Rijetëzimi i sheshit “Skënderbe”
Sondazh

Maj, 2016

Rezultatet e sondazhit 1
Nëpërmjet grafikëve, ky raport pasqyron rezultatet kryesore në total të sondazhit, ku secili zë i
grafikëve të mëposhtëm shënon të dhënat në total e të gjitha intervistave të kryera, gjatë procesit të
vjeljes së mendimit qytetar lidhur me projektin pwr rijetwzimin e sheshit Skwnderbe.

1. Demografia

1

Rezultati në grafikë dhe tabela, i paraqitur në këtë raport, si shumë totale mund të mos jetë i barabartë me 100% për shkak të
mundësisë për të zgjedhur më shumë se një alternativë brenda të njëjtës pyetje dhe/ose si pasojë e rrumbullakosjes së shifrave.

2.

Të intervistuarit sipas njësive administrative

3. Kanalet e komunikimit të përdorura për informimin mbi projektin

4. Prezantimi i projektit nëpërmjet realitetit virtual në 3D2

5. Qartësia e projektit

2

Vlerësimi nga 1-7, ku 1=aspak i mirë dhe 7=shumë i mirë

PYETESORI I SONDAZHIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E KOMUNIKIMIT DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN
DREJTORIA E PRITJES ME QYTETARËT
SEKTORI I ZËRIT TË QYTETARIT

PYETËSOR MBI RIJETËZIMIN E SHESHIT “SKËNDERBE”
Mbi projektin e sheshit “Skënderbe”
Ky projekt krijon mundësi ndërveprimi midis qytetarëve dhe mjedisit publik, si edhe parasheh një seri me hapësira
fleksibël e multifunksionale, që i ofrojnë Bashkisë e individëve mundësinë për ta gjallëruar e formësuar në mënyrë
të vazhdueshme sheshin. Në këtë hapësirë kushtuar këmbësorëve:
- Do të mbillen rreth 1500 pemë të reja e mijëra bimë dekorative;
- Do të rritet me 35% hapësira e gjelbër në shesh;
- Do të krijohen 11 lulishte me hijezim, shumëllojshmëri mjedisesh, secila me një funksion të veçantë;
- Sheshi do të vishet me gurë dekorativë e natyralë nga të gjitha trevat shqiptare;
- Sheshi do të pajiset me sistem ujitjeje dhe shatërvanë me impiante ekologjike, që do të filtrojnë dhe
përdorin ujin e reshjeve.

Demografia
Vendbanimi
Rruga
Nj. A.

Gjinia
F

M

Grup-mosha
18-25

26-35

36-45

46-55

I punësuar
56-65

mbi
65

PO

1. Nga cili kanal komunikimi e keni përftuar informacionin mbi projektin e sheshit “Skënderbe”?
(Mund të zgjidhni më shumë se një alternativë)
Dëgjesa publike

TV

Media Online

Biseda të ndryshme

Rrjete sociale

Tjetër____________

Media e shkruar

Radio

JO

2. Mendoni se komunikimi i projektit të sheshit “Skënderbe” nëpërmjet syzeve që e prezantojnë atë si një
realitet virtual në 3D ju ndihmoi ta kuptoni më mirë këtë projekt?
(Vlerëso nga 1-7, ku 1=aspak dhe 7= shumë)
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3. Sa i qartë jeni mbi projektin e ri të sheshit “Skënderbe”?
(Vlerëso nga 1-7, ku 1=aspak dhe 7= shumë)
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4. Për çfarë do të doni ta shfrytëzoni ju personalisht sheshin “Skënderbe”?
______________________________________________________________________________

5. Çfarë aktiviteti do të dëshironit të zhvillohej në këtë hapësirë këmbësorësh?
_______________________________________________________________________________

6. Cilin element të projektit të sheshit “Skënderbe” do të veçonit si tërheqës?
________________________________________________________________________________

7. A ka ndonjë element tjetër që ju do të donit të kishit në shesh?
_________________________________________________________________________________

Shënim:
Ky pyetësor organizohet nga Bashkia e Tiranës dhe ka për qëllim vjeljen e opinionit kryeqytetas mbi projektin e sheshit
“Skënderbe” dhe dëgjesat publike. Ju sigurojmë që të dhënat tuaja janë për qëllim studimi dhe konform ligjit 119/2014 “Për
të drejtën e informimit”, si dhe ligji 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”.

Ju falënderojmë për kohën që i kushtuat plotësimit të këtij pyetësori dhe për mendimet që ndatë me ne, me vlerë për

realizimin e projektit përfundimtar të sheshit “Skënderbe”.

