërkoheshin nga vrojtimi
• Pyetsori dhe kodet,
• Mënyra e hedhjes së të dhënave
• Mënyra e krijimit të tabelave dhe analiza statistikore
• Sigurimi i silësisë
Kontrolli:
• Duke kontaktuar – 10%
• Riintervistim : 3%
• Riintervistim me telefon: 3%
• Shoqërim i intervistuesve : 5%
• Kontrolli logjik i të gjithë pyetsorëve.

OBSERVATION AND CONTROL
Vrojtimi
• Mënyra e vrojtimit dhe e dorëzimit të pyetsorëve
• Dorëzimi javor
• Kontrolli sasior në prezencë të intervistuesve
Kontrolli
• Protokolli i mënyrës së hedhjes së të dhënave;
• Zgjedhja e operatorëve dhe krijimi i sistemit të kontrollit;
• Patrimi i të dhënave;
• Hartimi i raportit të vrojtimit;
• Dorëzimi i databazës dhe i kodeve.
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