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UNFPA-ja e ka ndihmuar Shqipërinë për të përmirësuar shëndetin riprodhues dhe seksual, kra-
has strategjive dhe politikave të popullsisë dhe zhvillimit që nga viti 1989. Programet kryesore 
kontribuojnë për të mbështetur Shqipërinë në përpjekjet e saj për të hyrë në Bashkimin Evropian 
(BE), si një nga përparësitë kryesore të Shqipërisë. Po ashtu, UNFPA-ja e ndihmon qeverinë për të 
forcuar qeverisjen dhe sundimin e ligjit duke përmirësuar kornizat e politikave, duke krijuar shër-
bime me cilësi më të lartë, duke rritur mekanizmat e standardizuar të mbikqyrjes dhe duke nxitur 
një përdorim më efektiv të të dhënave lidhur me planifikimin dhe politikëbërjen. Numri i të rinjve 
të moshës 15-29 vjeç që përfaqësojnë 23.9 përqind të popullsisë, dhe grupmosha riprodhuese 15-49 
vjeç, që përfaqëson 48.3%1 të popullsisë, përbëjnë arsye të forta për të promovuar në mënyrë aktive 
barazinë gjinore dhe nismat që synojnë fuqizimin e të rinjve dhe të të rriturve. 

IDRA Research & Consulting 

IDRA Research & Consulting është një kompani pararojë në krijimin e opinioneve dhe kërkimeve 
të tregut me zyra në Tiranë (Shqipëri) dhe Prishtinë (Kosovë) që veprojnë në rajon dhe më gjerë. 
Kompania IDRA (www.idracompany.com), e themeluar në vitin 2006 në Tiranë, është një kompani 
e krijuar nga Instituti për Kërkime dhe Alternativa të Zhvillimit (www.idrainstitute.org) themeluar 
në vitin 2000) e cila ka më se 15 vjet përvojë në kryerjen e kërkimeve dhe ofrimin e konsulencës 
për projekte për kompani ose institucione ndërkombëtare dhe vendase.

Klauzola e Përgjegjësisë

Raporti është përgatitur nga IDRA Research and Consulting në kuadër të Projektit ‘Më shumë 
Zgjedhje: Politikat Familjare të Përgjegjshme Gjinore për Sektorin Privat në Ballkanin Perëndimor 
dhe Moldavi, zbatuar nga  Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA), mbështetur nga 
Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (ADC). Pikëpamjet dhe opinionet e shprehura në këtë raport 
janë të autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e UNFPA-së në Shqipëri.

1.   INSTAT Population 1 January 2020: http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografik%C3%AB-dhe-so-
cial%C3%AB/popullsia/#tab2
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Shkurtime

ADC Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim

AFP Anketa e Forcave të Punës

CAPI Intervista të Asistuara me Kompjuter

EDC Sistemi i Mbledhjes së të Dhënave në Mënyrë Elektronike 

GF Grupet e Fokusuara të Diskutimit

INSTAT Instituti i Statistikave në Shqipëri

ITh Intervista të Thelluara

MSHMS Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtes sociale

TUS Anketa e Përdorimit të Kohës

UNFPA Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë
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Mirënjohje dhe Falënderime

Ekipi i projektit shpreh falenderimet për Znj. Fiorela Shalsi, UNFPA Shqipëri, Drejtuese e 
Projektit “Më shumë Zgjedhje” për drejtimin e përgjithshëm, rekomandimet dhe rishikimet që 
nga hartimi i pyetësorit dhe në përfundimin e raportit final si dhe Znj. Elsona Agolli “Analiste 
Programi për çështjet gjinore dhe të popullsisë” për diskutimet me vlerë për zbatimin e punës së 
përbashkët për përmirësimin e politikave miqësore me familjen dhe barazisë gjinore në vendin 
e punës. 

Një falenderim i veçantë i dedikohet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Dhomës 
Ekonomike të Gruas dhe bizneseve kampione, për bashkëpunimin maksimal, vështrimet, 
komentet dhe sugjerimet e tyre gjatë hartimit të instrumenteve të hulumtimit për këtë studim. 
Shprehim gjithashtu mirënjohje për Institucionet që morën pjesë në Intervistat në thellësi si 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Departamenti i Administratës Publike, Bashkia 
Tiranë, dhe Inspektorati Shtetëror i Punës .

Dëshirojmë të shprehim mirënjohje për intervistuesit që punuan në terren për mbledhjen e të 
dhënave. Gjithashtu falënderojmë të gjithë personat dhe bizneset private që morën pjesë në 
këtë studim, pa kontributin e të cilëve ky raport nuk do të ishte i mundur.
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Përmbledhje ekzekutive
Studimi kombëtar “Zbatimi i politikave miqësore për familjen dhe 

barazinë gjinore në sektorin publik dhe privat” synon të kuptojë 

situatën aktuale, sfidat dhe problematikat e zbatimit të këtyre 

politikave si dhe të ofrojë rekomandime për të përmirësuar 

situatën në të ardhmen. Ky studim është kryer në kuadër të 

projektit “Më shumë Zgjedhje: Politikat Familjare të Përgjegjshme 

Gjinore për Sektorin Privat në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi” 

zbatuar nga  Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë 

(UNFPA) dhe mbështetur nga Bashkimi Austriak për Zhvillim (ADC).

Studimi evidenton shkallën e njohurisë, qëndrimet dhe perceptimet e punëmarrësve dhe 
punëdhënësve mbi këto politika. Këto të dhëna synojnë të ofrojnë një pamje më të qartë 
dhe të plotë se cilat janë fushat apo çështjet ku mund të ndërhyet për të patur vende pune të 
përgjegjshme gjinore dhe miqësore me familjen, si dhe për të kuptuar sfidat që punëmarrësit 
hasin në zbatimin e këtyre politikave. Ky informacion shpresojmë që do t’i ofrojë si punëmarrësve 
ashtu edhe punëdhënësve më shumë qartësi drejt vendeve të punës më miqësore me familjen.

Për realizimin e studimit u aplikua një metodologji e kombinuar, e cila përfshiu intervista të 
stukturuara me rreth 700 punonjës të sektorit privat e publik në të gjithë vendin; rreth 200 
intervista me biznese në nivel kombëtar, grupe diskutimi me gratë e papuna e me fëmijë të 
vegjël; intervista të thelluara me bizneset si dhe me institucionet qeveritare qëndrore e lokale. 
Mbledhja e të dhënave u realizua gjatë muajit dhjetor 2021, ndërkohë intervistat me institucionet 
qeveritare u shtrinë dhe gjatë muajit janar 2022. Gjetjet e këtij studimi janë përfaqësuese në 
nivel kombëtar.

Të dhënat tregojnë se punonjësit në sektorin privat punojnë më shumë orë në javë në krahasim 
me punonjësit në sektorin publik. Gjithashtu, ata punojnë më shumë në fundjavë si dhe në 
ditët e festave zyrtare. Kështu, rreth 65% e të punësuarve në sektorin privat, punojnë rregullisht 
ditën e shtunë. E kundërta është e vërtetë për punonjësit në sektorin publik, ku 64% e tyre nuk 
punojnë asnjëherë këtë ditë. Rreth 40% e të punësuarve në sektorin privat deklaron se punon 
rregullisht në ditët e festave zyrtare, ndërkohë 71% e punonjësve në sektorin publik nuk punon 
asnjëherë në ditë të tilla. Megjithatë më shumë punonjës në sektorin privat deklarojnë se janë 
kompensuar, me pagesë ose me një ditë tjetër pushim, për punën e tyre nëse kanë punuar në 
ditët e festave zyrtare në krahasim me punonjësit në sektorin publik. Rreth 73% e punonjësve në 
sektorin privat deklaron se gjithmonë është kompensuar nëse ka punuar ditët e festave zyrtare 
në krahasim me 49% për punonjësit e sektorit publik.

Punëdhënësit në vendin tonë mbeten të ngurtë në ofrimin e orareve fleksibël të punës. Të 
dhënat tregojnë se gjysma e bizneseve private (51%) mendojnë se aplikimi i orëve fleksibël 
të punës do të ulte produktivitetin e punës. Ky qëndrim është më i theksuar tek bizneset që 
operojnë jashtë rajonit të Tiranës në krahasim me ata që e ushtrojnë aktivitetin brenda këtij 
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qarku, përkatësisht 60% dhe 43%. Sidoqoftë, sektori privat është më tolerant në këtë drejtim në 
krahasim me sektorin publik. Rreth 29 % e punonjësve të punësuar në sektorin privat deklaron 
se kanë një lloj fleksibiliteti në orare për të kryer punën ditore, në krahasim me vetëm 7% të 
punonjësve të punësuar në sektorin publik. Intervistat e thelluara me bizneset nxorrën në 
pah sektorin e teknologjisë së informacionit si një nga sektorët që ka filluar të adaptojë më së 
shumti këtë mënyrë pune në krahasim me sektorët e tjerë. Një tjetër gjetje nga këto intervista 
ishte adaptimi i një lloj diskriminimi i punonjësve, të cilët nuk ishin pjesë e administratës së 
kompanive. Këta të fundit duket se konsideroheshin si më të privilegjuar se sa pjesa tjetër e 
stafit për orare fleksibël apo punë nga shtëpia. Kjo kërkon nga bizneset private një vëmendje 
të veçantë për stafin që nuk është pjesë e administratës. Ata duhet të gjejnë forma alternative 
për t’i dhënë dhe atyre mundësinë e të punuarit me orare fleksibël dhe pse lloji i punës duket se 
përbën një pengesë për të realizuar diçka të tillë. 

Intervistat me gratë e papuna dëshmuan se arsyeja kryesore e papunësisë së tyre lidhej me 
vështirësitë që kishin për të përshtatur orarin e punës me kujdesin ndaj fëmijëve. Ky fakt 
dëshmon se aplikimi i orareve fleksibël të punës jo vetëm që është një ndihmë për punonjësit 
me fëmijë të vegjël, por dhe ndikon në nxitjen e grave të papuna për të rritur pjesëmarrjen e tyre 
në tregun e punës.  Duke analizuar kërkesën për punën me orare fleksibël vihet re se punonjësit 
në moshë më të re 18-39 vjeç, e preferojnë dhe ua kërkojnë më shumë punëdhënësve të tyre këtë 
mundësi në krahasim me punonjësit mbi 40 vjeç.

Punonjësit në moshë më të madhe, mbi 50 vjeç,  kujdesen më shumë për familjarë të sëmurë në 
krahasim me punonjësit në moshë më të re nën 30 vjeç, përkatësisht 23% dhe 10%. Ndërkohë 
nuk janë vënë re diferenca gjinore për sa i takon përkujdesjes për familjare të sëmurë, gjë 
që tregon se ky fenomen prek si punonjësit burra dhe gra në të njëjtën masë. Nga ana tjetër 
51% e punonjësve të moshës 30-39 vjeç kanë fëmijë nën 7 vjeç, në krahasim me vetëm 8% për 
punonjësit mbi 50 vjeç. Këto fakte dëshmojnë se zbatimi i politikave miqësore me familjen është 
një domosdoshmëri për të gjithë punonjësit pavarësisht moshës, gjinisë apo statusit familjar. 

Ku analizojnë pikëpamjet e bizneseve vëmë re se 49% e tyre mendon se aplikimi i politikave 
miqësore me familjen është i rëndësishëm për të gjithë punonjësit. Bizneset perceptojnë se 
politikat miqësore me familjen janë më të rëndësishme kryesisht për gratë me fëmijë të vegjël 
(61%) apo për punonjës që kanë familjarë të sëmurë (58%). Vetëm 21% e bizneseve mendon 
se zbatimi i politikave të tilla është i rëndësishëm për burrat. Të pyetur për rëndësinë që i 
kushtojnë ekuilibrit gjinor të stafit, më pak se gjysma e bizneseve (47%) e mendon këtë balancë 
si të rëndësishme për kompaninë. 

Punonjësit e punësuar në sektorin publik përfitojnë më pak ambiente për socializim, pushim të 
shkurtër apo konsumim të vakteve në vendin e punës në krahasim punonjësit e sektorit privat. 
Më pak se gjysma e punonjësve që punojnë në institucione publike (47%) deklarojnë se kanë 
hapësira të përshtatshme për pushim dhe socializim në krahasim me 70% të punonjësve që 
punojnë në sektorin privat. Ndërkohë punonjësit e punësuar në këto sektorë deklarojnë nuk 
përfitojnë pagesa ekstra për vaktet e ushqimit gjatë punës, ambiente të dedikuara për gjidhënie 
apo në ofrimin e ambienteve për mbajtjen e fëmijëve të fëmijëve. Dhe pse punonjësit deklarojnë 
se bizneset ku ata punojnë nuk kanë ambiente të dedikuara për gjidhënie, 38% e bizneseve 
deklarojnë se kanë ofruar një lloj mbështetje për gjidhënie për punonjësit e tyre, qoftë dhe 
duke përshtatur ambientet ekzistuese në kompani në mungesë të ambienteve të posaçme. 
Me mbështetje është nënkuptuar ofrim të ambienteve për të ushqyer foshnjën gjatë orarit të 
punës, ose punë me orare të shkurtuara për nënat me fëmijë nën 1 vjeç. Bizneset në Tiranë dhe 
bizneset e mëdha me më shumë se 50 punonjës e kanë ofruar më shumë një shërbim të tillë. 
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Sidoqoftë, qëndrimi i bizneseve për të ofruar mbështetje dhe kushte për punonjëset në periudhë 
gjidhënieje është pozitiv, ku 62% e tyre janë dakord të ofrojnë ketë mbështetje. Ky fakt është një 
tregues se bizneset kanë qëndrime pozitive dhe i përkrahin të tilla politika, por ata kanë nevojë 
të udhëhiqen për mënyrën se si mund t’i zbatojnë ato në mënyrën më të mirë për punonjësit.

Një problem shqetësues për sektorin privat është e drejta e punonjësve për të marrë lejen 
vjetore. Të dhënat tregojnë se, 29% e punonjësve të punësuar në sektorin privat, me të paktën 
një vit punë, kanë deklaruar se nuk kanë të drejtën të marrin leje vjetore. Punonjësit në sektorin 
publik deklarojnë se mund të marrin 28 ditë kalendarike leje vjetore, ndërsa punonjësit në 
sektorin privat deklarojnë një mesatare prej 15 ditësh kalendarike. Për më tepër, pothuajse 
50% e punonjësve në sektorin privat deklaron se ka vështirësi në marrjen e lejes vjetore sipas 
preferencave personale, në krahasim me 32% të punësuarve në sektorin publik. 

Të dhënat e studimit tregojnë se punonjëset gra si dhe punonjësit me fëmijë të vegjël ndiejnë se 
kanë më shumë vështirësi në gjetjen e ekuilibrit midis punës, familjes dhe jetës personale. Më 
shumë gra (30%) se burra (19%) deklarojnë se përjetojnë vështirësi në përmbushjen e detyrimeve 
familjare për shkak të kohës që shpenzojnë në punë. Më shumë punonjëse gra (16%), se burra 
(8%) deklarojnë se përjetojnë shpesh nervozizëm në shtëpi për shkak të problemeve në punë, 
si dhe lodhje mendore apo sëmundje të shkaktuara nga puna, gra 16% dhe burra 12%. Më tej, 
të dhënat tregojnë se punonjësit prindër, sidomos ato më fëmijë 7 vjeç ose më të vegjël, kanë 
përjetime më të shpeshta të këtyre situatave duke dëshmuar për vështirësi më të mëdha për të 
ruajtur balancën midis punës dhe jetës familjare. 

Duke konsideruar vetëm gratë me fëmijë 7 vjeç ose më të vegjël, rreth 70 përqind e tyre deklarojnë 
se e kanë marrë lejen e lindjes. Ndër punonjësit burra me fëmijë të vegjël, vetëm 3% e tyre 
deklarojnë se e kanë marrë lejen e lindjes dhe 81% e tyre deklaron se ka qenë bashkëshortja ajo 
që ka përfituar nga leja. Këto të dhëna dëshmojnë se gruaja mbetet prindi kryesor që shfrytëzon 
të drejtën e lejes së lindjes në vendin tonë. Ndër gratë, të cilat nuk e kanë marrë lejen e lindjes, 
arsyet kryesore kanë qenë se nuk kanë qenë të punësuara në kohën e lindjes së fëmijës ose 
kanë punuar në të zezë e nuk mund të përfitonin nga kjo e drejtë. Gjithashtu leja e papaguar 
prindërore është përfituar vetëm nga 8% e punonjësve me fëmijë 6 vjeç ose më të vegjël në 
harkun kohor 2019-2021. Rreth tetë në dhjetë punonjës deklaruan se nuk e kishin kërkuar atë, 
duke dëshmuar për nivele të ulta të njohjes së kësaj të drejte nga prindërit e rinj. 

 Ekziston një perceptim i përgjithshëm nga 88% e punonjësve që rritja e një fëmijë në vendin 
tonë është e shumë e vështirë. Ky perceptim lidhet më shumë me faktorë ekonomikë se sa 
socialë, si pasiguria financiare në vend apo pasiguria e vendeve të punës. Rreth një në tre 
punonjës (35%) mendojnë se prindërimi do e vështirësonte gjetjen apo mbajtjen e një pune. 
Ky është një perceptim më i lartë te gratë (43%) në krahasim me burrat (30%). Gjithashtu gratë 
janë më të shqetësuara se burrat për humbjen e vendit të punës nëse do të bëheshin me fëmijë, 
përkatësisht 55% dhe 38%. Për më tepër gratë mendojnë më shumë se prindërimi do e bënte 
më të vështirë avancimin në karrierë në krahasim me burrat, 60% krahasuar me 47%.  E njëjta 
diferencë vihet re tek punonjësit e rinj, të cilët janë më të prirur të mendojnë se prindërimi do 
ta pengonte karrierën e tyre.  Të gjithë këto elementë dëshmojnë për vështirësi gjithnjë e në 
rritje të krijimit të një familjeje, e cila shihet si një pengesë në avancimin dhe rritjen profesionale 
individuale sidomos tek gratë dhe të rinjtë.

Bizneset raportojnë mendim të ndryshëm mbi produktivitetin e nënave të reja në krahasim me 
baballarët e rinj. Rreth 34% e bizneseve janë dakord me faktin që nënat e reja do të jenë më pak 
produktive në punë. Nga ana tjetër vetëm 2% e bizneseve mendojnë të njëjtën gjë për baballarët 
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e rinj. Gjithashtu për gjashtë në dhjetë biznese nuk do të përbënte problem pyetja rreth statusit 
familjar të një aplikanti gjatë një interviste për një pozicion vakant.

Punëdhënësit në sektorin publik i lejuan më shumë punonjësit të punojnë nga shtëpia në 
krahasim me sektorin privat gjatë valës së parë të pandemisë Covid-19 (mars 2020). Përkatësisht 
40% e punonjësve në sektorin publik deklaruan se punuan nga shtëpia në krahasim me 18% 
të punonjësve në sektorin privat. Rreth 62% e bizneseve private deklaruan se i kanë siguruar 
punonjësve të tyre të paktën një shërbim apo mjete lehtësuese për të kryer punën nga shtëpia 
si pagimi i internetit, dhënia e laptopeve apo mjete të tjera ndihmuese në procesin e punës si 
karrige apo tavolina. Punëdhënësit gjatë valës së parë të pandemisë kanë qenë më mirëkuptues 
me punonjësit me fëmijë të vegjël duke i lejuar më shumë të punojnë nga shtëpia në krahasim 
me punonjësit pa fëmijë. 

Të dhënat tregojnë se 60% e punonjësve që u lejuan të punonin nga shtëpia gjatë pandemisë 
tashmë nuk e kanë më këtë mundësi. Kjo dëshmon se puna nga shtëpia është një praktikë që 
më së shumti u pa si një zgjidhje gjatë pandemisë se sa një mendësi ndryshe për të kryer punën. 
Të pyetur si e përjetuan punën nga shtëpia, më shumë punonjëse gra (41%) se burra (31%) e 
vlerësuan si negative punën nga shtëpia. Më shumë gra (41%) se burra (24%) kanë përjetuar 
vështirësi në ekuilbirin e punës dhe jetës familjare duke punuar në kushte të tilla, si dhe më 
shumë gra (41%) se burra (36%) janë ndier të izoluara.

Niveli i njohurive për politikat miqësore me familjen tregoi se punonjësit në sektorin publik 
shfaqin nivele më të larta njohurish për këto politika në krahasim me punonjësit në sektorin 
privat. Rreth 71% e punonjësve në sektorin publik deklarojnë se kanë një nivel informimi për 
këto politika, ndërkohë 65% e punonjësve në sektorin privat nuk janë aspak të informuar. 
Punëdhënësit në sektorin publik përpiqen më shumë për t’i informuar punonjësit e tyre për 
politika të tilla në krahasim me punëdhënësit e sektorit privat. Rreth 71% e punonjësve në 
sektorin privat deklaron se nuk informohet aspak nga punëdhënësi lidhur me politikat miqësore 
me familjen apo politikat e përgjegjshme gjinore. Punonjësit pavarësisht gjinisë apo moshës 
shfaqen rreth 96%  të interesuar për të mësuar rreth këtyre çështjeve ku 68% janë shumë 
të interesuar dhe 28% disi të interesuar. Shumica e punonjësve e shohin vendin e punës si 
institucionin/autoritetin përgjegjës për t’i informuar ata për politika të tilla.

Të dhënat tregojnë se nuk duhet të merret e mirëqenie që punëdhënësit janë gjithmonë në dijeni 
të politikave miqësore me familjen, pasi vetëm 52% e bizneseve kanë dëgjuar për kompani apo 
institucione të tjera që zbatojnë politika të tilla. Ka një diferencë të theksuar midis bizneseve 
në Tiranë dhe atyre që operojnë jashtë Tiranë. Bizneset operuese në Tiranë (62%) tregojnë 
nivele më të larta njohurish mbi politikat miqësore me familjen në krahasim me bizneset që nuk 
operojnë në Tiranë (42%). Gjithashtu dhe bizneset private shfaqin interes për t’u njohur më 
shumë me politika të tilla. Të dhënat tregojnë se niveli  i interesit të bizneseve private ndryshon 
shumë midis atyre që operojnë jashtë Tiranës dhe tyre në Tiranë ku këto të fundit shfaqin nivel 
më të lartë interesi për t’u informuar rreth politikave miqësore me familjen. 

Pothuajse të gjitha bizneset private (95%) mendojë se qeveria duhet të mbështesë kompanitë 
private për t’i nxitur në zbatimin e politika miqësore me familjen apo të politikave të përshtatshme 
gjinore në mjediset e punës. Llojet kryesore të mbështetjes lidhen kryesisht me aspekte financiare si 
lehtësimi në taksa (79%) si dhe subvencion financiar (69%). Gjithashtu dhe institucionet publike që 
kanë për detyrë të zhvillojnë dhe monitorojnë politikat e tilla e kanë vënë theksin tek një bashkëpunim 
më i mirë me sektorin privat në krijimin e vendeve të punës miqësore me familjen.
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Hyrje
Ky raport është përgatitur në kuadër të studimit kombëtar mbi 

zbatueshmërinë e politikave të ndjeshme gjinore dhe politikave 

miqësore me familjen në sektorin publik dhe privat. Raporti 

paraqet gjetjet e këtij studimit duke evidentuar problematikat dhe 

sfidat që hasen nga këta sektorë si dhe ofron rekomandime për 

të përmirësuar situatën në të ardhmen. 

Ky studim është pjesë e projektit “Më shumë Zgjedhje: Politikat Familjare të Përgjegjshme 
Gjinore për Sektorin Privat në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi” zbatuar nga Fondi i 
Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) dhe mbështetur nga Bashkëpunimi Austriak 
për Zhvillim (ADC), UNFPA në Shqipëri do të mbështesë dhe krijojë kapacitete në disa kompani 
pararojë që kanë pranuar të jenë pjesë në projekt duke bashkëpunuar për të zbatuar më shumë 
politika dhe praktika miqësore për familjen në vendin e punës. Politikat miqësore ndaj familjes 
të miratuara nga qeveritë dhe komuniteti i biznesit në disa vende kanë çuar në një rritje të 
numrit të grave të punësuara, pjesëmarrje më aktive të burrave në punët dhe kujdesin në shtëpi 
dhe përfitime të tjera për familjen dhe shoqërinë.

Në këtë kuadër, Qeveria Shqiptare me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 400, datë 
30.6.2021 miratoi Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore, 2021–2030, dhe Planin e saj të Ve-
primit.  Kjo strategji në nën-objektivin specifik përcakton “Objektivi specifik I.1: Zbatimi i kuadrit 
ligjor dhe politikave të përmirësuara, që mundësojnë ndarje të barabartë të punës dhe kujdesit të papa-
guar në familje, ndërmjet grave dhe burrave, të rejave dhe të rinjve, vajzave dhe djemve.2”. Ky objektiv 
synohet të arrihet përmes masave konkrete si:

4	 Informimi i punëdhënësve / punëdhënësve publikë e privatë, punëmarrësve / punëmar-
rësve dhe shoqërisë në tërësi, mbi format e lejeve të paguara, të lejueshme për secilin 
prind në legjislacionin shqiptar. 

4	Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe i politikave që mundësojnë ndarje të barabartë të punës 
dhe kujdesit të papaguar në familje, ndërmjet grave dhe burrave, të rejave dhe të rinjve, 
vajzave dhe djemve (si: fleksibiliteti i të punuarit nga shtëpia, zgjatja e kohës së lejeve të 
paguara për të dy prindërit), bazuar në modele të suksesshme ndërkombëtare.

4	Monitorimi i zbatimit të kuadrit ligjor dhe të politikave që mundësojnë ndarje të 
barabartë të punës dhe kujdesit të papaguar në familje, ndërmjet grave dhe burrave, të 
rejave dhe të rinjve, vajzave dhe djemve

Të dhënat zyrtare për tregun e punës për vitin 2020 tregojnë se në vendin tonë ishin rreth 680 

2.   Burimi: Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 2021-2030, ANEKS 3. Matrica e masave dhe treguesit
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mijë të punësuar kontribues në sigurimet shoqërore3, përkatësisht 26% e tyre në sektorin publik 
dhe 68% në sektorin privat jo-bujqësor.4 

Kushtet e punës kanë një ndikim jo vetëm në jetën e punonjësve, por dhe në familjet e tyre. Për 
këtë arsye është shumë e rëndësishme të kuptojmë si është situata aktuale në vend lidhur me 
politikat miqësore me familjen; çfarë konkretisht ofrohet nga bizneset private dhe nga sektori 
publik si dhe nëse ka diferenca midis tyre në zbatimin e këtyre politikave. 

Në fund të vitit 2021, u krye një studim kombëtar për matjen e njohurive, perceptimeve si dhe 
qëndrimeve të personave të punësuar - dhe punëdhënësve lidhur me politikat miqësore me 
familjen si dhe politikat e përgjegjshme gjinore. Më konkretisht, studimi kombëtar përfshin tre 
dimensione: Individin si të punësuar; sektorin privat jo-bujqësor si punëdhënësin më i madh 
në vend5, si dhe sektorin publik në cilësinë e punëdhënësit dhe të autoritetit që harton politikat 
miqësore me familjen, i monitoron ato dhe incentivon sektorin privat në zbatimin e tyre. 

Figura 1. Dimensionet e studimit

Në mënyrë më specifike ky studim synon:

•	 Të kuptojë situatën aktuale të kushteve të punës të ofruara nga bizneset dhe sektori 
publik në drejtim të politikave miqësore me familjen;

•	 Të analizojë diferencat potenciale në atë çfarë ofrohet në sektorin privat jo-bujqë-
sor dhe sektorit publik si dhe faktorët potencialë që mund të sjellin këto ndryshime;

•	 Të kuptojë perceptimet e personave të punësuar në sektorin publik e privat për 
politikat miqësore me familjen;

•	 Të kuptojë perceptimet e bizneseve private dhe institucioneve publike shqiptare 
për balancën punë-jetë;

3.   Burimi: INSTAT, të dhëna administrative të tregut të punës, Link: http://www.instat.gov.al/al/temat/tregu-i-pun%C3%ABs-
dhe-arsimi/t%C3%AB-dh%C3%ABna-administrative-t%C3%AB-tregut-t%C3%AB-pun%C3%ABs/#tab2

4.   Studimi nuk përfshin të punësuarit në sektorin privat jo-bujqësor
5. Sipas të dhënave zyrtare, duke mos marrë në konsideratë sektorin bujqësor, dy në tre të punësuar punojnë në sektorin privat.

Politikat miqësore me familjen

Individi Biznesi privat
jo-bujqësor

Sektori
shtetëror
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•	 Të masë nivelin e njohurive që punonjësit dhe bizneset kanë për politikat miqësore 
me familjen;

•	 Të kuptojë sfidat që sektori privat jo-bujqësor dhe ai publik mund të hasë në drejtim të 
implementimit të politikave miqësore me familjen; 

Gjetjet e këtij studimi do të sigurojnë një bazë informacioni të vlefshme për të kuptuar si mund 
të forcohet zbatimi i politikave miqësore me familjen në mjediset e punës, si dhe do të shërbejë 
si një udhërrëfyes për të kuptuar si mund të nxitet zbatimi dhe zhvillimi i politikave të tilla në 
vendin tonë. Në këtë linjë, gjetjet e këtij studimi do të shërbejnë gjithashtu për të hartuar një do-
kument politik që synon përmirësimin e kuadrit ligjor dhe institucional të politikave miqësore 
me familjen duke adresuar sfidat dhe problematikat e ndeshura në mjedisin e punës. Dokumenti 
politik pas procesit të konsultimit me palët e interesit do të prezantohet në parlament për të 
mundësuar hapa konkretë të procesit legjislativ dhe për të punuar ngushtë me mekanizmat 
përkatës për të arritur nën-objektivin specifik mbi përmirësimin e kuadrit ligjor dhe i politikave 
që mundësojnë ndarje të barabartë të punës dhe kujdesit të papaguar në familje, ndërmjet grave 
dhe burrave, të rejave dhe të rinjve, vajzave dhe djemve.



Zbatimi i Politikave Miqësore për Familjen dhe Barazinë Gjinore në Sektorin Publik dhe Privat   19

Metodologjia
Studimi u realizua nëpërmjet zbatimit të një metodologjie të kombinuar 

sasiore dhe cilësore. Kjo nënkupton që mbledhja e të dhënave u bazua 

në pyetësorë të strukturuar (metoda sasiore) me punonjësit dhe me 

bizneset private, por dhe në intervista gjysmë të strukturuara (metoda 

cilësore) me bizneset dhe me institucionet e administratës publike për të 

hulumtuar më tej gjetjet nga studimi sasior. 

Metodologjia sasiore, përfshiu realizimin e intervistave ballë për ballë me punonjësit në 
sektorin publik dhe privat si dhe me bizneset private. Ndërkohë studimi cilësor, përfshiu in-
tervista të thelluara me institucionet qeveritare në vend në nivel lokal e qëndror, intervista 
të thelluara me bizneset si dhe fokus grupe me gra të papuna.  

Aplikimi i një qasje të tillë synoi të mbulojë perspektivat e secilit aktor, punëdhënës apo 
punëmarrës, në sektorin publik dhe atë privat, për të patur një këndvështrim sa më të qartë të 
situatës aktuale në vendin tonë lidhur me politikat miqësore me familjen. Një vlerësim i saktë i 
situatës aktuale do të shërbejë në evidentimin më të mirë të problematikave e më pas të hartimit 
të rekomandimeve në drejtime të ndërhyrjeve për të përmirësuar situatën për vende pune më 
miqësore me familjen.

Komponenti
sasior

Komponenti
cilësor

Intervista me 
bizneset private

jo-bujqësore

Intervista të 
thelluara me 

bizneset

Grupe të 
fokusuara me 

gratë e papuna 
e më fëmijë të 

vegjël

Intervista të 
thelluara me 
institucionet 
qeveritare

Intervista me 
punonjësit e 

sektorit publik
e privat

Figura 2. Komponentët metodologjik të zbatimit të studimit
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Komponenti sasior

Gjatë muajit dhjetor 2021, u krye procesi i mbledhjes së të dhënave për studimin kombëtar me 
punonjësit dhe me bizneset private për të kuptuar dhe matur nivelin e njohurive si dhe shkallën 
e zbatimit të politikave miqësore me familjen në Shqipëri. Ky studim u krye nëpërmjet interv-
istave ballë për ballë me persona të punësuar në sektorin privat dhe publik në vend si dhe me 
kompanitë private. Përkatësisht dy studimet përfshinë:

a) studimin me punonjësit; personat në moshë madhore, të cilët punojnë në kompani 
private dhe në institucionet publike

b) studimin me punëdhënësit (kompanitë private), duke përjashtuar sektorin bujqësor, 
me të paktën 10 punonjës. 

Në këtë mënyrë analiza do të jetë e plotë dhe do të ofrojnë një këndvështrim 360 gradë mbi sit-
uatën aktuale të zbatimit apo njohjes së politikave miqësore me familjen në vendin e punës. Të 
dhënat nga këto studime do të jenë përfaqësuese në nivel vendi. Me një kampion rreth 600.000 
mijë të punësuar në sektorin publik dhe atë privat jo-bujqësor një kampion i rastësishëm prej 
600 të punësuarish do të garantojë rezultate përfaqësuese me një marxh gabimi ±3.99% në një 
interval besimi 95%. 

Gjithashtu duke konsideruar studimin me bizneset, ku në vendin tonë sipas të dhënave zyrtare 
për ndërmarrjet aktive operojnë  rreth 9,000 biznese 6me 10 ose më shumë punonjës, një kam-
pion prej 200 biznesesh do të na garantojë rezultate përfaqësuese me një marxh gabimi ±6.853% 
në një interval besimi 95%.

Komponenti cilësor

Komponenti cilësor i studimit përfshiu intervista në thellësi me institucionet qeveritare, bizne-
set si dhe grupe të fokusuara me gratë e papuna. Grupet e fokusuara dhe intervistat në thellësi 
u kryen online nëpërmjet platformës ZOOM. Kjo metodë lejon përfshirjen e të anketuarve nga 
vende dhe qytete të ndryshme në të gjithë vendin. Gjithsej u realizuan:

4	6 Intervista të thelluara me pozicione drejtuese, burime njerëzore ose përfaqësues lig-
jor pranë kompanive private. Duke përfshirë tre intervista të thelluara me përfaqësues 
të kompanive të mëdha (50 punonjës ose më shumë) dhe tre intervista të thelluara 
me përfaqësues të kompanive më të vogla (më pak se 50 punonjës, por më shumë se 9 
punonjës).

4	5 Intervista të thelluara me përfaqësues të burimeve njerëzore dhe personave përg-
jegjës për politikat e barazisë gjinore të institucioneve shtetërore në nivel qendror dhe 
lokal si Departamenti i Administratës Publike, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies 
Sociale, Inspektorati i Punës dhe Bashkia Tiranë.

4	2 grupe diskutimi me 6 pjesëmarrës secili: një grup me gra të papuna, dhe në kërkim të 
një pune, në Tiranë dhe që kanë fëmijë nën 7 vjeç, një grup diskutimi me gra të papuna 

6.   Burimi: INSTAT, Regjistri i Ndërmarrjeve, Link: http://www.instat.gov.al/media/8439/regjistri-i-ndermarrjeve-2020.pdf

http://www.instat.gov.al/media/8439/regjistri-i-ndermarrjeve-2020.pdf
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dhe në kërkim të një pune, që jetojnë në rrethe dhe që kanë fëmijë nën 7 vjeç. Duke 
patur parasysh që anketa sasiore iu drejtua vetëm personave të punësuar,  perspektiva e 
personave të papunë (por që janë në kërkim të një pune), pasuron analizën dhe jep një 
pasqyrë të plotë se çfarë po i mban ato jashtë fuqisë punëtore dhe nëse detyrimet e tyre 
familjare ndikojnë dhe në çfarë mënyre po ndikojnë.

Intervistat e thelluara me bizneset mblodhën informacione cilësore, të cilat janë të vështira për 
t’u kuptuar në sondazhin sasior për shkak të informacionit të strukturuar që mbledhin këto të 
fundit. Grupet e diskutimit shërbejnë për të kuptuar më mirë qasjet për të ndikuar në normat 
institucionale, kulturore dhe të sjelljes që nevojiten për të mbështetur politikat dhe veprimet 
më miqësore ndaj familjes. 

Studimi me punonjësit 

Ky studim kishte për qëllim të kuptonte perceptimet, njohuritë, aksesueshmërinë tek politikat 
miqësore me familjen të punonjësve në sektorin privat dhe në atë publik. Përfshirja e të dy gru-
peve është me rëndësi për të kuptuar nëse ka diferenca midis këtyre dy sektorëve. Pritshmëritë 
janë se punonjësit në sektorin publik mund të jenë më të kënaqur me kushtet e punës të tilla 
si orët e punës, aksesueshmëria për të patur një leje vjetore në krahasim me sektorin privat. 
Sidoqoftë analiza e raportit do të disagregojë të dhënat sipas sektorit për të analizuar me thellë 
vërtetësinë e kësaj pritshmërie. 

Kampioni i studimi përfshiu N=700 persona të punësuar. Metodologjia e përzgjedhjes së këtij 
kampioni u bazua në dy mënyra. U përzgjodh një kampion kryesor N=605 në mënyrë të rastë-
sishme, rezultatet e së cilës janë përfaqësuese në nivel vendi. Ndërkohë ky kampion u përforcua 
me një kampion shtesë N=100 vetëm për të punësuarit në sektorin publik. Ky kampion shtesë u 
krye për të konsoliduar analizën e rezultateve veçanërisht në sektorin publik. 

Të dhënat e studimit janë të peshuara sipas gjinisë, për të reflektuar pjesëmarrjen më të madhe 
të burrave në tregun e punës në krahasim me gratë, përkatësisht 60% e punonjësve burra dhe 
40% sipas të dhënave zyrtare INSTAT. 

Për mbledhjen e të dhënave intervistuesët përdorët tableta, CAPI (Computer assisted Personal 
Interview), me intervista ballë për ballë. Intervistat u kryen në familje bazuar në një proce-
durë të përzgjedhjes së rastësishme të familjeve, e cila është shpjeguar në mënyrë të detajuar 
në Aneks IX: Procedura e kampionimit. Në çdo familje u përzgjodh vetëm një pjesëmarrës që 
plotësonte kushtet për të marrë pjesë në studim:

•	 të ishte në moshë madhore (18 vjeç e lart);
•	 të ishte i punësuar7.

Shpërndarja e kampionit të të punësuarve

Për të zgjedhur kampionin e personave të punësuar në sektorin publik dhe privat u përdorën të 
dhënat zyrtare nga INSTAT 8. Të dhënat zyrtare tregojnë se shpërndarja e të punësuarve në sek-

7.   Nëse personi punonte në sektorin privat, nuk duhet të ishte i vetëpunësuar në biznesin e tij, por i punësuar në një biznes tjetër;
8.   Burimi: INSTAT, Link:  http://databaza.instat.gov.al/pxëeb/sq/DST/START__TP__AD__ADY/ADY132/

http://databaza.instat.gov.al/pxweb/sq/DST/START__TP__AD__ADY/ADY132/
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torin privat dhe publik është përkatësisht 27% e të punësuarve punojnë në sektorin publik dhe 
73% në sektorin privat jo bujqësor. Gjithashtu në studim u përfshinë vetëm zonat urbane. 
Për shkak të specifikave më të veçanta të zonave rurale dhe sektorit të bujqësisë, për të kuptuar 
situatën aktuale të politikave miqësore me familjen në sektorin bujqësor kërkon zbatimin e një 
studimi më të fokusuar. Tabela më poshtë paraqet në mënyrë të detajuar shpërndarjen e kampi-
onit sipas rajoneve në të gjithë vendin.

Tabela 1. Shpërndarja e kampionit për studimin me punonjësit

Qarqet9
Shpërndarja e 

kampionit kryesor

Shpërndarja e 

kampionit shtesë 

Shpërndarja e

 kampionit total

Berat 25 4 24

Dibër 15 2 13

Durrës 75 13 93

Elbasan 50 8 58

Fier 50 8 58

Gjirokastër 15 3 22

Korçë 35 6 46

Kukës 10 1 12

Lezhë 30 5 35

Shkodër 35 6 46

Tiranë 220 36 235

Vlorë 45 8 58

Total 605 100 705

Studimi me biznesin privat

Qëllimi i këtij studimi ishte mbledhja e informacionit në kompanitë private për të kuptuar perspek-
tivën e bizneseve shqiptare lidhur me politikat miqësore me familjen. Në studim u përfshinë N=201 
biznese private, të cilat kishin jo më pak se 10 punonjës. Studimi përjashtoi kompanitë me më pak 
se dhjetë punonjës si dhe bizneset me aktivitet bujqësor. Bizneset familjare dhe ato me më pak se 10 
punonjës nuk u përfshinë në studim për shkak se marrëdhëniet familjare mund të shtrembërojnë re-
zultatet e studimit dhe bizneset e vogla ka më shumë gjasa të funksionojnë si të tilla. Gjithashtu dhe 
aktiviteti bujqësor, si një aktivitet me veçori më specifike, nuk është përfshirë në kampion. Kryerja e 
një studimi në sektorin bujqësor kërkon një anketim më të dedikuar për rezultate përfaqësuese. Pas 
përzgjedhjes së biznesit, u kontaktua personi, i cili kishte më shumë njohuri për politikat që zbato-
hen në biznes, si pozicione manaxheriale, burimet njerëzore dhe/ose administratori). 

9.   Studimi përfshin vetëm personat që jetonë në zonat urbane 
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Shpërndarja e kampionit për bizneset private

Kampioni N=201 biznese u përzgjodh bazuar tek të dhënat për ndërmarrjet aktive nga Regjistri i 
Bizneseve 10 (Shpërndarja sipas qarqeve e ndërmarrjeve aktive me 10 ose më shumë punonjës), IN-
STAT. Bazuar në këto të dhëna, u llogarit shpërndarja e kampionit e cila paraqitet si më poshtë:

Tabela 2. Shpërndarja e kampionit për bizneset me 10 ose më shumë punonjës

Qarku 10-49 punonjës 50+ punonjës Total

Berat 4 1 5

Dibër 4 1 5

Durrës 18 5 23

Elbasan 9 2 11

Fier 10 3 13

Gjirokastër 4 1 5

Korçë 7 2 9

Kukës 2 1 3

Lezhë 5 1 6

Shkodër 8 2 10

Tiranë 76 24 100

Vlorë 9 2 11

Total 156 45 201

Instrumentat e kërkimit

Për studimet me punonjësit dhe me bizneset private u zhvilluan dy instrumente kërkimi të veçantë. 
Instrumentet, për arsye krahasimore kishin pjesë të ngjashme, por nga ana tjetër secili prej tyre 
kishte gjithashtu pyetje specifike duke ju përshtatur karakteristikave si dhe specifikave të secilit grup.

Pyetësori për anketën me punonjësit synoi të përfshinte çështje, të cilat masin së pari kushtet 
aktuale të punonjësve në vendet e tyre të punës. Më konkretisht, ky seksion përmbante pyetje 
që lidheshin me orët e punës, puna gjatë fundjavës apo në ditët e festave zyrtare, kompesimet 
e mundshme nëse ata dilnin të punonin gjatë festave zyrtare apo nëse punonin jashtë orarit, 
aksesueshmëria në lejen vjetore të paguar, facilitetet për të punuar me orar fleksibël etj. Me pas 
një seksion i veçantë i pyetësorit iu kushtua matjes së nivelit të njohurive që punonjësit kishin 
për politikat miqësore me familjen si dhe për politikat e ndjeshme gjinore. Si fillim, punonjësit 
të anketuar i lexohej nga intervistuesi një përkufizim paraprak lidhur me këto politika. Më pas 
ai duhet të përcaktonte nëse i njihte apo kishte dëgjuar ndonjëherë për to në vendin e punës 
duke u bazuar në informacionin e sapo lexuar nga intervistuesi. Më tej pyetësori përqendro-
hej në çështje të tilla si komunikimi i informacionit midis punonjësit dhe punëdhënësit si dhe 

10.   Burimi: INSTAT, aksesuar Mars 2020: http://databaza.instat.gov.al/pxweb/sq/DST/

http://databaza.instat.gov.al/pxweb/sq/DST/
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mënyrën e përcjelljes së informacioneve të tilla brenda bizneseve apo institucionit ku punonjësi 
i intervistuar punonte. Në kushtet e një pandemie të krijuar nga COVID-19 dhe të realitetit të 
ri që kjo pandemi solli në vendet e punës, një seksion i veçantë iu dedikua pikërisht matjes së 
një sërë treguesve që lidheshin më këtë situatë të re. Disa çështje që pyetësori trajtonte në këtë 
seksion ishin nëse punonjësit e kishin humbur vendin e punës gjatë valës së parë të pandemisë, 
nëse iu ishte lejuar të punonin nga shtëpia, ndjesitë e tyre nëse kishin punuar nga shtëpia si dhe 
ata që nuk kishin punuar nga shtëpia u pyetën për arsyet e këtij vendimi. Një element tjetër 
shumë i rëndësishëm i politikave miqësore me familjen është plotësimi i kushteve për aspiratat 
e individëve për karrierë, por dhe për të krijuar një familje siç e dëshirojnë. Në këtë kontekst një 
seksion i veçantë i pyetësorit iu kushtua lindshmërisë. Ky seksion nuk ishte vetëm për gratë më 
fëmijë, por për të gjithë të punësuarit e intervistuar, në mënyrë perceptimi i matur për ndikimet 
e lindjes së një fëmije mbi karrierë të ishte sa më i plotë dhe gjithëpërfshirës.

Pyetësori për studimin me bizneset private, përfshiu një sërë pyetjesh për të kuptuar në 
rradhë të parë perceptimet që bizneset private kanë për politikat miqësore me familjen. Kjo 
nënkupton krijimin e një panorame më të qartë si i kuptojnë bizneset aplikimin e orëve fleksibël, 
si i mendojnë ata punonjëset gra me fëmijë të vegjël në krahasim me punonjësit burra me fëmi-
jë të vegjël, si e shohin përfshirjen e tyre në aktivitete që lidhen me familjen etj. Më pas në 
kuadër të objektivave të studimit, pyetësori u përqendrua në matjen e njohurive të bizneseve 
mbi politikat miqësore me familjen dhe politikat e përgjegjshme gjinore. Gjithashtu ashtu si në 
pyetësorin me punonjësit, në kuadër të pandemisë COVID-19, më rëndësi të veçantë ishte përf-
shirja e këtij dimensioni të ri tashmë në vendet e punës; sa u preken bizneset nga kjo pandemi 
dhe a i krijuan kushte ata punonjësve për të punuar nga shtëpia; çfarë i nxiti apo i frenoi në këtë 
drejtim; si janë perceptimet e bizneseve për aplikimin e politikave miqësore me familjen; a i 
shohin ata këto politika të përshtatshme për të gjithë punonjësit pavarësisht statusit të tyre apo 
mendojnë se këto politika prekin vetëm një kategori të caktuar punonjësish.

Për sa i përket studimit cilësor me bizneset dhe institucionet qeveritare si dhe grupet e 
fokusuara me gratë e papuna, u mbajt e njëjta linjë pyetjesh për të eksploruar më tej konceptet 
dhe njohuritë e bizneseve përsa i përket politikave miqësore me familjen. Pjesa e parë e pyet-
jeve eksploroi perceptimet e përgjithshme në lidhje me politikat miqësore me familjen. Duke u 
fokusuar te gratë e papuna një sërë pyetjesh u përqendruan gjithashtu te perceptimi i tyre për 
vështirësitë që ato kanë për t’u punësuar si dhe ndikimi i të qenit prind i një fëmije të vogël në 
punësimin e tyre. Më tej u eksploruar aksesi tek lejet, leja e lindjes, kuptueshmëria dhe ekspe-
rienca që kanë gratë e papuna. Më tej nënat e papuna u pyetën për mungesat në tregun e punës 
si dhe kush mund të ndërhyjë për përmirësimin e kushteve të punës dhe ofrimin e politikave 
miqësore me familjen sipas standardeve të vendeve të zhvilluara. Një segment i tillë pyetjesh, u 
realizua dhe për përfaqësuesit e  bizneseve, duke eksploruar dobësitë dhe mangësitë në kushtet 
e punës, e mbi të gjitha u ndanë ide dhe rekomandime se si mund të përmirësohen kushtet e 
punës së punonjësve në drejtim të zbatimit të politikave miqësore me familjen.  
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Gjetjet e studimit, 
perspektivat e punonjësve

Studimi me punonjësit synoi të masë perceptimet e personave të punësuar në sektorin publik 
dhe privat jo-bujqësor11 lidhur me politikat miqësore me familjen. Si fillim raporti përqendrohet 
në paraqitjen e situatës aktuale të kushteve të punës për punonjësit në këto sektorë duke vënë 
në pah ndryshimet midis tyre. Më pas ai përqendrohet në të kuptuarit nëse jeta familjare ndë-
rhyn në atë profesionale dhe e anasjellta, si një element kyç për të kuptuar sa të ekuilibruar janë 
këto elementë në jetën e individëve të punësuar; duke vijuar me shkallën e  njohurive të punon-
jësve lidhur me politikat miqësore me familjen si dhe politikat e përgjegjshme gjinore, kanalet 
e komunikimit në mjediset e punës, a informohen ata për këto politika në vendin e punës si 
dhe shkallën e interesit që ata kanë për të thelluar njohuritë e tyre lidhur me to. Punonjës më 
të informuar do të thotë punonjës më të ndërgjegjësuar jo vetëm për të drejtat e tyre, por edhe 
për të nxitur vende pune më miqësore me familjen duke ndihmuar kështu në aftësimin e tyre 
për të balancuar punën dhe jetën private si dhe kontributin dhe performancën e tyre në shtëpi 
dhe punë. 

Profili i të intervistuarve

Të dhënat  demografike të punonjësve tregojnë se punonjësit në sektorin publik kanë një moshë 
mesatare më të madhe në krahasim me punonjësit që punojnë në sektorin privat, përkatësisht 
mosha mesatare e punonjësve të intervistuar që punojnë në sektorin publik ishte 41 vjeç në 
krahasim me 34 vjeç për sektorin privat. Gjithashtu personat e punësuar në sektorin publik kanë 
një jetëgjatësi të punës aktuale rreth 15 vite ndërkohë ata që punojnë në sektorin privat kanë 
mesatarisht 11 vite në punën aktuale. 

Tabela 3. Mosha mesatare e punonjësve

Sektori publik Sektori privat

Mosha mesatare në vite 41 vjeç 34 vjeç

Total 255 punonjës 450 punonjës

Të dhënat për nivelin arsimor, tregojnë për një nivel arsimor më të lartë të punonjësve në 
sektorin publik në krahasim me sektorin privat, ku përkatësisht 44% janë me nivelin master. 
Ndërkohë në sektorin privat 52% janë me arsim të mesëm. Sektori privat gjithashtu ka më pak 
punonjës të martuar në krahasim me atë publik, përkatësisht 52% dhe 72%.  Aneks I: Profili i 
punonjësve, paraqet një pamje më të detajuar të të dhënave përshkruese të kampionit të punon-
jësve të intervistuar.

11.   Jo të vetëpunësuar



26   Zbatimi i Politikave Miqësore për Familjen dhe Barazinë Gjinore në Sektorin Publik dhe Privat

Më shumë se gjysma e punonjësve (52%) në sektorin publik janë me fëmijë dhe pothuaj gjysma, 
49%, janë me fëmijë nën 18 vjeç. Afërsisht një në tre punonjës në këtë sektor kanë fëmijë të 
moshës 7 vjeç ose më të vegjël. Në sektorin privat, 38% e punonjësve janë me fëmijë, 34% janë 
më fëmijë nën 18 vjeç dhe një në pesë, 20% janë më fëmijë 7 vjeç ose më të vegjël.  Numri mesa-
tar i fëmijëve për punonjësit në sektorin publik është 1.9, në krahasim me 1,7 fëmijë për personat 
e punësuar në sektorin privat.

Tabela 4. Punonjësit me fëmijë dhe me fëmijë të vegjël (nën 18 vjeç)

  Në sektorin publik Në sektorin privat Total 

Përpjesa e punonjësve me fëmijë 56% 38% 44%

Përpjesa e punonjësve me fëmijë minoren  (nën 18 vjeç) 49% 34% 39%

Përpjesa e punonjësve me fëmijë të vegjël 

(7 vjeç ose me të vegjël)
29% 20% 23%

Numri mesatar i fëmijëve për punonjës 1.85 1.71 1.82

Numri i punonjësve gjithsej 255 450 605

Rreth 15% e punonjësve kujdesen për persona të sëmurë, të moshës së tretë apo me aftësi të 
kufizuara në shtëpitë apo familjet e tyre. Punonjësit e të dy gjinive janë të përfshirë në përku-
jdesjen e familjarëve të moshës së tretë apo të cilët mund të kenë aftësi të kufizuara, përkatë-
sisht 14% e punonjësve burra dhe 16% e punonjësve gra. Gjithsesi rolet e tyre në ofrimin e kësaj 
përkujdesje janë të ndryshme. Burrat kujdesen më së shumti për nevojat financiare apo për 
situata që lidhen me transportin, ndërkohë gratë kujdesen më shumë për higjenën si dhe ofrojnë 
mbështetje për ushqim. 

Figura 3. Punonjësit që kujdesen në mënyrë të rregullt ose që ndihmojnë të sëmurë,
persona të moshës së tretë me aftësi të kufizuara në shtëpi ose familje

17% 13% 14% 16% 15%

Sektori publik
(N=255)

Sektori privat
(N=450)

Burra 
(N=276)

Gra
(N=329)

Total 
(N=605)
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Nga ana tjetër, duket se kjo përgjegjësi është e punonjësve në moshë më të madhe në krahasim 
me punonjësit më të rinj. Pothuaj një në pesë punonjës të moshës mbi 50 vjeç (23%) përkujdeset 
në mënyrë të rregullt për persona të moshës së tretë apo me aftësi të kufizuara, të cilët jetojnë 
në shtëpi me ta. 

Figura 4. Përqindja e punonjësve që kujdesen në mënyrë të rregullt ose që ndihmojnë të sëmurë, persona të moshës 
së tretë me aftësi të kufizuara në shtëpi ose familje, sipas moshës

18-29 vjeç 30-39 vjeç 40-49 vjeç 50+ vjeç

Po 10% 12% 19% 23%

Jo 90% 88% 81% 77%

Situata aktuale

Punonjësit në sektorin privat deklarojnë se punojnë mesatarisht më shumë orë në javë 
në krahasim me punonjësit në sektorin publik. Të pyetur për orët mesatare që ata punojnë 
në javë, personat e punësuar në sektorin publik deklarojnë të punojnë rreth 40 orë në javë në 
krahasim me 47 orë në javë të atyre që punojnë në sektorin privat. Gjithashtu, personat e 
punësuar në sektorin privat punojnë më shumë në fundjavë si dhe ditët e festave zyrtare. 
Pjesa më e madhe e të punësuarve në sektorin privat, 65%, punojnë rregullisht ditën e shtunë. E 
kundërta është e vërtetë në sektorin publik ku 64% nuk punojnë asnjëherë gjatë ditëve të shtuna.

 

Figura 5. A punoni të shtunave?

Rreth një në pesë të punësuar në sektorin privat deklaron se del në mënyrë të rregullt për të 
punuar ditët e diela, në krahasim me një në dhjetë të punësuar në sektorin publik. 

Asnjëherë Ndonjëherë Shpesh Rregullisht

10%
17%

8%

65%

17%

64%

6%
14%

Sektori Publik (N=255) Sektori Privat (N=450)
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Figura 6. A punoni të dielave?

Puna në pushimet e festave  zyrtare duket se është një fenomen më i zakonshëm për sek-
torin privat. Rreth katër punonjës në dhjetë (37%) në këtë sektor deklaron se punon rregullisht 
në ditët e festave zyrtare, në krahasim me 5% në sektorin publik. Ndërkohë, shtatë në dhjetë 
punonjës në sektorin publik ose 71% nuk punojnë asnjëherë gjatë festave zyrtare krahasuar me 
26% të punonjësve në sektorin privat.

Figura 7. A punoni në ditët e festave zyrtare?

Sektori Publik (N=255) Sektori Privat (N=450)

58%

26%
21%

16%

37%

13%
5%

25%

71%

71%

15%
8% 5%

12%
6% 9%

Asnjëherë

Asnjëherë

Ndonjëherë

Ndonjëherë

Shpesh

Shpesh

Rregullisht

Rregullisht

Sektori Publik (N=255) Sektori Privat (N=450)
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 Figura 8. A jeni kompensuar? vetëm ata që kanë punuar

Punonjësit në sektorin privat punojnë më shumë jashtë orarit në krahasim me ato të sek-
torit publik, por nga ana tjetër ata kanë më shumë gjasa të kompensohen për këtë punë 
në krahasim me punonjësit e sektorit publik. Rreth 41% e të punësuarve në sektori privat 
deklarojnë se punojnë ndonjëherë jashtë orarit, në krahasim me 30% të të punësuarve në sektorin 
publik12. Nga ana tjetër 68% e punonjësve në sektorin privat që punojnë jashtë orarit kompen-
sohen gjithmonë në krahasim me 36% të sektorit publik. Vlen të përmendim që ka rregullime 
të detajuara përtej parashikimeve të Kodit të Punës për administratën shtetërore për lejet dhe 
orët e punës jashtë orarit, siç janë rregullimet në VKM Nr. 568 “Për miratimin e rregullave për 
kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit, orët shtesë dhe kompensimin e tyre në institucionet e ad-
ministratës shtetërore”. Gjetjet nga intervistat e thelluara me përfaqësuesit e institucioneve shtetërore 
treguan se sektori publik ndjek udhëzimet e Kodit të Punës, VKM nr. 568/2021 dhe rregulloret e tyre të 
brendshme përsa i përket kohëzgjatjes së punës, dhe të pushimit, lejet orët shtesë dhe kompensimin e tyre. 
Të pyetur se sa gra dhe sa burra janë të punësuar në institucionin që ata përfaqësojnë përgjigjet tregojnë 
se institucionet që morën pjesë në intervistat në thellësi kanë një numër më të madh të punonjëseve gra 
krahasuar me punonjës burra me përjashtim të Inspektoratit Shtetëror të Punës.

12.   Disa profesione të të tilla si zjarrëfikës, polic, infermierë të cilët kanë deklaruar se punojnë jashtë orarit

11%

73%

16%

0.2%

17%

49%

32%

2%

Po, gjithmonë Po, ndonjëherë Jo, asnjëherë Refuzoj

Sektori Publik (N=255) Sektori Privat (N=450)
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Figura 9. A punoni jashtë orarit?

Figura 10. A jeni kompensuar? vetëm ata që kanë punuar

Të pyetur për punët me turne 32% punonjës në sektorin privat punojnë rregullisht me turne në 
krahasim me 15% në sektorin publik.. Ndërkohë 9% punojnë rregullisht natën në sektorin publik 
në krahasim me 5% në sektorin privat. 

49%

68%

16% 15%

0.6%

41%

7% 4%

63%

36%

24%

40%

0.0%

30%

5% 2%

Asnjëherë Ndonjëherë Shpesh Rregullisht

Po, gjithmonë Po, ndonjëherë Jo, asnjëherë Refuzoj

Sektori Publik (N=255) Sektori Privat (N=450)

Sektori Publik (N=255) Sektori Privat (N=450)
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Punoni me turne Punoni naten

Sektori publik 

(N=255)

Sektori privat

(N=450)

Sektori public

(N=255)

Sektori privat

(N=450)

Asnjëherë 76% 59% 78% 86%

Ndonjëherë 3% 3% 8% 6%

Shpesh 5% 6% 6% 3%

Rregullisht 15% 32% 9% 5%

Duke i analizuar të dhënat sipas gjinisë vëmë re se më shumë punonjësve gra se burra punojnë 
rregullisht ose shpesh ditët e shtuna, përkatësisht 63% dhe 58%. I njëjti trend vihet re dhe për 
punën gjatë festave zyrtare ku 45% e punonjëseve gra deklarojnë se punojnë në këto ditë shpesh 
ose rregullisht në krahasim me 41% për punonjësit burra. Ndërkohë më shumë punonjës burra 
se gra punojnë ditët e diela, përkatësisht 27% dhe 24%. Rreth 1 në 10 punonjës (10%)  punon 
rregullisht ose shpesh jashtë orarit, pavarësisht gjinisë.

Figura 11. Përqindja e punonjësve që punojnë shpeshtë ose rregullisht sipas ditëve

Orët fleksibël

Të punuarit me një orar fleksibël i lejon individët të ekuilibrojnë më mirë jetën e tyre personale 
dhe atë profesionale në funksion të nevojave të tyre. Për më tepër për prindërit me fëmijë të 
vegjël kjo i lejon të shpenzojnë kohë më cilësore me fëmijët e tyre. Orari fleksibël nuk nënk-
upton të punuarit më pak, por një orar të plotë ndryshe nga ai tradicionali tetë me katër apo 
nëntë me pesë. Aplikimi i një orari të tillë nënkupton që punonjësi e vendos vetë orarin kur do 
të punojë në varësi të nevojave dhe dinamikës së jetës personale apo familjare. 

Të shtunën Të dielën Jashtë orarit Ditët e festave zyrtare

Gra Burra

27%58% 63% 23% 10%10% 45%41%
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Në përgjithësi vihet re se si në sektorin privat dhe në atë publik, shumica e punonjësve nuk 
punon me orar fleksibël. Megjithatë sektori privat duket se ofron më shumë mundësi për 
një orar fleksibël në krahasim me atë publik. Të pyetur rreth fleksibilitetit të orëve të punës, 
nëntë në dhjetë punonjës të sektorit publik deklarojnë se institucioni nuk ofron aspak orare 
fleksibël. Ndërkohë 17% e punonjësve në sektorin privat i ofrohet një lloj fleksibiliteti në orët e 
punës, dhe 12% operojnë në kushte tërësisht fleksibël, kundrejt 4% dhe 3% në sektorin publik. 

Figura 12. Fleksibiliteti i orëve të punës

Të pyetur nëse personalisht punonjësit kanë kërkuar të punojnë me orë fleksibël, punonjësit në 
sektorin privat kanë një kërkesë më të madhe për të punuar me orë fleksibël në krahasim 
me ato të sektorit publik. Përkatësisht 95% e punonjësve në sektorin publik nuk e kanë kërkuar 
këtë mundësi, krahasuar me 87% të sektorit privat. Vihet re që punonjësit në moshë më të re 
kanë një kërkesë më të lartë për të punuar me orë fleksibël në krahasim me ata më të rrit-
ur. Nuk ka diferenca në kërkesat për të kërkuar orë fleksibël punë sipas gjinisë, 10% përkatësisht 
për të dy gjinitë, të cilët kanë kërkuar të punojnë me një orar të tillë. 

Tabela 5. Vitin e fundit, a keni kërkuar të punoni me orar fleksibël?

Sektori 
Publik  

(N=255)

Sektori 
Privat  

(N=450)

18-29 
vjeç 

(N=208)

30-39 
vjeç 

(N=147)

40-49 
vjeç 

(N=145)

50+vjeç 
(N=105)

Total
(N=605)

Po kam kërkuar dhe m’u 
aprovua

4% 12% 13% 15% 4% 5% 10%

Po kam kërkuar, por m’u 
refuzua

1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%

Jo nuk kam kërkuar 94% 87% 85% 84% 94% 95% 88%

Refuzoj 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

93% 4% 3%

71% 17% 12%

Oraret e punës janë 
tërësisht fleksible

Orari mund të ketë 
fleksibilitet, në rast së 

kërkohet nga një punonjës 

Sektori Publik (N=255) Sektori Privat (N=450)

Orari përcaktohet ngakompania/
institucioni dhe nuk mund të 

ndryshojë (nuk  janë fleksibël)   
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Për sa i përket mundësisë që punonjësit kanë për të kaluar nga një punë me kohë të plotë në të 
pjesshme ose anasjelltas, të dhënat tregojnë se 19% e të punësuarve në sektorin privat mund ta 
bëjnë këtë kalim kundrejt 1% në sektorin publik. 

Gjithashtu duket se sektori privat është më pak kërkues për raportet mjekësore në rast së-
mundjesh të vetë punonjësve në krahasim me sektorin publik. Rreth 35% e punonjësve në sek-
torin privat deklarojnë se nuk është e nevojshme të tregojnë raportin mjekësor në rast sëmundje 
personale në krahasim me 5% në sektorin publik. E njëjta situatë vihet re dhe në rast mungese për 
arsye shëndetësore të fëmijëve. Rreth katër në dhjetë punonjës në sektorin privat deklarojnë se nuk 
e kanë të nevojshme të tregojnë raportin mjekësor, në krahasim me dy në dhjetë për sektorin publik. 

Tabela 6. Kushtet për raportin mjekësor

Mungesë për 
arsye personale 
shëndetësore

 Mungesë për arsye 
shëndetësore të 

fëmijëve13

Kur sëmuret një anëtar 
tjetër i familjes dhe ka 

nevojë për ndihmën tuaj

Publik  
(N=255)

Privat  
(N=450)

Publik  
(N=146)

Privat  
(N=176)

Publik  
(N=255)

Privat  
(N=450)

Po, gjithmonë duhet raport 

mjekësor
78% 51% 63% 39% 45% 45%

Po, por ka dhe raste kur më 

tolerojnë
17% 14% 19% 19% 22% 20%

Jo nuk është e nevojshme 

t’i tregoj

raportin mjekësor

5% 35% 18% 42% 25% 32%

E paaplikueshme - - - - 7% 2%

Leja vjetore

Ndërkohë që punonjësit në sektorin publik deklarojnë se kanë të drejtën e lejes vjetore, jo të gjithë 
punonjësit në sektorin privat kanë deklaruar se e kanë këtë të drejtë. Duke analizuar vetëm punon-
jësit që kanë një vit ose më shumë eksperiencë në punën aktuale, rezultatet tregojnë 29% e punon-
jësve në sektorin privat, deklarojnë se nuk kanë të drejtën e një leje vjetore të paguar. Gjithashtu të 
pyetur për numrin e ditëve që punonjësit kanë të drejtë të marrin leje, punonjësit e sektorit publik 
kanë të drejtë 28 ditë. Kjo në përputhje dhe me legjislacionin në fuqi ku kohëzgjatja e pushimeve 
vjetore është jo më pak se 4 javë kalendarike. Ndërkohë për sa i përket sektorit privat, punonjësit që 
punojnë në këtë sektor deklarojnë së kanë të drejtën e një leje vjetore mesatarisht 15 ditë kalendarike. 

Një aspekt shumë i rëndësishëm është marrja e lejes vjetore sipas nevojave personale apo famil-
jare. Sektori publik duhet se është më tolerant në plotësimin e nevojave të punonjësve për 
ditët e lejes vjetore në krahasim me sektorin privat. Rreth gjysma e punonjësve që punojnë 
në sektorin privat deklarojnë se hasin vështirësi në marrjen e lejes sipas preferencës14 së tyre. 
Nga ana tjetër 67% e punonjësve në sektorin publik deklarojnë se e kanë të lehtë të marrin lejen 
sipas preferencave të tyre. 

13.   Vetëm ata që kanë fëmijë
14.   Me preferencë nënkuptohet marrja e lejes në ditët kur dëshiron punonjësi
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Figura 13. Si do e konsideronit marrjen e lejes vjetore sipas preferencës tuaj?

Tregues të tjerë

Në kuadër të monitorimit të zbatimit të kuadrit ligjor dhe të politikave që mundësojnë ndarje 
të barabartë të punës dhe kujdesit të papaguar në familje, ndërmjet grave dhe burrave, të rejave 
dhe të rinjve, vajzave dhe djemve, ky studim përfshiu disa pyetje për të krijuar të dhëna bazë 
(baseline) të treguesit 1.1.3a të përfshirë në SKBGJ 2021-2030. Ky tregues në mënyrë specifike 
tenton të masë numrin e punëmarrësve të cilat/cilët kanë aplikuar dhe marrë cilën formë të 
lejes së paguar (baseline për vitet 2019-2021), duke evidentuar dhe ndikimin që patën situatat 
e emergjencave civile dhe fatkeqësive natyrore. 

Të dhënat tregojnë se gjatë 2019-2021, duke konsideruar vetëm punonjësit, të cilët kanë të 
paktën 3 vite punë, pothuajse shtatë në dhjetë kanë kërkuar leje vjetore dhe e kanë marrë atë; 
17% kanë kërkuar dhe kanë marrë leje të papaguar ku më shumë janë burra se gra; 6% kanë mar-
rë përfitime shëndetësore falas ku më shumë janë gra se burra; 60% kanë marrë leje për arsye 
shëndetësore ku më shumë gra se burra e kanë marrë këtë leje.

Tabela 7. Duke patur parasysh dy vitet e fundit 2019-2021, a keni kërkuar dhe përfituar personalisht nga të mëposht-
met në vendin tuaj të punës?

Burra Gra Total

Leje vjetore 64% 73% 68%

Leje të papaguar 19% 14% 17%

Përfitime shëndetësore / p.sh. vizita shëndetësore falas 
– kontrolle mjekësore të paguara nga punëdhënësi 

5% 8% 6%

Leje për arsye shëndetësore për vete 59% 63% 60%

Total 239 260 499

21%
25% 24% 25%

5%

37%

30%

14%
18%

1%

Sektori Publik (N=255) Sektori Privat (N=450)

Shumë të lehtë Më së shumti të 
lehtë

Më së shumti të 
vështirë

 Nuk e di / 
Refuzoj

Shumë të vështirë
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Gjithashtu duke konsideruar vetëm punonjësit të cilët kanë të paktën 3 vite punë, vetëm 8% e 
punonjësve me fëmijë të vegjël 6 vjeç ose më pak e kanë kërkuar dhe e kanë marrë leje të papa-
guar prindërore, dhe 79% e tyre nuk e kanë kërkuar; 46% kanë marrë leje për arsye shëndetësore 
për t’u kujdesur për fëmijët e tyre.

Tabela 8. Duke patur parasysh dy vitet e fundit 2019-2021, a keni kërkuar dhe përfituar personalisht nga të mëposht-
met në vendin tuaj të punës?

% Burra % Gra % Total

Leje të papaguar prindërore15

(vetëm punonjësit me fëmijë 6 vjeç ose më të vegjël)
7% 54 9% 74 8% 128

Mbështetje për gjidhënie (shkëputje nga puna të 
paguara për gjidhënie ose ambiente të dedikuara) 
(vetëm punonjëset gra që kanë fëmijë 3 vjeç ose më të 
vegjël dhe që lejen e lindjes nuk e kanë bërë të plotë) 

NA NA NA * * *

Leje për arsye shëndetësore për fëmijët
 (vetëm punonjësit që kanë fëmijë) 

38% 114 59% 145 46% 259

*Numër shumë i i vogël për tu analizuar

Balanca punë jetë dhe marrëdhëniet midis tyre

Mundësia për t’u shkëputur nga puna është një tjetër tregues i përkrahjes së punonjësve në rast se 
ata kanë nevoja personale apo familjare për të përmbushur gjatë orarit të punës. Të dy sektorët duket 
se janë më së shumti mirëkuptues në këtë drejtim. Në të dy sektorët afërsisht dy në tre punonjës 
deklarojnë se e kanë të lehtë për të marrë leje gjatë orarit të punës për arsye personale apo familjare 
dhe një e treta hasin një lloj vështirësie për të përftuar një leje të tillë nga punëdhënësi.

Figura 14. Si do e konsideronit marrjen e një apo dy orëve leje për arsye familjare/personale gjatë orarit të punës?

15.   Sipas Kodit të Punës Neni 132/1

34% 34%

22%

10%

0%

38%
34%

21%

6%
1%

Sektori Publik (N=255) Sektori Privat (N=450)

Shumë të lehtë Më së shumti të 
lehtë

Më së shumti të 
vështirë

 Nuk e di / 
Refuzoj

Shumë të vështirë
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Institucionet publike duket se ofrojnë më pak ambiente për socializim, konsumim të vakteve 
në institucion për punonjësit në krahasim me sektorin privat. Më shumë duhet të bëhet nga 
institucionet publike në drejtim të ofrimit të këtyre ambienteve për stafin e tyre. Ndërkohë të 
dy sektorët mbeten shumë prapa për ofrimin e shërbimeve të tjera si pagesa ekstra për vaktet 
e ushqimit gjatë punës, ambiente të dedikuara për gjidhënie apo në ofrimin e ambienteve për 
mbajtjen e fëmijëve.

Figura 15. Shërbime që kompania/institucionet ofrojnë për punonjësit

 
Sektorin publik  

(N=255)
Sektorin privat  

(N=450)

Ka hapësirë të përshtatshme për pushim gjatë punës dhe 
socializim si p.sh. kafe ose një vend të për konsumuar diçka. 

47% 70%

Keni hapësira të dedikuara për ushqim për punonjësit
 (p.sh., kafene ose kantinë/ kuzhinë ku mund ta shfrytëzoni për të 
ngrënë gjatë pushimit të drekës).

31% 60%

Merrni pagesë ekstra të dedikuara për 
ushqim/ vaktin e  drekës.

3% 8%

Keni hapësira të dedikuara për dhënien gji të fëmijës 0.3% 1%

Ambiente për përkujdesjen e fëmijëve të punonjësve 
që kanë fëmijë në kompani. P.sh. kopshte çerdhe, kënd lojërash

0% 0.3%

Një mënyrë indirekte për të kuptuar sa miqësore me familjen janë mjediset e punës, është të 
kuptojmë sa ndërhyn puna në jetën personale apo e anasjellta. Nëse këto dy mjedise ndikojnë 
negativisht tek njëri tjetri kjo nënkupton që balanca punë-jetë po cënohet dhe kërkohet një 
ndërhyrje në drejtim të harmonizimit të tyre.

Punonjësit u pyetën për disa situata, të cilat ato mund t’i kishin përjetuar në një shkallë nga 
shumë shpesh, ndonjëherë, rrallë dhe asnjëherë. Grafiku i mëposhtëm tregon përqindjen e 
punonjësve, të cilët këto situata i kanë përjetuar shumë shpesh. Të përjetuarit shumë shpesh 
është një tregues alarmi, i cili mund të jetë indikativ për një përmirësim ose ndërhyrje pasi tre-
gon një gjendje jo normale të individit, e cila ul produktivitetin e tij në punë si dhe ndikon në 
përjetime negative në jetën personale apo familjare.

Gratë i përjetojnë më shumë situatat stresuese të punës duke i marrë me vete në shtëpi 
sesa anasjelltas. Gjithashtu gratë dhe burrat i përjetojnë ndryshe situatat në punë dhe shtëpi. 
Duke qenë se gratë kanë ende përgjegjësinë kryesorë të punëve dhe kujdesit në shtëpi duket më 
e pranueshme që 30% e tyre të përjetojnë shumë shpesh vështirësi për të përmbushur detyri-
met familjare në krahasim me 19% të burrave. Kjo gjithashtu mund të tregojë që gratë e kanë 
më të vështirë për të patur një balancë të shëndetshme midis punës dhe jetës familjare. Por 
pavarësisht kësaj gratë shqetësohen më shumë për punën duke u ndjerë nervoze dhe menduar 
më shumë për të (16%) krahasuar me burrat (8%). Pra gratë shqetësohen dhe bëhen dy herë 
më shumë nervoze se burrat për punën. Ato (14%) gjithashtu mendojnë më shumë se burrat 
(9%) për punën në shtëpi gjë që i shkakton grave (16%) më shumë shqetësime shëndetësore se 
burrat (12%). Ndërkohë vihet re që gratë i çojnë më shumë problemet e shtëpisë në punë (13%) 
duke patur më shumë vështirësi në përqendrim për shkak të detyrimeve familjare. Kjo gjetje 
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duhet analizuar më shumë për të kuptuar arsyet kryesore pse gratë shqetësohen dhe bëhen më 
nervoze për punën krahasuar për burrat, por kjo gjetje tregon se puna është një sferë gjithaq e 
rëndësishme në jetën e gruas sa familja.

Figura 16. Përqindja e punonjësve që kanë përjetuar shpesh situatat, sipas gjinisë

Gra (N=279) Burra (N=329)

19% 30%

16%

14%

16%

7%

13%

9%

8%

9%

12%

8%

9%

7%

Vështirësi për të përmbushur 
detyrimet familjare për shkak të 
kohës që shpenzoni në punë

Problemet që keni në punë 
ju bëjnë nervoz në shtëpi.

Kur jeni në shtëpi, shpenzoni 
kohë duke menduar për punën.

Përjetim të lodhjeve mendore ose 
sëmundje të shkaktuara nga puna.

Puna ju ka ndaluar të 
përmbushni nevojat për gjumë.

Vështirëse të përqëndroheni 
në punë për shkak të 
detyrimeve familjare.

Përgjegjësitë familjare ju 
kanë ndaluar të keni sasinë e 
duhur të gjumit që ju nevojitet 

për të bërë punën si duhet.
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Kjo analizë është kryer gjithashtu edhe duke shtuar elementin e prindërimit. Janë analizuar 
punonjësit pa fëmijë, ata me fëmijë më të rritur se 7 vjeç dhe ata me fëmijë 7 vjeç ose më të 
vegjël. Kjo ndarje është bërë për të kuptuar nëse të paturit fëmijë të vegjël ndikon në ekuilibrin 
punë-jetë. Nëse vërejmë me vëmendje dy tabelat, ndryshimi i shqetësimit kur je prind dhe ner-
vozizmit  për punën është pothuaj njësoj me një rënie të vogël rreth 1%, ndërsa të menduarit rreth 
punës rritet me një përqind. Çështjet që kanë pësuar ndryshimin më të madh normalisht është 
lodhja me rreth 2% deri 4% më shumë si dhe cilësia e gjumit që dëmtohet si nga shqetësime të 
lidhura me punën ashtu edhe me detyrimet familjare. Ndërkohë vështirësia për tu përqendruar 
në punë për shkak të problemeve familjare është e pandryshueshme. Ndërsa fëmijët natyrshëm 
shtojnë ngarkesën dhe lodhjen për shkak, prezenca e tyre nuk i ndryshon ndjeshëm qëndrimet, 
përjetimet dhe shqetësimet që kanë punonjësit prindër në raport me punën. 

Ndërkohë të dhënat midis individëve prindër dhe jo prindër tregojnë për një ndikim të të paturit 
fëmijë, e sidomos në raste të caktuara të fëmijëve të vegjël 7 vjeç ose më të vegjël, në balancën 
punë-jetë të punonjësve. Rreth një në tre punonjës me fëmijë të vegjël dëshmon për përjetim 
shumë shpesh të vështirësisë që i sjell koha e shpenzuar në punë në angazhimet dhe detyri-
met familjare. Krahasuar me punonjësit pa fëmijë të cilët 20% deklarojnë një përjetim të tillë. 
Gjithashtu dhe shkalla e përjetimit të nervozitetin në shtëpi për shkak të problemeve të punës 
është më e lartë tek punonjësit me fëmijë. Gjithashtu ata shpenzojnë shumë kohë duke men-
duar për punën në shtëpi si dhe përjetojnë më shumë lodhje mendore të shkaktuara në puna. 
Një praktikë e mirë ndërkombëtare është ajo e ndjekur nga korporata Pepsi16 ku prindërit e rinj 
mund të kenë takime të rregullta me përfaqësuesit e burimeve njerëzore për të adresuar nevojat 
e tyre shtesë si dhe fleksibiliteti dhe mbështetja e korporatës ndaj tyre. Një mënyrë tjetër që 
mund të reduktonte stresin e prindërve të rinj është rikthimi i tyre në punë me faza të ndryshme 
që nënkupton ngarkesë pune më të vogël dhe orar të shkurtuar përgjatë vitit të parë dhe kalim i 
ngadaltë në orarin dhe ngarkesën normale të punës.

16.   Burimi: Linku, aksesuar Mars 2020: https://www.peepshr.co.uk/resource-centre/how-to-support-parents-return-
ing-to-work/#:~:text=Shoë%20some%20empathy%2C%20encouragement%20and,and%20retaining%20a%20neë%20employee.
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Figura 17. Përqindja e punonjësve që kanë përjetuar shpesh situatat, sipas statusit të fëmijëve
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Lindshmëria

Një seksion i dedikuar i studimit i është kushtuar punonjësve me fëmijë. Të paturit një fëmijë 
thekson më shumë mangësitë potenciale të politikave miqësore me familjen në vendin e punës.

Të dhënat tregojë se janë gratë ato që marrin lejen e lindjes në rast të lindjes së një fëmije. Duke 
analizuar punonjësit me fëmijë  të moshës 7 vjeç ose më të vegjël, ka një diferencë të theksuar 
midis marrjes së lejes së lindjes midis burrave dhe grave. Të dhënat tregojnë se 70% e grave që 
punojnë dhe kanë fëmijë të vegjël e kanë marrë lejen e lindjes, dhe 81% e burrave deklarojnë se 
është partnerja që ka marrë lejen e lindjes. Rreth 28% e grave punonjëse me fëmijë të vegjël nën 
7 vjeç deklarojnë se nuk e kanë marrë lejen e lindjes. Vetëm 3% e burrave tregon se kanë marrë 
lejen e lindjes17. 

Gjetjet cilësore në intervistat me përfaqësuesit e institucioneve tregojnë se në Bashkinë Tiranë 
përgjatë dy viteve të fundit 2 burra kanë kërkuar lejen prindërore dhe lejen e atësisë përkundre-
jt 87 grave. Ndërsa në Ministrinë e Shëndetësisë ky fenomen ishte më i përhapur kryesisht te 
mjekët e emëruar në qytetet jashtë Tiranës. Është për tu studiuar akoma më shumë në thellësi 
fakti nëse mjekët që kërkojnë lejen e atësisë e bëjnë për t’u përkujdesur ndaj fëmijës së sapolin-
dur apo për arsye qëndrimi në Tiranë.

Figura 18. Marrja e lejes së lindjes për punonjësit me fëmijë 7 vjeç ose më të vegjël

17.   Burimi: Ligji Nr. 7753 dt. 11/5/1993 Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, Neni 27/7

Po, e kam marrë vete 
lejen e lindjes

Po, partneri/ja im e ka 
marrë lejen e lindjes

Jo, asnjëri nga ne nuk 
e ka marrë

3%

70%

32%

16%

28%
21%

81%

1%

47%

Burra (N=58) Gra (N=83) Total (N=141)
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Në përgjithësi shumica e grave që kanë marrë leje lindje e kanë shfrytëzuar të plotë ku rreth 
shtatë në dhjetë gra deklarojnë se e kanë përfituar të plotë dhe rreth një në pesë gra e ka përfi-
tuar të pjesshme.

Figura 19. Kohëzgjatja e lejes së lindjes

Duke e fokusuar analizën tek gratë, të cilat nuk e kanë marrë lejen e lindjes, arsyeja kryesore e 
deklaruar prej tyre ka qenë se nuk kanë qenë të punësuara në kohën kur janë bërë më fëmijë.

Tabela 9. Arsyet e mos marrjes se lejes se lindjes nga gratë më fëmijë të vegjël nën 7 vjeç

Arsyet Përqindja 

Nuk kam qenë e punësuar në atë kohë 44%

Punoja në të zezë kështu që nuk mund të përfitoja 27%

Ishte një zgjedhje personale 15%

Në përgjithësi rreth 52% e të punësuarave gra planifikojnë të kenë një fëmijë së shpejti, respek-
tivisht 26%  janë të grupmoshës 18-29 vjeç dhe 26% të grupmoshës 30-39 vjeç. Nuk ka asnjë grua 
mbi të 40-tat, e cila të jetë duke planifikuar patjen e një fëmijë. 

Gra ne sektorin publik
(N=70)

Gra ne sektorin privat
(N=60)

1% 2%

70% 73%

Leje lindje të pjesshme (muaj ose ditë)Leje lindje të plotë (11 muaj) Refuzoj

29% 25%
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Figura 20. A planifikoni të keni një fëmijë të ardhmen e afërt?

Duke analizuar vetëm grupmoshën fertile (18-49 vjeç)18, vihet re se më shumë gra që punojnë 
në sektorin publik planifikojnë të kenë një fëmijë në krahasim me gratë që punojnë në sektorin 
privat, respektivisht 28% me 17%.

Figura 21. Planifikimi për një fëmijë tjetër, vetëm gratë 18-49 vjeç

Për pjesën më të madhe të anketuarve, rritja e një fëmijë në vendin tonë konsiderohet si shumë 
e vështirë ose më së shumti e vështirë. Ky mendim është i përgjithshëm dhe nuk vërehen dif-
erenca në perceptim sipas gjinisë ose midis atyre që tashmë kanë fëmijë dhe ata që nuk kanë.

18.   Grupmosha fertile konsiderohet 15-49 vjeç. Në këtë studime do t’i referohemi 18-49 vjeç pasi studimi përfshiu vetëm 
persona 18 vjeç e sipër

13%

28%

56%

15%

1%

37%

11%

0%

26%

65%

17% 17%

0%

26%

0% 0%
18-19

Po

30-39

Jo

40-49

Nuk e di

50+

Refuzoj

Gra (N=279) Burra (N=329)

Gra sektori publik (N=30) Gra sektori privat (N=38)
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Figura 22. Perceptimi për rritjen e fëmijëve

Pasiguria financiare në vend konsiderohet si arsyeja kryesore pse rritja e një fëmije konsidero-
het e vështirë. Ky është mendimi i 86% të punësuarve. Ndërkohë gjysma e tyre mendojnë se 
arsyeja kryesore lidhet me pasigurinë e vendit të punës, pa dallime nëse personat punojnë në 
sektorin publik apo atë privat, nëse janë burra apo gra. Pothuajse 35% e të punësuarve mendon 
se prindërimi vështirëson gjetjen apo mbajtjen e një pune, ku 30% e burrave e mendojnë këtë 
arsye krahasuar me 43% të grave.

Shumë e vështirë

Total (N=605)

Më së shumti e vështirë

As e vështirë as e lehtë

Negativ

Pozitiv

Më së shumti e lehtë

Shumë e lehtë

Nuk e di

61%

27%

88%

9%

1%

1%

0%

1%
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Figura 23. Pse e konsideroni rritjen e një fëmijë të vështirë, me disa zgjedhje

Ndërkohë vihet re se gratë shfaqin një nivel shqetësimi më të lartë së burrat për humbjen 
e vendit të punës në rast se do të bëheshin me fëmijë. Respektivisht 44% e burrave deklarojnë 
se nuk janë aspak të shqetësuar që do të humbin punën nëse bëhen me fëmijë, në krahasim me 
26% të grave. Pothuajse një në tre gra raportojnë se do të ishin shumë të shqetësuara  për hum-
bjen e vendit të punës në krahasim me 20% te burrave.

Për arsye të pasigurisë 
financiare në vend

Për arsye të pasigurisë së 
vendit të punës në vend

Prindërimi vështirëson gjetjen e 
një pune apo në mbajtjen e saj

Nuk ka mbështetje të 
mjaftueshme nga qeveria për 

familjet me fëmijë

Shërbimet publike të përkujdesjes 
së fëmijëve janë të vështira dhe/
ose të shtrenjta për tu aksesuar.

Punëdhënësit nuk janë 
mbështetës për punonjësit me 

fëmijë

Komuniteti vetë nuk është 
mbështetës dhe ndihmues për 

personat me fëmijë

Kolegët nuk janë mbështetës 
për kolegët me fëmijë në ambi-

entin e punës.

Tjetër

87% 86% 84% 87% 86%

50% 49% 49% 51% 49%

35% 35% 30% 43% 35%

26% 31% 31% 29% 30%

18% 15% 14% 16% 15%

16% 9% 10% 13% 11%

12% 7% 7% 9% 8%

6% 3% 4% 4% 4%

1% 2% 3% 1% 2%

Sktori privatSektori publik Burra Gra Total
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Figura 24. Sa i shqetësuar do të ishit për humbjen e vendit të punës nëse do të bëheshit me një fëmijë 
(ose një fëmijë tjetër)

Punonjëset gra mendojnë se prindërimi do e bënte më të vështirë avancimin në karrierë në 
krahasim me punonjësit burra. Përkatësisht 60% e punonjëseve gra mendojnë se prindërimi 
do e bënte më të vështirë avancimin në karrierë në krahasim me 47% të burrave. 

Figura 25. Si mendoni se do të ndikonte prindërimi në karrierë?

Jashtëzakonisht i 
shqetësuar

Shumë i shqetësuar

Jo shumë i shqetësuar

Aspak i shqetësuar

Më të lehtë

Më të vështirë

Nuk e di/Refuzoj

Nuk do të ndikonte

Nuk e di/ Refuzoj 

Sktori privatSektori publik Burra Gra Total

Sktori privatSektori publik Burra Gra Total

26% 25% 20% 32% 25%

22% 20% 18% 23% 20%

13% 19% 19% 14% 17%

34% 35% 41% 26% 35%

5% 2% 2% 5% 3%

5% 2% 4% 3% 3%

42% 41% 45% 33% 41%

49% 54% 44% 60% 52%

4% 3% 4% 3% 3%
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Punonjësit në një moshë më të re mendojnë gjithashtu se prindërimi ndikon negativisht në 
avancimin në karrierë. Përkatësisht të dhënat tregojnë se 60% e punonjësve të moshës 30-39 
vjeç mendojnë këtë në krahasim me 45% e punonjësve të moshës mbi 40 vjeç. 

Tabela 10. Si mendoni se do të ndikonte prindërimi në karriere, sipas grupmoshës

18-29 vjeç 

(N=208)

30-39 vjeç 

(N=147)

40-49 vjeç 

(N=145)

50+ vjeç 

(N=105)

Më të lehtë 2% 1% 5% 6%

Nuk do të ndikonte 39% 37% 47% 41%

Më të vështirë 55% 60% 45% 48%

Nuk e di/ Refuzoj 3% 2% 4% 5%

Gratë e papuna: Gjetjet nga intervistat me grupet e fokusuara

Intervistat me  gratë e papuna dhe nëna me fëmijë nën 7 vjeç, treguan se ato shohin si arsye 
kryesore të papunësisë së tyre vështirësitë që lidhen me përshtatjen e orarit të punës me 
kujdesin ndaj fëmijëve. Pothuajse të gjitha nënat u shprehën se i kanë dërguar fëmijët në kop-
shte dhe çerdhe private, edhe duke sakrifikuar nga mundësi ekonomike të kufizuara. Pjesa më e 
madhe e tyre ishin skeptike për cilësinë dhe sigurinë e institucioneve parashkollore shtetërore. 

Ka diferenca midis grave pjesë të grupit të Tiranës me ato jashtë Tiranës. Asnjë nga nënat e 
grupit në Tiranë nuk preferon çerdhet dhe kopshtet publike. Disa prej tyre kanë patur ekspe-
rienca të mëparshme dhe i kanë transferuar fëmijët në kopshte private për kushte më të mira. 
Ndërsa gratë që nuk kanë mundësi ekonomike për kopshtet private, preferojnë të mos punojnë 
dhe të kujdesen për të vegjlit, ose ndihmohen nga familjarët e afërt. Nënat nga rrethet e tjera 
shprehen gjithashtu përgjithësisht të pakënaqura me kushtet e institucioneve parashkollore 
publike, por janë të detyruara për shkak të kushteve ekonomike, ose sepse në pjesën më të 
madhe të qyteteve në Shqipëri nuk ka kopshte private.

Elementët kryesorë që ato konsiderojnë para se të kërkojnë një punë janë paga dhe kushtet e 
punës, të tilla si orari punës, lejet, festat zyrtare. Dhe më pas vjen mundësia për rritje dhe am-
bienti miqësor. Në përgjithësi nënat e papuna u shprehen se është shumë e vështirë të gjesh një 
punë kur ke fëmijë të vegjël. Sidomos nënat nga rrethet, u shprehën në mënyrë unanime se sipas 
eksperiencave të tyre gratë diskriminohen nga punëdhënësit në momentin që ata kuptojnë se 
kandidatja ka fëmijë të vogël.

Të pyetura për eksperiencat e mëparshme në punë, dhe lejet vjetore e lejet e lindjes, situata në rrethe 
duket më pak e favorshme se në Tiranë. Pjesa më e madhe e nënave që kanë punuar në instituci-
one private, shprehen se maksimumi i lejes vjetore që ato kishin të drejtë ishte dy javë kalendarike. 
Gjithashtu për ta nuk është aspak e lehtë të marrin leje prindërore për nevojat e fëmijëve apo an-
gazhimeve familjare. E ndërsa kur vjen puna te leja e lindjes, vetëm një pjesë e vogël e kishin te 
sigurtë punën pas përfundimit të lejes. Një pjesë e madhe u shprehën se punëdhënësit nuk janë të 
gatshëm të presin deri në përfundimin e lejes së lindjes. Në Tiranë, nga ana tjetër punëdhënësit janë 
më korrekt dhe lejojnë marrjen e lejes së lindjes sipas parashikimit në ligj.
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Gjetjet cilësore zbuluan se mënyra për të ndryshuar të gjithë parregullsitë për kushtet e punës 
nga kompanitë private është ndërhyrja e shtetit. Të gjitha pjesëmarrëset janë në dijeni të kodit 
të punës, por shprehen se mungesa e transparencës dhe korrupsioni bën që kompanitë të mos 
kenë asnjë ndëshkim për shfrytëzimin e punonjësve dhe mos ndjekjen e rregullave sipas kodit 
të punës. Kontrollet e herëpashershme në ambientet e punës nga institucionet shtetërore dhe 
gjobat për punëdhënësin u përmendën nga shumica e të intervistuarave si mënyra për të forcuar 
zbatimin e ligjit dhe kodit të punës. 

Ndikimi dhe përjetimet gjatë COVID-19

Pjesëmarrësit në studim u pyetën nëse gjatë valës së parë të pandemisë Covid-19, ishin në mar-
rëdhënie pune. Konkretisht 88% e punonjësve të sektorit publik deklaron se ka qenë në punë në 
krahasim me 61% e punonjësve të sektorit privat. Pjesa më e madhe e personave që kanë punuar 
gjatë pandemisë deklarojnë se nuk e kanë humbur punën për shkak të saj. Përkatësisht 98% e 
punonjësve që aktualisht punojnë në sektorin publik deklarojnë se nuk e kanë humbur punën 
për shkak të COVID-19 dhe 94% e punonjësve në sektorin privat deklarojnë se nuk e kanë hum-
bur punën për shkak të COVID-19.

Figura 26. A keni qenë i punësuar gjatë valës së parë të pandemisë (Mars 2020)?

Sektori publik i ka lejuar më së shumti punonjësit të punojnë nga shtëpia gjatë valës së 
parë të pandemisë në krahasim me sektorin privat, përkatësisht 40% në krahasim me punon-
jësit e sektorit privat 18%. Të pyetur pse nuk janë lejuar të punojnë nga shtëpia mbi nëntë nga 
dhjetë punonjës përgjigjen për shkak se lloji i punës nuk ua lejon, përkatësisht 95% nga sektori 
publik dhe 98% nga sektori privat.

Diferenca vihen re dhe sipas statusit familjar të punonjësit. Duket se punëdhënësit kanë qenë 
më të mirëkuptueshëm më punonjësit me fëmijë më të vegjël se 7 vjeç, ku 37% e tyre deklarojnë 
se kanë punuar nga shtëpia në krahasim me 25% të punonjësve që kanë fëmijë më të rritur dhe 
20% të punonjësve pa fëmijë. Diferenca të vogla vihen re dhe sipas gjinisë ku 28% e grave punon-
jësve u është lejuar të punojnë nga shtëpia në krahasim me 23% të punonjësve burra.

Po Jo

88%

61%

12%

39%

Sektorin publik 
(N=255)

Sektorin privat 
(N=450)
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Figura 27. Përpjesa e punonjësve që u është lejuar të punojnë nga shtëpia gjatë pandemisë

Puna nga shtëpia është një lehtësi e padiskutueshme sidomos në kushtet e një pandemie ku 
si punëdhënësit dhe punëmarrësit u gjendën përpara një realiteti të ri izolimi. Kjo ishte një 
mënyrë për të dy palët për të vazhduar punën, por në kushte tashmë tërësisht të reja. Sidoqoftë 
në mënyrë që ajo të funksionojë në terma afatgjatë kërkon një mendësi të re si dhe krijimin e 
disa kushteve për ta bërë atë të mundur. Punonjësit, të cilët kanë punuar në shtëpi gjatë pan-
demisë, janë hasur me një sërë ndjesish apo vështirësish në këtë mënyrë të re të të punuarit. 
Më shumë gra se burra kanë ndjerë se nuk kanë një hapësirë të mjaftueshme apo të për-
shtatshme në shtëpi për të punuar, përkatësisht 33% dhe 21%. Kjo është akoma më e theksuar 
të punonjësit më fëmijë 7 vjeç ose më të vegjël në krahasim me ata pa fëmijë, 41% dhe 17%. Më 
shumë gra se burra kanë ndjerë vështirësi për të ekuilibruar punën dhe jetën familjare 
gjatë të punuarit nga shtëpia, 41% dhe 24%. Më shumë se një në tre punonjës janë ndier të 
izoluar duke punuar nga shtëpia, ku sërisht gratë e kanë përjetuar më së shumti se burrat, 
41% dhe 36%.
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Figura 28. Përjetimet e punonjësve gjatë punës nga shtëpia sipas gjinisë

Duke patur parasysh se të dy gjinitë kanë patur përjetime dhe vështirësi të ndryshme për të 
balancuar jetën me punën, gratë më së shumti e kanë vlerësuar eksperiencën e të punuarit nga 
shtëpia si negative 41%. Nga ana tjetër pothuajse gjysma e burrave do e shihnin alternimin e të 
punuarit nga shtëpia me zyrën si ideale. 

Tabela 11. Si do e vlerësonit të punuarit nga shtëpia?

Burra (N=42) Gra (N=61)

Shumë pozitive, më përshtatet shumë mirë 7% 7%

Më së shumti pozitive. Kjo metodë më përshtatet. 14% 11%

Mendoj që idealja është alternimi/kombinimi 

midis të punuarit nga shtëpia dhe zyra
48% 39%

Negative, nuk më përshtatet fare 31% 41%

Nuk kam mendim 0% 2%

Mungesë të një ambienti të 

përshtatshëm për të  punuar në shtëpi/ 

nuk keni hapësirë mjaftueshëm

Vështirësi në ndarjen e punës nga 

familja / të ekulibrioni punuar në shtëpi/ 

nuk keni hapësirë mjaftueshëm

Jeni ndjerë i/e izoluar

Keni punuar shumë 

(më shumë se në zyrë)

Mungesë e vetë disipliminit/ vetë 

manaxhimit të punëve 

Asnjë nga të mësipërmet

21% 33% 17% 20% 41%

24% 41% 15% 44% 39%

36% 41% 33% 44% 39%

29% 25% 25% 23% 31%

17% 8% 13% 13% 13%

19% 11% 25% 13% 8%

Gra (N=61)Burra (N=42) Pa fëmijë (N=35) Me fëmijë të rritur (N=30) Me fëmijë të vegjël (N=38)
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Për të analizuar si kanë ndryshuar dinamikat e të punuarit nga shtëpia rezultatet tregojnë se 
59% e punonjësve, të cilët punuan nga shtëpia gjatë pandemisë, nuk u lejohet më ta bëjnë këtë. 
Gjithashtu dhe punonjësit që nuk kanë punuar nga shtëpia gjatë pandemisë vazhdojnë të mos 
ta kenë ketë mundësi. 

Intervistat me institucionet shtetërore (Dhjetor 2021- Janar 2022) treguan se të gjithë punonjësit puno-
nin fizikisht, me përjashtim të atyre që rezultonin pozitiv me Covid-19.

Figura 29. Situata aktuale për punën nga shtëpia

Njohuritë e punonjësve mbi politikat miqësore me familjen dhe 
politikat e përgjegjshme gjinore

Vihet re se punonjësit në sektorin publik janë më të informuar rreth politikave miqësore 
me familje dhe politikat e përgjegjshme gjinore. Paraprakisht të intervistuarve ju shpjegua 
se çfarë nënkuptojnë politikat miqësore me familjen19. Ky sqarim ishte i domosdoshëm për të 
kuptuar dhe matur nivelin e tyre të njohurive si dhe për të krijuar një bazë të njëjtë krahasimi 
të rezultateve.

Rreth 24% e punonjësve në këtë sektor e vlerëson veten shumë të informuar për këto politika 
në krahasim me vetëm 7% në sektorin privat. Pothuajse gjysma e punonjësve në sektorin publik 
janë pjesërisht të informuar krahasuar me 28% në sektorin privat. Rreth një në tre punonjës në 

19.   Politikat miqësore me familjen synojnë të ekuilibrojnë jetën personale me atë profesionale. Këto politika  zbatohen si nga sektori publik 
ashtu edhe nga ai privat. Ato janë mjet i fuqishëm në ndryshimin e normave diskriminuese gjinore, reduktimin e pabarazive dhe mbështet-
jen në rishpërndarjen e punës së papaguar, në mënyrë që si burrat ashtu edhe gratë të mund të realizojnë aspiratat e tyre për karrierë dhe 
synimet e tyre për të lindur fëmijë.

13%
28%

59%

1%2%

97%

Po, gjithmonë Po, ndonjëherë Jo

Ka punuar nga shtëpia gjatë pandemisë (N=103) Nuk ka punuar nga shtëpia gjatë pandemisë (N=292)
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sektorin publik nuk është aspak i informuar për këto politika në krahasim me 65% në sektorin 
privat. Në këto kushte duhet bërë më shumë për të rritur nivelin e informimit të punonjësve 
rreth këtyre politikave në përgjithësi, me fokus të veçantë punonjësit në sektorin privat.

Figura 30. Sa të informuar jeni për politikat miqësore me familjen dhe ato të përgjegjshme gjinore, 
sektori publik

Figura 31. Sa të informuar jeni për politikat miqësore me familjen dhe ato të përgjegjshme gjinore, 
sektori privat

Vihet re se punëdhënësit në sektorin publik i informojnë më shumë punonjësit për politikat 
miqësore me familjen dhe ato të përgjegjshme gjinore, faktor ky që mund të ndikojë pse punon-
jësit e këtij sektori ndihen më të informuar për tema të tilla. Nga ana tjetër 71% punonjës në 
sektorin privat deklaron se punëdhënësit e tyre nuk i informojnë aspak për këto politika.
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Figura 32. A informoheni në vendin e punës rreth politikave miqësore si dhe rreth politikave të përgjegjshme gjinore?

Punonjësit duket se janë të ndarë në mënyrë të barabartë kur duhet të bëjnë një vlerësim për sa 
miqësore i konsiderojnë ata vendet e punës në Shqipëri. Rreth një e treta i vlerëson miqësore, 
një e treta  janë neutral dhe një e treta tjetër i vlerëson vendet e punës jo miqësore. Ka një 
vlerësim më të mirë të punonjësve që punojnë në sektorin publik ku 42% e tyre i konsiderojnë 
vendet e punës në Shqipëri si miqësore në krahasim me 32% të punonjësve në sektorin privat. 
Një vlerësim i tillë patjetër që reflekton dhe gjykimet që punonjësit kanë për vendin aktual të 
punës duke nënkuptuar një shkallë më të lartë të kënaqësisë së tyre balancë jetë për punonjësit 
në sektorin publik në krahasim me atë privat.

Figura 33. Sa miqësore me familjen do i konsideronit vendet e punës në Shqipëri?
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Rezultatet sipas gjinisë së punonjësve tregojnë se burrat e vlerësojnë më miqësor me familjen 
vendin e tyre të punës në krahasim me gratë, përkatësisht 37% e tyre e vlerësojnë shumë 
miqësore ose më së shumti miqësor në krahasim me 27% të grave. Rreth 37% e tyre e vlerësojnë 
si jo miqësor vendin e tyre të punës në krahasim me 28% të burrave.

Figura 34. Sa miqësore me familjen do i konsideronit vendet e punës në Shqipëri? Sipas gjinisë

Për të kuptuar mënyrat që punëdhënësit përdorin për të informuar punonjësit e tyre jo vetëm 
për politikat miqësore me familjen, por dhe për çështje të përgjithshme rreth politikave apo 
rregullave që zbatohen në vendin e punës, duket se mbledhjet janë mënyra më e përdorshme 
për të informuar punonjësit. Në rradhë të dytë është komunikimi informal mes punonjësve si 
dhe komunikimet me e-mail. Këto të fundit duket se përdoren më së shumti nga punëdhënësit 
në sektorin publik. Gjithashtu dhe materialet shkrimore dukshëm janë më të përdorshme 
nga sektori publik në krahasim me atë privat. Kjo tregon që shumë rregulla apo procedura në 
sektorin privat janë jo të shkruara apo jo të mirë strukturuara, të cilat ndikojnë në mos marrjen 
e informacionit nga punonjësit ose në marrjen e tyre në mënyrë informale dhe ndonjëherë dhe 
të jo të drejtë për shkak të mungesës së materialeve të shkruara. Gjithashtu 14% e punonjësve të 
punësuar në sektorin privat deklarojnë se punëdhënësi i tyre praktikisht nuk i informon aspak 
lidhur me politika apo rregulla të përgjithshme që aplikohen në biznes.
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Figura 35. Në kompaninë/ institucionin ku punoni, si ju informon punëdhënësi rreth politikave të përgjithshme që 
zbatohen në vendin e punës?

Pjesa më e madhe e punonjësve shfaqin një nivel të lartë interesi për tu informuar për përmba-
jtjen e këtyre politikave. Punonjëset gra dhe ata më të rinj duket se janë më të interesuar për t’u 
informuar më shumë për çështje të tilla. 

Nëpërmjet mbledhjeve të 
përcaktuara
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midis punonjësve
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Figura 36. A do të ishit të interesuar të njihnit më shumë rreth politikave miqësore me familjen 
si dhe politikat e përgjegjshme gjinore

Pothuajse të gjithë punonjësit e shohin punëdhënësin e tyre si përgjegjësin kryesor për t’i infor-
muar për përmbajtjen e politikave miqësore me familjen. Gjithashtu 94% e punonjësve mendo-
jnë se shteti duhet të bëjë më shumë për të zhvilluar politika miqësore me familjen dhe politika 
të përgjegjshme gjinore. Të njëjtin qëndrim kanë dhe për bizneset ku e njëjta përqindje mendo-
jnë se bizneset private duhet të bëjnë më shumë për të zbatuar politika të tilla. Gjithashtu pjesa 
më madhe e punonjësve, 94% mendon se bizneset që aplikojnë politika miqësore me familjen 
duhet të mbështeten nga qeveria. 
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Figura 37. Kush duhet të jetë përgjegjës në dhënien e informacionit për politikat miqësore me familjen

Vendi i punës
 (kompania/insitucioni ku punoj)

Institucionet publike qëndore
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Institucionet lokale (bashkitë)
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Gjetje nga studimi, 
perspektivat e bizneseve 
Studimi përfshiu 201 biznese private me të paktën 10 ose më shumë 

punonjës. Nuk u përfshinë bizneset më të vogla, për arsye se ato 

kanë më shumë gjasa të jenë të ndërtuara me bazë familjare dhe kjo 

mund të ndikojë në objektivitetin e rezultateve të studimit. 

Personi i përzgjedhur për të kryer intervistën ishte një përfaqësues, i cili kishte njohuri të 
mjaftueshme për aplikimin e procedurave miqësore me familjen në biznes. Rreth 28% e per-
sonave të pyetur ishin ekonomistë në biznes, 21% ishin në pozicionin manaxher, 21% ishin vetë 
pronarët, 15% administratorët. 

Tabela 12. Pozicioni i personit të intervistuar në kompani

Pozicioni i personit Përqindja

Ekonomist 28%

Menaxher 21%

Pronar 21%

Administrator 15%

Nivel drejtues 5%

Tjetër 15%

Të pyetur nëse kanë punonjëse gra, pothuaj të gjithë bizneset, 96% kanë punonjëse gra në kom-
panitë e tyre. Ndërkohë 15% e bizneseve deklarojnë se kanë punonjës me kohë të pjesshme. 
Rreth tetë në dhjetë biznese kanë punonjës me fëmijë nën 18 vjeç dhe pothuaj një në tre biznese 
ka punonjës që janë prind i vetëm. Ndërkohë 21% e bizneseve ka punonjës, të cilët kanë përg-
jegjësi të tjera si përkujdesen për fëmijë të sëmurë, prindër të sëmurë apo familjarë të tjerë me 
nevoja të veçanta dhe 6% e bizneseve kanë punonjës me aftësi të kufizuara në stafin e tyre.
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Tabela 13. Bizneset sipas kategorive të punonjësve

10-49 
punonjës 
(N=156)

50+ 
punonjës 

(N=45)

Jo Tirana 
(N=101)

Tirana 
(N=100)

Total 
(N=201)

Kompani që kanë punonjëse gra 95% 100% 96% 96% 96%

Kompani që kanë punonjës që punojnë 
me kohë të pjesshme

12% 27% 17% 13% 15%

Kompani që kanë punonjës me 
fëmijë në moshë nën 18 vjeç

76% 80% 68% 86% 77%

Kompani që kanë punonjës që 
janë prind të vetëm

21% 49% 34% 21% 27%

Kompani që kanë punonjës me aftësi të
kufizuara ose që kanë nevojë 
për kujdes të veçantë

4% 13% 3% 9% 6%

Kompani që kanë punonjës që kanë 
përgjegjësi 
për përkujdesje shtesë, si  fëmijë i sëmurë, 
prindër të sëmurë dhe/ose anëtarë të 
familjes me nevoja të veçanta

16% 38% 13% 29% 21%

Në bizneset e intervistuara punojnë më shumë se 8 mijë e dyqind punonjës. Rreth një e treta e 
punonjësve janë gra. Me përafërsi rreth 2% e punonjësve punojnë me kohë të pjesshme. Pothuaj 
gjysma (47%) kanë fëmijë të vegjël, rreth 3% janë prind i vetëm, 1% e punonjësve janë me aftësi 
të kufizuar ose kanë nevojë për përkujdesje të veçantë dhe 1% kanë përgjegjësi për tu kujdesur 
për fëmijë/prindër ose të afërm të tjerë të sëmurë. 

Tabela 14. Informacione për punonjësit sipas llojit të biznesit

10-49 
punonjës 
(N=156)

50+ 
punonjës 

(N=45)

Jo 
Tirana 
(N=101)

Tirana 
(N=100)

Total 
(N=201)

Punonjës total 2910 5323 3517 4716 8233

Përpjesa e punonjësve gra 38% 33% 38% 32% 34%

Përpjesa e punonjësve që punojnë me kohë të 
pjesshme

1% 2% 2% 2% 2%

Përpjesa e punonjësve me fëmijë nën 18 vjeç 21% 26% 13% 34% 47%

Përpjesa e punonjësve prind i vetëm 2% 1% 2% 1% 3%

Përpjesa e punonjësve me aftësi të kufizuara 
ose me nevoja për përkujdesje të veçantë

0% 0% 0% 0% 1%

Përpjesa e punonjësve që kanë përgjegjësi 
për përkujdesje shtesë si fëmijë të sëmurë, 
prind apo të afërm të tjerë

1% 2% 0% 2% 1%
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Tabela e mëposhtme paraqet pjesëmarrjen gjinore për kategori të ndryshme të punonjësve. 
Rreth një në tre punonjës është grua; 23% e punonjësve që punojnë me kohë të pjesshme janë 
gra; 44% e punonjësve janë më fëmijë nën 18 vjeç dhe 75% e punonjësve që janë prind i vetëm 
janë gra. Një në tre punonjës nga punonjësit me aftësi të kufizuara është grua.

Tabela 15. Përbërja gjinore e punonjësve sipas kategorive të ndryshme

10-49 
punonjës 
(N=156)

50+ 
punonjës 

(N=45)

Jo Tirana 
(N=101)

Tirana 
(N=100)

Total 
(N=201)

Punonjës total 2.910 5.323 3.517 4.716 8.233

Sa prej tyre janë gra 38% 33% 38% 32% 34%

Punonjës me kohë të pjesshme 42 121 82 81 163

Sa prej tyre janë gra 45% 16% 35% 11% 23%

Punonjës me fëmijë nën 18 vjeç 607 767 384 990 1.374

Sa prej tyre janë gra 37% 50% 52% 41% 44%

Punonjës që janë prind të vetëm 50 34 48 36 84

Sa prej tyre janë gra 78% 71% 73% 78% 75%

Punonjës me aftësi të kufizuara apo që kanë 
nevojë për kujdes të veçantë

7 9 2 14 16

Sa prej tyre janë gra 43% 22% 50% 29% 31%

Punonjës që kanë përgjegjësi për 
përkujdesje shtesë, si p.sh. fëmijë i sëmurë, 
prindër të sëmurë dhe/ose  ndonjë anëtar 
tjetër i familjes  me nevoja të veçanta

28 87 10 105 115

Sa prej tyre janë gra 54% 85% 100% 75% 77%

Të dhënat tregojnë se rreth gjashtë në dhjetë biznese kanë më shumë punonjës burra (57%), 
një në tre kanë më shumë gra (34%) dhe një në dhjetë kanë pjesëmarrje të barabartë gjinore të 
punonjësve (9%). Këto rezultate janë të pritshme pasi të dhënat zyrtare të punësimit tregojnë 
për një pjesëmarrje më të lartë të burrave në tregun e punës në krahasim me gratë. 

Për kompanitë e mëdha vihet re një shpërndarje më e barabartë midis atyre që deklarojnë më 
shumë burra dhe atyre që deklarojnë se kanë më shumë gra (respektivisht 47% me 44%). Ndër-
kohë në Tiranë më shumë se shtatë në dhjetë kompani deklarojnë se kanë në stafin e tyre më 
shumë burra (72%). 
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Tabela 16. Pjesëmarrja gjinore e punonjësve sipas llojit të biznesit

10-49 punonjës 
(N=156)

50+ punonjës 
(N=45)

Jo Tirana 
(N=101)

Tirana 
(N=100)

Total 
(N=201)

Ka më shumë gra (grua) 31% 44% 48% 21% 34%

Ka më shumë burra (burrë) 60% 47% 42% 72% 57%

Pjesëmarrje e barabartë 9% 9% 11% 7% 9%

Nuk kemi të dhëna 0% 0% 0% 0% 0%

Gjetjet cilësore nga intervistat në thellësi me bizneset tregojnë që shumica e bizneseve pjesëmar-
rëse në studim, nuk janë të vëmendshme ndaj barazisë gjinore në vendin e punës. Ata shprehen 
se kualifikimi dhe profili i kandidatit është ajo çfarë merret më së shumti parasysh gjatë rekruti-
mit duke minimizuar gjithë faktorët diskriminues ndaj grave të identifikuara edhe në këtë stu-
dim. Të pyetur më tej nëse në kompaninë e tyre ka më shumë burra apo gra, pjesa më e madhe 
shprehen se në fakt ka burra, por vetëm sepse lloji i punës i kërkon të tillë. Nga ana tjetër, ata 
shprehen se në pozicione drejtuese ka edhe gra. 

Kushtet aktuale të punës

Pjesa më e madhe e bizneseve deklaron se punonjësit e tyre punojnë rregullisht ditën e 
shtunë. Kjo është më e theksuar në bizneset me më pak se 50 punonjës në krahasim me bizneset 
më të mëdha, përkatësisht 78% dhe 64%. 

Figura 38. A punoni ditën e shtunë?

Bizneset e vogla e kanë më shumë praktikë të punojnë ditën e dielë në krahasim me bizne-
set me më shumë punonjës, përkatësisht 29% në krahasim me 16%. 

50+ punonjës (N=45)10-49 punonjës (N=156) Total (N=201)
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Nga ana tjetër, të punuarit jashtë orarit është një praktikë e ndjekur më së shumti nga bizneset 
më të mëdha në krahasim me ato më të vogla, ku përkatësisht 47% e bizneseve me më shumë se 
50 punonjës punojnë ndonjëherë jashtë orarit, në krahasim me 37% të bizneseve me më pak se 
50 punonjës. Ndërkohë 7% e bizneseve të mëdha deklarojnë se punojnë shpesh jashtë orarit në 
krahasim me 2% të bizneseve më të vogla. Rreth nëntë në dhjetë biznese, 89%, deklarojnë se 
i kompensojnë punonjësit e tyre nëse ata punojnë jashtë orarit. 

Bizneset e mëdha janë më mirë të organizuara nga pikëpamja e praktikave apo rregullave që 
rregullojnë të punuarit jashtë orarit20. Rreth 60% e bizneseve me më shumë se 50 punonjës 
deklaron se ka praktika dhe rregullore me të cilat ato rregullojnë të punuarit jashtë orarit, kun-
drejt 40% të bizneseve më të vogla. Edhe pse të dhënat tregojnë që dy llojet e bizneseve i shpër-

20.   Burimi:  Kodi i Punës për sektorin privat dhe Kodi i Punës dhe VKM nr. 568/2021 për sektorin publik
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blejnë punonjësit, duket se bizneset e vogla i rregullojnë këto më së shumti bazuar në praktika 
jo të mirë rregulluara apo të përcaktuara. 

Rreth 44% e bizneseve me më pak se 10 punonjës deklarojnë se punojnë rregullisht në ditët e 
festave zyrtare në krahasim me 24% të bizneseve të mëdha. Bizneset e mëdha , 44%, nuk puno-
jnë asnjëherë gjatë ditëve të festave zyrtare, në krahasim  me 27% të bizneseve më të vogla që 
nuk punojnë asnjëherë në ditët e festave zyrtare. Rreth shtatë në dhjetë biznese, 69%, deklar-
on se i kompenson gjithmonë nëse punonjësit punojnë në ditët e festave zyrtare. 

Shumica e bizneseve private nuk ofrojnë fleksibilitet në orar. Ka një diferencë midis bizne-
seve që operojnë në Tiranë dhe atyre që operojnë jashtë saj. Rreth 27% e bizneseve në Tiranë 
deklarojnë se kanë orare fleksibël nëse kjo kërkohet nga punonjësit ose orare tërësisht fleksibël, 
në krahasim me 20% të bizneseve që nuk operojnë në Tiranë. Gjithashtu diferenca vihet re dhe 

Figura 41. A keni ndonjë praktikë/rregullore që rregullon punën jashtë orarit?

Figura 42. A punoni gjatë festave zyrtare?
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sipas madhësisë ku më shumë biznese të mëdha lënë mundësi për orare fleksibël në krahasim 
me bizneset më të vogla, përkatësisht 29% dhe 20%.

E njëjta diferencë vihet re në mundësinë që kompanitë private i ofrojnë punonjësve për të kaluar 
nga kohë e plotë në kohë të pjesshme apo anasjelltas. Kompanitë më të mëdha ja ofrojnë më së 
shumti punonjësve të tyre këtë mundësi, 22% në krahasim me bizneset më të vogla, 14%.

Tabela 17. A është e mundur që një punonjës të kalojë nga puna me kohë të plotë, në punë më kohë të pjesshme (ose 
anasjelltas) në kompaninë tuaj?

Jo Tirana  
(N=101)

Tirana  
(N=100)

10-49 punonjës  
(N=156)

50+ punonjës 
 (N=45)

Total  
(N=201)

Po 14% 18% 14% 22% 16%

Jo 84% 81% 85% 76% 83%

Nuk kam informacion 2% 1% 1% 2% 1%

Të pyetur nëse punonjësit e bizneseve të intervistuara i lejojnë punonjësit të punojnë nga 
shtëpia, 93% e bizneseve deklarojnë se nuk e ofrojnë këtë mundësi. Vihet re se pothuajse një në 
dhjetë biznese të mëdha, ja lejojnë punonjësve të punojnë nga shtëpia disa ditë nëse ata dëshi-
rojnë. 

Figura 43. Fleksibiliteti i orarit
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Tabela 18. A mund të punojnë punonjësit nga shtëpia?

Jo Tirana  
(N=101)

Tirana  
(N=100)

10-49 
punonjës  
(N=156)

50+ 
punonjës 
 (N=45)

Total  
(N=201)

Po gjithmonë, nëse dëshirojnë 0% 1% 1% 0% 0%

Po, ka disa ditë që ata mund të punojnë 
nga shtëpia nëse dëshirojnë 7% 4% 4% 9% 5%

Jo 93% 95% 95% 91% 94%

Aksesi në lejen vjetore tregon se 25% e bizneseve me më pak se 50 punonjës u japin 28 ditë 
kalendarike leje punonjësve të tyre sipas Kodit të Punës. Kjo përqindje është më e lartë për 
bizneset e mëdha me më shumë se 50 punonjës ku 33% e tyre u japin punonjësve 28 ditë leje 
vjetore. Më shumë se gjysma e bizneseve më të vogla u japin punonjësve deri në 15 ditë leje të 
zakonshme në vit, dhe 17% e tyre u japin më shumë se 15 ditë, por më pak sa se minimalja e për-
caktuar nga Kodi i Punës (28 ditë). 

Bizneset privat u pyetën nëse i ofronin një sërë shërbimesh punonjësve të tyre. Ky seksion është 
i ngjashëm me atë të punonjësve, por kësaj here ai mat këndvështrimin e bizneseve  lidhur me 
këto shërbime. Bizneset  më të mëdha ofrojnë më shumë ambiente për punonjësit e tyre për 
socializim apo për konsum të vakteve gjatë orarit të pushimit. Rreth 83% deklarojnë se kanë 
ambiente socializimi, të përshtatshme për pushim gjatë orarit të punës, 72% ofrojnë hapësira 
të dedikuara për ngrënie apo për pirjen e një kafeje gjatë orarit të punës apo gjatë pushimit të 
drekës; 13% e tyre ofrojnë pagesa shtesë për punonjësit për vaktet ushqimore, vetëm 4% ofrojnë 
hapësirë të dedikuar për nënat me gji dhe 1% ofrojnë ambiente për kujdesin e fëmijëve të punon-
jësve të tyre si kopshte apo çerdhe21. 

21.   Rezultatet për bizneset ndryshojnë nga punonjësit, pasi anketa nuk ka pyetur punonjësit që punojnë në kompanitë e 
përzgjedhura. Gjithashtu këto pyetje masin këndvështrime të ndryshme, përkatësisht të bizneseve dhe punonjësve.

Figura 44. Ditët e lejes kalendarike vjetore
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Studimi cilësor nga intervistat me bizneset nxorri në pah kushte të ndryshme pune për kategori 
të ndryshme punonjësish brenda të së njëjtës kompani. Në përgjithësi, punonjësit e admin-
istratës janë më të privilegjuar përsa i përket kushteve të punës, orareve dhe mundësisë për 
fleksibilitet. Ndërsa punonjësit në njësi si p.sh., magazina, prodhim, agjentë terreni, janë më të 
kufizuar dhe kanë orare më pak të përshtatshme.

Një pjesë e vogël e pjesëmarrësve u shprehën se punonjësit punojnë gjatë të shtunave apo gjatë 
festave zyrtare, dhe këto janë kryesisht kompanitë e distribucionit. Madje në këto kompani në 
disa raste aplikohet dhe puna me turne për punonjësit e magazinave dhe prodhimit. Sidoqoftë, 
ata shprehen se punonjësit paguhen sipas direktivave të kodit të punës për orët shtesë dhe 
punës gjatë ditëve të festave zyrtare.

Gjetjet cilësore sugjerojnë se punonjësit do të ishin më të lumtur nëse do ju ofroheshin orare fleksibël 
dhe mundësi për të punuar nga shtëpia, qoftë dhe me një sistem hibrid (disa ditë në zyrë gjatë javës, dhe 
disa nga shtëpia). Sidoqoftë vërehet një përmirësim në këtë drejtim pas pandemisë. Shumë kompani, dhe 
sidomos ato të shërbimeve kanë kuptuar që punonjësit janë më eficent dhe të lumtur kur kanë mundësi të 
kenë orare fleksibël dhe të punojnë nga shtëpia. Të gjitha kompanitë pjesëmarrëse në studim, që ofrojnë 
shërbime ICT, kanë fleksibilitet në këtë drejtim. Ndërsa kompanitë e distribucionit dhe prodhimit, nuk 
aplikojnë orare fleksibël për shkak të profilit të punës. Ndër rekomandimet kryesore të pjesëmarrësve 
për rritjen e balancës mes punës dhe jetës së punonjësve, është njehsimi i kushteve të punës për të gjithë 
punonjësit, pavarësisht nga lloji i punës.

Figura 45. A aplikohen në kompaninë tuaj të mëposhtmet?
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Qëndrime dhe perceptime mbi politika miqësore me familjen, 
perspektivat e bizneseve

Ky seksion paraqet qëndrimet e bizneseve private lidhur me aspekte të ndryshme që lidhen me 
politikat miqësore me familjen. Matja e perceptimeve dhe qëndrimeve tek bizneset na jep një 
pamje më të qartë të frymës që ekziston si dhe për të kuptuar se ku mund të ndërhyhet për të 
përmirësuar situatën.

Qëndrimi mbi orët e punës fleksibël

Seksioni i kushteve të punës tregoi se shumica e bizneseve private nuk aplikojnë orare 
fleksibël pune. Për të kuptuar më tepër lidhur me qëndrimin që ato lidhur me aplikimin 
e tyre, rreth 4 në dhjetë biznese, mendojnë se orët fleksibël e ulin produktivitetin e punës. Ky 
mendim është më i theksuar për bizneset, të cilat nuk operojnë në Tiranë ku 45 % janë dakord 
me pohimin që orët fleksibël e ulin produktivitetin e punës. Nga ana tjetër gjashtë në dhjetë 
biznese që operojnë në Tiranë nuk janë dakord me këtë qëndrim, kundrejt 43% të atyre që nuk 
operojnë në Tiranë. Fakti që shumica e kompanive kishin orare të përcaktuara dhe jo fleksibël 
mund të lidhet me faktin se ato mendojnë se kjo do të ulte produktivitetin e tyre.

Në përgjithësi bizneset nuk mendojnë se orët fleksibël janë vetëm për nënat me fëmijë të vegjël. Kjo 
tregon se ata nuk janë diskriminues në aplikimin e orëve fleksibël të punës. Siç u analizua dhe më 
lart, ajo që më së shumti i frenon bizneset për të aplikuar orare fleksibël nuk lidhet me statusin e 
punonjësve sesa me mendimin e tyre se oraret fleksibël do të ulin produktivitetin e punës.

Figura 46. Oraret fleksibël të punës ulin produktivitetin

Figura 47. Oraret fleksibël në punë janë të aplikueshme vetëm për nënat me fëmijë të vegjël
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Vihet re se shumica e bizneseve mendojnë se nëse punonjësit e tyre do të kenë një ekuilibër midis 
jetës profesionale dhe personale, kjo do të reflektohet dhe në përfitime financiare për ta. Kjo tregon 
për një qasje pozitive të politikave miqësore me familjen nga bizneset. Ka diferenca në qëndrime për 
bizneset që operojnë në Tiranë dhe atyre që nuk operojnë në Tiranë. Rreth një në tre biznese, të cilat 
nuk operojnë në Tiranë nuk janë dakord me faktin që kompanitë mund të kenë përfitime financiare 
nëse punonjësit kanë një jetë profesionale dhe personale të balancuar. Ndërkohë në Tiranë vetëm 6% 
e bizneseve kanë një qëndrim të tillë, ku pothuaj nëntë në dhjetë biznese mendojnë se  kompanitë 
kanë përfitime financiare nga balancimi i jetës profesionale dhe personale. 

Shumica e bizneseve në vend (67%) nuk janë dakord me pohimin që gratë shtatzënë do t’i kush-
tojnë shumë para punëdhënësit. Rreth një në tre biznese në Tiranë (29%) mendojnë se një grua 
shtatzënë do t’i kushtojë më shumë para punëdhënësit, krahasuar me vetëm një në dhjetë bi-
znese që nuk operojnë në Tiranë të cilat kanë të njëjtin qëndrim. 

Figura 48.  Kompania ka përfitime financiare nëse punonjësit kanë jetë personale dhe profe-
sionale të balancuar

Figura 49. Një grua shtatzënë do t’i kushtojë shumë para punëdhënësit
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Një në tre biznese (34%) janë dakord me faktin se nënat e reja do të jenë më pak produktive në 
punë. E ndarë sipas rajoneve, bizneset që operojnë në Tiranë (42%) kanë një qëndrim më kritik 
krahasuar me bizneset që nuk operojnë në Tiranë (27%). 

Ky qëndrim tregon se ka nevojë për ndërhyrje në mënyrë që ky mentalitet të ndryshojë. Ai pat-
jetër që mund të ndikojë në rekrutimin e grave në punë, apo në mospërkrahjen e tyre nëse duan 
të krijojnë familje për arsye se punëdhënësi do të ketë frikën e rënies së produktivitetit të punës. 
Bizneset duhet të ndërgjegjësohen që krijimi i një familje është një motor përmirësimi dhe zh-
villimi dhe nuk do të ndikojë në rënien e produktivitetin nëse biznesi e përkrah dhe mbështet 
familjen. Përkundrazi kjo do të rrisë angazhimin e punonjësve me biznesin, do të rrisë shkallën e 
besimit dhe do të krijojë një lidhje të ngushtë, e cila do të reflektohet në rritje të produktivitetit.

Ndërkohë që 34% e bizneseve mendonin se nënat e reja do të jenë më pak produktive në punë, 
vetëm 2% mendojnë se baballarët do të jenë më pak produktivë në punë  duke dëshmuar për një 
mentalitet më diskriminues për punonjëset gra në krahasim me punonjësit burra. Gjithashtu 
nëse qëndrimi për nënat më fëmijë të vegjël kishte diferenca midis bizneseve që operojnë në 
Tiranë dhe atyre që nuk operojnë në Tiranë, për sa i përket qëndrimit për baballarët ai është më 
universal dhe nuk paraqet diferenca ndërmjet rajoneve. 

Figura 50. Nënat e reja janë më pak produktive në punë

Figura 51. Baballarët e rinj janë më pak produktivë në punë
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Në përgjithësi mendimi i bizneseve është se gratë pas lejes së lindjes do të kthehen në punë. 
Megjithatë 28% e bizneseve në Tiranë mendojnë se gratë nuk kthehen në punë pas lejes së 
lindjes. Kjo patjetër që tregon një aspekt diskriminues për disa kompani për punonjëset gra, 
duke reflektuar mendimin se një punonjëse grua, e cila krijon një familje nuk është një punonjës 
që angazhohet me kompaninë. Patjetër që mendimi i kompanive të tilla është një faktor frenues 
për aspiratat e lindshmërisë që punonjësit e tyre mund të kenë.

Nëse një grua merr lejen e lindjes ajo paguhet nga sigurimet shoqërore. Kjo pagesë sipas leg-
jislacionit është 80% e pagës neto për gjashtë muajt e parë dhe 50% e pagës neto për  pjesën e 
mbetur. Kjo pagesë sipas legjislacionit është nga data e lindjes të së drejtës për pagesë për periu-
dhën e paralindjes dhe për 150 ditë kalendarike pas lindjes, me 80 për qind të mesatares ditore të 
bazës së vlerësuar neto të dymbëdhjetë muajve të fundit. Pjesa tjetër e mbetur e ditëve (365- 185 
ditë) paguhen me 50 përqind Një politikë mbështetëse për familjen do të ishte që kompanitë 
t’ua paguanin pjesën e mbetur punonjëseve gjatë kohës që ato janë me leje lindje. Kjo natyrisht 
nuk është një detyrim ligjor dhe mbetet në dorë të kompanisë nëse ajo e vlerëson këtë politikë si 
një aspekt pozitiv për punonjësit e saj. Gjithashtu pyetja ka qenë hipotetike dhe jo e  lidhur me 
veprimet aktuale. Qëllimi i saj është matja e gatishmërisë për të paguar dhe jo pagesat aktuale.

Të dhënat dëshmojnë për diferenca të mëdha midis bizneseve që operojnë në Tiranë dhe atyre 
jashtë Tiranës. Konkretisht 64% e bizneseve në Tiranë janë dakord që pagesat e lejes së lindjes 
të plota (pra kompensimi i diferencës nga ajo që paguajnë sigurimet shoqërore) do të shtonin 
kostot, duke nënkuptuar se ato e perceptojnë këtë politikë si diçka që do të sillte më shumë 
kosto se përfitime. Nga ana tjetër 30% e bizneseve që nuk operojnë në Tiranë janë dakord me 
këtë aspekt. Pothuaj gjashtë në dhjetë biznese që nuk operojnë në Tiranë nuk janë dakord me 
faktin që pagesat e plota të lejeve të lindjes do të shtonin kostot duke e vlerësuar këtë politikë si 
një aspekt që do të sillte më shumë përfitime se sa kosto për kompaninë.

Figura 52. Gratë pas lejes së lindjes preferojnë të mos kthehen më në punë

Dakord/Plotesisht dakord Nuk e diAspak dakord/Jo dakord Neutral

Jo Tirana (N=101)

Tirana (N=100)

Total (N=201) 69% 9% 17% 4%

4%

4%

9% 28%59%

79% 10% 7%



70   Zbatimi i Politikave Miqësore për Familjen dhe Barazinë Gjinore në Sektorin Publik dhe Privat

Qëndrime të tjera

Ka një debat lidhur nëse do të ishte etike që aplikantët për punë të pyeten lidhur me statusin e 
tyre familjar apo nëse intervistat e punës duhet të fokusohen vetëm në aspektet profesionale. 
Rreth gjashtë në dhjetë kompani private janë dakord me faktin se aplikantët mund të pyeten për 
statusin e tyre martesor apo nëse kanë fëmijë. E rëndësishme është që marrja e informacionit të 
tillë të mos krijojë paragjykime apo mos jetë diskriminues në vlerësimin e aplikantëve. I vetmi 
rregullim ligjor lidhur me këtë çështje është ndalimi i punëdhënësve të kërkojnë test shtatzënie 
për punonjëset gra para punësimit, përveç rasteve kur vendi dhe kushtet e punës do ndikonin 
negativisht në shtatzëni.

Në përgjithësi kompanitë private tregohen mbështetëse për të rinjtë që duan fëmijë, dhe se 
vetë ato duhet t’i mbështesin punonjësit për të përmbushur aspiratat e tyre familjare. Kjo py-
etje tregon një gatishmëri të bizneseve për të mbështetur familjet e reja dhe patjetër ato duhen 
udhëhequr se si ta zbatojnë këtë. 

Figura 53. Lejet e lindjes me pagesë të plotë do të ndikonin në rritjen e kostos së pagave për 
kompaninë

Figura 54. Gjatë një interviste pune, nuk është problem nëse aplikanti pyetet për statusin 
martesor apo nëse kanë fëmijë

Dakord/Plotesisht dakord Nuk e diAspak dakord/Jo dakord Neutral

Dakord/Plotesisht dakord Nuk e diAspak dakord/Jo dakord Neutral

Jo Tirana (N=101)

Jo Tirana (N=101)

Tirana (N=100)

Tirana (N=100)

Total (N=201)

Total (N=201)
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Të pyetura më tej nëse kompanitë duhet t’i mbështesin punonjësit që kanë fëmijë në shkollë me 
kredi, më shumë se gjysma e bizneseve do të ishin dakord me këtë fakt. 

Gjithashtu dhe organizimi i eventeve ku të kenë fokus familjen përqafohet nga shumica e bizne-
seve. Të gjitha këto të dhëna dëshmojnë për një qasje pozitive të bizneseve kundrejt familjes.

Megjithatë bizneset duhet të ndërgjegjësohen dhe mbështeten për të zbatuar realisht politika 
të tilla pro familjes duke kuptuar që rrisin angazhimin e punonjëse të tyre, ulin qarkullimin e 
punonjësve duke patur më pak largime nga puna, krijojnë marrëdhënie më afatgjata me punon-
jësit, duke rritur besueshmërinë e për pasojë rritjen e produktivitetin dhe përfitimeve të vet 
biznesit.

Figura 55. Kompanitë/institucionet duhet të mbështesin të rinjtë që duan të kenë apo kanë 
fëmijë

Figura 56. Kompanitë/institucionet duhet të mbështesin punonjësit me kredi për shkollimin 
e fëmijëve të tyre.

Dakord/Plotesisht dakord Nuk e diAspak dakord/Jo dakord Neutral

Dakord/Plotesisht dakord Nuk e diAspak dakord/Jo dakord Neutral

Jo Tirana (N=101)

Jo Tirana (N=101)

Tirana (N=100)

Tirana (N=100)

Total (N=201)
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Të dhënat nga studimi me punonjësit nxori në pah se vetëm 5% e grave që kishin një fëmijë 
3 vjeç ose më të vogël, kishin marrë mbështetje për gjidhënie nga punëdhënësi gjatë periud-
hës 2019-2021. Kjo tregon se aktualisht shumë pak bëhet nga punëdhënësit për të mbështetur 
punonjëset gra gjatë kësaj faze të jetës së tyre. Kur flasim për mbështetje kemi parasysh ambi-
ente të posaçme për të hequr qumështin gjatë orarit të punës, ambiente për ruajtjen e tij gjatë 
orarit të punës apo dhe dhënien leje gjatë orarit të punës për t’i dhënë gji foshnjës. 

Të dhënat nga bizneset treguan se vetëm 4% e tyre ofronin ambiente të tilla. Ndërkohë të py-
etur për qëndrimin që vet bizneset kanë për ofrimin e mbështetjeve lidhur me gjidhënien apo 
krijimin e kushteve të veçanta, duket se shumica e bizneseve kanë një qasje pozitive dhe duan 
të mbështesin punonjëset gra në këtë proces. Pra nga njëra anë kemi një qëndrim pozitiv nga 
ana tjetër kemi shumë pak biznese që ofrojnë mjedise të tilla. Kjo tregon që bizneset duhet 
përkrahur dhe mbështetur për të zbatuar politika të tilla në kompanitë e tyre pasi gatishmëria 
nuk mungon.

Figura 57. Kompanitë/institucionet duhet të organizojnë evente me fokus drejt familjes

Figura 58. Gjidhënia nuk ka nevojë për mbështetje dhe kushte të veçanta nga punëdhënësi

Dakord/Plotesisht dakord Nuk e diAspak dakord/Jo dakord Neutral

Jo Tirana (N=101)

Tirana (N=100)

Total (N=201) 20% 18% 60% 1.0%

1%

2%

18% 75%6%

35% 18% 46%
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Më shumë se gjysma e bizneseve private (56%) e sheh zbatimin e politikave miqësore me famil-
jen si detyrë e të gjithë bizneseve pavarësisht madhësisë së tyre . Ndër kompanitë që operojnë 
në Tiranë, 33% e tyre, mendojnë se zbatimi i politikave miqësore me familjen duhet të bëhet 
vetëm nga kompanitë e mëdha pasi nuk duken të përshtatshme për biznesin e vogël. 

Të pyetur se cilat kategori punonjësish konsiderohen si më të rëndësishme për të zbatuar poli-
tikat miqësore me familjen, rreth gjashtë në dhjetë biznese përgjigjen se më të rëndësishme do 
ta kishin punonjëset gra, të cilat kanë fëmijë të vegjël. Pothuajse gjysma e bizneseve mendojë 
se këto politika janë të rëndësishme për të gjithë punonjësit pavarësisht statusit të tyre familjar 
(49%). Ka një diferencë të theksuar për këtë qëndrim midis bizneseve që operojnë në Tiranë dhe 
atyre që nuk operojnë në Tiranë. Konkretisht vetëm një në tre biznese që nuk operojnë në Ti-
ranë mendojnë se këto politika janë të rëndësishme për të gjithë punonjësit. Ndërkohë shumica 
e bizneseve që operojnë në Tiranë e mendojnë të rëndësishme zbatimin e këtyre politikave për 
të gjithë punonjësit pavarësisht statusit të tyre (67%). Për sa i përket punonjësve burra vihet 
re një shkallë më e ulët vlerësimi për të gjitha kategoritë, ku më pak se një e treta vlerësojnë se 
punonjësit burra më fëmijë të vegjël ose me shumë fëmijë, ta kenë të rëndësishëm zbatimin e 
këtyre politikave. 

Figura 59. Politikat që synojnë ekuilibrin midis punës dhe jetës personale mund të zbatohen 
vetëm në kompanitë e mëdha dhe nuk janë të përshtatshme për biznesin e vogël

Dakord/Plotesisht dakord Nuk e diAspak dakord/Jo dakord Neutral
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Figura 60. Për cilën kategori punonjësish e mendoni më të rëndësishme zbatimin e politi-
kave per balancën mes jetës personale dhe profesionale

Për asnjë kategori punonjësish

Punonjësit e rinj (përsa 
i përket moshës dhe jo 

përvojës në kompani)

Punonjësit e vjetër (përsa 
i përket moshës dhe jo 

përvojës në kompani)

Punonjësit burra që punojnë 
, pavarësisht nga mosha

Punonjëset gra që punojnë, 
pavarësisht nga mosha

Punonjësit burra 
me fëmijë të vegjël

Punonjesit burra me 
shumë fëmijë (më shumë 

se tre fëmijë)

Punonjësit që kanë 
të moshuar në shtëpi.

Për të gjithë punonjësit 
pavarësisht nga statusi i 

tyre familjar

Punonjeset gra me shumë 
fëmijë (më shumë se tre fëmijë)

Punonjësit me një familjar 
të sëmurë ose me aftësi të 

kufizuara

Punonjëset gra me 
fëmijë të vegjël 66% 56% 61%

56% 60% 58%

50% 61% 55%

31% 67% 49%

26% 56% 41%

27% 43% 35%

25% 36% 30%

29% 31% 30%

17% 26% 21%

16% 23% 19%

11% 24% 17%

1% 0% 0%

Total (N=201)Jo Tirana (N=101) Tirana (N=100)
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Më shumë se një në dhjetë kompani mendojnë se nëse një punonjës burrë do të merrte lejen 
e lindjes do të diskriminohej nga kolegët si p.sh. të ngacmohej/tallej apo të kishte pengesa në 
promovim. Ky mendim është më i përhapur në bizneset që nuk operojnë në Tiranë (20%). Duke 
e analizuar sipas gjinisë së personit të përgjigjur, vihet re se përfaqësuesit burra kanë dy herë 
më shumë gjasa të mendojnë diçka të tillë, kundrejt përfaqësueseve gra (respektivisht 20% me 
10%) duke treguar se burrat e diskriminojnë njëri tjetrin më shumë se gratë. Për më tepër të 
pyetur nëse kanë patur raste konkrete të diskriminimit të burrave për shkak të marrjes së lejes 
së lindjes, vetëm 1% e kompanive deklarojnë një fakt të tillë.

Tabela 20. A mendoni se një burrë do të diskriminohej nga kolegët nëse do të merrte lejen e lindjes?

10-49 punonjës
(N=156)

50+ punonjës
(N=45)

Jo Tirana
(N=101)

Tirana
(N=100)

Grua 
(N=89)

Burrë
(N=112)

Total
(N=201)

Po 15% 16% 20% 11% 10% 20% 15%

Jo 76% 78% 68% 85% 81% 73% 77%

Nuk e di 8% 7% 12% 4% 9% 7% 8%

Më pak se gjysma e bizneseve e konsiderojnë të rëndësishme balancën gjinore të stafit të 
tyre. Bizneset, të cilat operojnë jashtë Tiranës duket se janë më indiferente kundrejt krijimit të 
kësaj balance në krahasim me bizneset që operojnë në Tiranë.

Pothuajse nëntë në dhjetë biznese e konsiderojnë të rëndësishme për punonjësit e tyre 
balancën jetë personale me atë profesionale. Kjo është më e theksuar në bizneset që operojnë 
në Tiranë ku nuk ka asnjë kompani për të cilën aplikimi i këtyre politikave për punonjësit nuk 
është e rëndësishme.

Figura 61. Sa e rëndësishme është për kompaninë tuaj që të ketë një staf të ekuilibruar 
përsa i përket gjinisë?

10-49 punonjës (N=156)

50+ punonjës (N=45)

Jo Tirana (N=101)

Tirana (N=100)

Total (N=201)
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Gjetje cilësore

Të gjitha kompanitë e intervistuara, u shprehën se respektojnë të gjitha lejet e paracaktuara në kodin e 
punës. Gjithashtu pranojnë raportet mjekësore si dëshmi për ditë leje të paguar. Të pyetur nëse ka diskri-
minim gjatë rekrutimit të nënave më fëmijë, pjesa dërrmuese u përgjigjën që nuk ka aspak diskriminim, 
përkundrazi ambienti i tyre i punës është tejet mirëkuptues dhe mbështetës për këto gra duke ofruar 
shërbime si orare fleksibël dhe leje prindërore. Studimi cilësor me bizneset nxjerr në pah diferenca nga 
gjetjet me intervistat me gratë e papuna dhe nëna të fëmijëve të vegjël të cilat mendonin se oraret jo 
fleksibël nuk i lejonin ato të futeshin në tregun e punës.

Më tej, përfaqësuesit e bizneseve u pyetën për lejen e lindjes.  Kjo mund të jetë ndër të paktat tema që i 
ndan bizneset në studim në dy grupe, një pjesë e bizneseve janë plotësisht të hapur që punonjësit të mar-
rin lejen e plotë të lindjes, dhe ruajtjen e pozicionit të punës. Nga ana tjetër në disa raste, përfaqësuesit 
e bizneseve u shprehën se “i rekomandojnë” punonjëse/it të kthehen pas 6 muajve, dhe këtë e arsyetojnë 
me profilin e punës impenjues që mund të ketë punonjësi. Kjo kategori shprehet se punonjësit e kanë ven-
din e punës të ruajtur pas kthimit nga leja e lindjes, por mund të ketë raste kur pozicioni i punës mund 
të ndryshojë sipas kërkesave të kompanisë. Në diskutimin për mundësinë e marrjes së lejes së lindjes nga 
babai, të gjithë bizneset u shprehën se të gjithë punonjësit burra e kanë të drejtën të marrin lejen e lindjes 
siç e parashikon ligji. Gjithsesi, u përmendën shumë pak raste kur në kompaninë e tyre është marrë 
leje lindje nga babai. Gjithashtu ata mendojnë se shoqëria jonë po hapet kulturalisht, dhe baballarët që 
marrin lejen e lindjes nuk diskriminohen nga kolegët e tyre.

Të pyetur për lehtësira të tjera, evente, aktivitete për fëmijët që kompanitë organizojnë për punonjësit e 
tyre, të gjithë punonjësit u shprehen se e marrin në konsideratë ndikimin që aktivitet kanë në kënaqësinë 
e punonjësve, por jo gjithmonë janë të realizueshme.

Figura 62. Sa e rëndësishme është për kompaninë tuaj që stafi të ketë një jetë profesionale 
dhe personale/familjare te ekuilibruar?

E rëndësishme/Shumë e rëndësishme

Aspak/jo shumë e rëndësishme Neutral, as e rëndësishme dhe as e parëndësishme
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A zbatohen në kompani?

Bizneset private u pyetën lidhur me llojet e lejeve apo lehtësirave që aplikoheshin në kompa-
ni. Rreth 44% biznese deklaruan se u jepnin punonjësve të tyre leje të papaguar. Në Tiranë 
kjo përqindje ishte më e lartë me afërsisht gjysmën e bizneseve (49%), të cilat jepnin leje të 
papaguar për punonjësit e tyre.

Leja prindërore e papaguar është katër muaj derisa fëmija të mbushë moshën 6 vjeç. Leja mund 
të jepet e ndarë, por jo më pak se një javë në vit. Të pyetur nëse bizneset e aplikonin këtë leje 
rreth 30% deklaruar se kjo politikë zbatohej në kompanitë e tyre. 

Rreth 30% e bizneseve deklaruan se jepnin leje lindje të paguar pa përfshirë pagesën që punon-
jësit i takon nga sigurime shoqërore. Të dhënat tregojnë se kompanitë jashtë Tiranës japin më 
shumë pagesa të tilla në krahasim me bizneset në Tiranë (44% krahasuar me 17%). Këto rezul-
tate ecën me të njëjtën linjë dhe me gjetjet nga qëndrimet e bizneseve ku bizneset që nuk oper-
onin në Tiranë kishin qëndrime më pozitive ndaj punonjësve gra shtatzënë apo punonjësve me 
fëmijë të vegjël.

Rreth katër në dhjetë biznese (38 %) deklarojnë se japin mbështetje për gratë shtatzëna apo në 
gjidhënie duke i dhënë mundësinë për t’u shkëputur nga puna. Të dhënat tregojnë se afërsisht 
gjysma e bizneseve të mëdha me mbi 50 punonjës e zbatojnë këtë politikë. Më pak zbatim gjen 
në bizneset jashtë Tiranë apo ato të vogla.

Ndërkohë 14% e bizneseve deklarojnë se ofrojnë mbështetje shëndetësore/vizita falas të paguara 
për punonjësit e tyre. Të dhënat tregojnë se kjo aplikohet më shumë nga bizneset e mëdha me 
më shumë se 50 punonjës (29%) dhe vetëm nga 10% e bizneseve më të vogla, 10-49 punonjës.

Shumica e bizneseve japin leje për arsye shëndetësore për nënat për tu kujdesur për fëmijët e 
tyre dhe pa paraqitur një raport mjekësor.  E njëjta situatë paraqitet dhe për baballarët ku më 
shumë se tetë në dhjetë biznese japin leje për baballarët për tu kujdesur për fëmijët. Bizneset e 
vogla e kërkojnë më pak paraqitjen e raportit mjekësor në krahasim me bizneset e mëdha.

Gjithashtu 83% e bizneseve janë të gatshëm të japin leje shëndetësore dhe pa kërkuar raport 
mjekësor për punonjësit që kërkojnë të kujdesen për familjare që kërkojnë kujdes të veçantë. 
Bizneset më të vogla shënojnë një përqindje më të lartë (87%) të dhënies së lejes shëndetësore 
pa një raport mjekësor në krahasim me bizneset më të mëdha me mbi 50 punonjës (76%). 
Gjithashtu pothuajse tetë në dhjetë biznese janë të gatshëm të japin leje për arsye shëndetësore 
të gjithë punonjësve pa nevojën e paraqitjes së një raporti mjekësor. Kjo mund të ketë disa arsye, 
por tregon edhe për një frymë mirëkuptimi pozitive në përballimin e nevojave shëndetësore për 
punonjësit. 
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Figura 63. A aplikohen të mëposhtmet në kompanitë, përqindja Po

Leje e papaguar

Leje e papaguar prindërore

Leje lindje e paguar për nënën 
(Pa përfshirë skemën e siguri-

meve shoqërore)

Leje lindje e paguar për 
baballarët, përfshirë tre 

ditët pas lindjes

Mbështetje për gratë shtatzëna 
dhe ato me gji (p.sh. shkëputje të 
paguara nga puna për gjidhënie)                            

Përfitime shëndetësore / vizita 
shëndetësore falas –

 (pa  përfshirë shërbimet e 
përfshira në skemën e sig.shoq.)

Leje për arsye shëndetësore 
për nënat, leje për tu kujde-

sur për fëmijën e sëmurë (pa 
paraqitur raport mjekësor)

Leje për arsye shëndetësore 
për baballarët, leje për tu ku-
jdesur për fëmijën e sëmurë  

(pa paraqitur raport mjekësor)

Leje për arsye shëndetësore 
për punonjësit me familjarë që 

duan kujdes të veçantë, leje për 
t’u kujdesur për ta (pa paraqitur 

raport mjekësor)

Leje për arsye shëndetësore 
për punonjësit me familjarë që 
duan kujdes të veçantë, leje për 
t’u kujdesur për ta (pa paraqitur 

raport mjekësor)

Total 101 100 156 45 201

74% 82% 80% 71% 78%

83% 85% 87% 76% 83%

79% 86% 85% 76% 83%

83% 80% 80% 87% 82%

14% 45% 10% 29% 14%

30% 46% 35% 49% 38%

19% 24% 19% 31% 21%

44% 17% 29% 36% 30%

34% 27% 31% 29% 30%

40% 49% 45% 42% 44%

50+ punë TotalTiranaJo Tirana 10-49 punë
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Ndikimi i Covid-19

Pandemia ka ndikuar jo vetëm tek individët, por edhe tek bizneset, ndaj është thelbësore të 
kuptohet nëse kjo situatë ka sjellë risi apo ndonjë përshtatje në mënyrën e të punuarit për bi-
zneset. Të pyetur për ushtrimin e aktivitetit gjatë pandemisë, rezultatet e studimit tregojnë që 
rreth 38% e bizneseve të anketuara kanë qenë plotësisht të hapura dhe funksionale. Ndërkohë, 
31% deklaruan se kompania ishte e hapur dhe funksionale vetëm pjesërisht, duke përfshirë në 
këtë kategori dhe bizneset që kane mbyllur vetëm disa degë të aktivitetit. Rreth 31% e bizneseve 
deklarojnë se u mbyllën për shkak të pandemisë.

Të dhënat tregojnë se bizneset, të cilat operojnë jashtë Tiranës, kanë qëndruar më shumë të ha-
pura në krahasim me bizneset që operojnë në Tiranë. Më pak diferenca vihen re sipas madhësisë 
së biznesit. 

Tabela 21. Cili pohim përshkruan situatën në kompaninë tuaj gjatë valës së parë të pandemisë Covid-19?

Jo Tirana  
(N=101)

Tirana  
(N=100)

10-49 
punonjës  
(N=156)

50+ 
punonjës 
 (N=45)

Total  
(N=201)

Kompania ishte e hapur dhe funksionale 
plotësisht

44% 32% 37% 42% 38%

Kompania ishte e hapur dhe funksionale 
pjesërisht (kjo përfshin edhe rastet kur 
disa nga degët mund të jenë mbyllur)

34% 28% 32% 27% 31%

Kompania u mbyll përkohësisht 23% 40% 31% 31% 31%

Të pyetur për ndikimin që pandemia pati në numrin e punonjësve, pjesa më e madhe e bizne-
seve shprehen se situata ka mbetur pak a shumë e njëjtë (63%), dhe numri i punonjësve nuk ka 
ndryshuar pas pandemisë. Në Tiranë ka një numër më të madh biznesesh, të cilat deklarojnë se 
kanë një rritje të numrit të punonjësve në krahasim me periudhën para pandemisë, në krahasim 
me bizneset, të cilat operojnë jashtë Tiranës.

Tabela 22. Numri i punonjësve krahasuar me periudhën para pandemisë

Jo Tirana  
(N=101)

Tirana  
(N=100)

10-49 punonjës  
(N=156)

50+ punonjës 
 (N=45)

Total  
(N=201)

Është rritur 11% 22% 16% 18% 16%

Ka mbetur i njëjtë 69% 57% 65% 58% 63%

Është ulur 19% 20% 18% 24% 19%

Nuk e di 1% 1% 1% 0% 1%

Të dhënat për numrin e klientëve ecin në linjë me ato për numrin e punonjësve duke dëshmuar 
për një rritje të aktivitetit më të theksuar për bizneset, të cilat operojnë në Tiranë në krahasim 
me ato jashtë Tiranës. Më konkretisht 32% e bizneseve në Tiranë deklarojnë rritje të numrit të 
klientëve në krahasim me 16% të bizneseve që operojnë jashtë Tiranës. 
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Tabela 23. Numri i klientëve krahasuar me periudhën para pandemisë

Jo Tirana  
(N=101)

Tirana  
(N=100)

10-49 punonjës  
(N=156)

50+ punonjës 
 (N=45)

Total  
(N=201)

Është rritur 16% 32% 23% 27% 24%

Ka mbetur i njëjtë 52% 35% 42% 51% 44%

Është ulur 31% 32% 34% 22% 31%

Nuk e di 1% 1% 1% 0% 1%

Pjesa më e madhe e  bizneseve të anketuara shprehen se pandemia ka patur kryesisht ndikim 
negativ në performancën e tyre financiare. Në total, 44% e tyre janë shprehur se pas pande-
misë situata financiare e kompanisë është përkeqësuar. Nga ana tjetër, 25% e bizneseve kanë 
patur performancë të përmirësuar pas periudhës së pandemisë. Afërsisht një e treta e bizneseve 
të anketuara (29%) deklarojnë se situata financiare e tyre nuk ka ndryshuar krahasuar me peri-
udhën para pandemisë. Të dhënat sipas madhësisë së bizneseve, gjetjet tregojnë ndryshime të 
vogla dhe statistikisht të papërfillshme, duke konkluduar që ndikimi i pandemisë në financat e 
bizneseve ka qenë në nivele të ngjashme, pavarësisht nga madhësia e biznesit.

Rezultatet paraqesin një situatë optimiste në mesin e bizneseve përsa i përket pritshmërive 
në të ardhmen e afërt. Shumica dërrmuese, 84% e bizneseve të anketuara shprehen se situata 
në dy vitet në vijim do të jetë shumë më mirë dhe më mirë. Bizneset në Tiranë duket se kanë 
pritshmëri më të mira në krahasim me ato jashtë Tiranës. Kjo reflekton dhe numrat në rritje që 

Figura 64. Performanca financiare krahasuar me periudhën para pandemisë
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ata deklaronin për punonjësit apo për klientët e tyre në krahasim me situatën para pandemisë. 
Fakt ky që i bën më optimist lidhur me pritshmëritë e tyre në të ardhmen e afërt.

Tabela 24. Pritshmëritë për rritjen e kompanisë në dy vitet e ardhshme

Jo Tirana  
(N=101)

Tirana  
(N=100)

10-49 punonjës  
(N=156)

50+ punonjës 
 (N=45)

Total  
(N=201)

Më mirë se aktualisht 77% 90% 82% 89% 84%

Nuk do të ketë ndryshim 15% 5% 11% 7% 10%

Më keq se aktualisht 5% 2% 4% 2% 3%

Nuk e di 3% 3% 3% 2% 3%

Gjatë pandemisë, në gjithë botën një pjesë e madhe e kompanive e zhvendosen punën e tyre 
kryesisht online. Praktika që vazhdojnë të ndiqen edhe 2 vite pas pandemisë në një numër kom-
panish dhe biznesesh. Edhe në vendin tonë një numër i konsiderueshëm biznesesh, kryesisht 
në Tiranë, ju mundësuan punonjësve të tyre të punojnë nga shtëpia gjatë pandemisë. Gjithashtu 
kompanitë e mëdha jua kanë mundësuar më shumë punonjëse të tyre të punojnë nga shtëpia në 
krahasim me kompanitë më të vogla. 

Tabela 25. Punonjësit që kanë punuar në distancë (nga shtëpia) gjatë pandemisë

Jo Tirana  
(N=101)

Tirana  
(N=100)

10-49 punonjës  
(N=156)

50+ punonjës 
 (N=45)

Total  
(N=201)

Po, të gjithë 0% 4% 1% 4% 2%

Po, disa prej tyre 12% 29% 18% 29% 20%

Jo 88% 67% 81% 67% 78%

Vetëm bizneset e anketuara që kanë lejuar një pjesë të punonjësve të punojnë në distancë (N=45), 
u pyetën të shprehin se cili grup punonjësish u lejua të punojë nga shtëpia. Gjetjet tregojnë që 
në masën më të madhe, administrata është kategoria që më lehtë mund të punojë në distancë, 
73%. Gjithashtu punonjësit e departamentit të financës, në rreth 20% të bizneseve kanë patur 
mundësinë të punojnë në distancë.

Figura 65. Kategoria e punonjësve që punoi nga shtëpia, më shumë përgjigje
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Të punuarit në distancë kërkon plotësimin e disa kushteve për punonjësit në mënyrë që ata 
të kryejnë punën në mënyrën e kërkuar. Kjo nënkupton se të punuarit në distancë kërkon dhe 
mjetet dhe pajijet e nevojshme si kompjuter, akses në internet apo dhe kushte të tjera për 
realizimin e punës në mënyrën e duhur nga punëmarrësi.

Rezultatet e studimit tregojnë se 38% e bizneseve nuk kanë siguruar asnjë mjet për punon-
jësit që kanë punuar nga shtëpia, duke treguar se 62% e kompanive i ka siguruar të paktën 
një shërbim/mjet ndihmës punonjësve që kanë punuar nga shtëpia.  Sipas të dhënave, më 
pak se gjysma 49%  e kompanive që kanë lejuar punonjësit të punojnë në distancë, deklarojnë 
se kanë paguar internetin për punonjësit apo që i kanë siguruar atyre një laptop për të punuar 
47%. Rreth 18% kanë siguruar për punonjësit mjete të tjera ndihmë si tavolina pune apo karrige. 

Kompanitë që nuk lejuan punonjësit të punojnë nga shtëpia përcaktojnë llojin e punës si arsyen 
kryesore pse nuk ka qenë e mundur që punonjësit ta përfitojnë këtë lehtësi gjatë pandemisë. 
Vetëm 1% e bizneseve mendojnë se puna nga shtëpia nuk ka angazhimin e duhur nga punonjësit 
dhe nuk siguron monitorimin e duhur.

Për sa i përket ndikimit të pandemisë, gjetjet cilësore nga intervistat e thelluara me bizneset tregojnë se 
pjesa më e madhe e bizneseve kanë adoptuar politika inovative për të vazhduar procesin e punës. Pjesa 
më e madhe e punonjësve kanë punuar online, ndërsa punonjësit e magazinave, prodhimit dhe pozi-
cioneve të tjera ‘on site’ kanë punuar me turne apo orare të reduktuara. Gjithashtu, bizneset shprehen 
se kanë siguruar të gjitha materialet e nevojshme për punonjësit, laptopë, internet, bazë materiale.

Nga intervistat me bizneset gjithashtu u kuptua që një pjesë e bizneseve, sidomos ata te ICT dhe shër-
bimeve janë të hapura që dhe në të ardhmen të jenë me fleksibël për punën nga shtëpia të punonjësve.

Të pyetur për ndikimin e pandemisë në numrin e punonjësve, përfaqësuesit e bizneseve shprehen se nuk 
ka ndikuar në uljen e numrit të tyre. Por gjithsesi, ka ndikuar negativisht në shtimin e kapaciteteve 
njerëzore dhe rritjen e numrit të punonjësve në kompani.

Përfaqësuesit e institucioneve shtetërore deklaruan se gjatë pandemisë institucionet kanë punuar online 
në kohën e karantinës dhe më pas me grafik për të zbatuar masat anti-covid. Punonjësve ju është vendo-
sur në dispozicion mjet pune laptop dhe pse një pjesë e tyre kanë zgjedhur të përdorin laptopat personale. 
Në asnjë nga institucionet e intervistuara nuk është siguruar interneti për punonjësit gjatë pandemisë. 

Figura 66. Kushtet e ofruara gjatë punës në distance, me disa përgjigje
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Njohuritë për politikat miqësore me familjen dhe për politikat e 
përgjegjshme gjinore

Matja e nivelit të njohurive përbën një element shumë të rëndësishëm për të përmirësuar situ-
atën aktuale. Bizneset u pyetën nëse kishin dëgjuar ndonjëherë për aplikim të politikave miqësore 
me familjen në kompani apo institucione të tjera. Duhet theksuar se në fillim intervistuesi u 
lexonte bizneseve një përkufizim të aplikimit të politikave miqësore me familjen. Më pas bazuar 
në këtë përkufizim ata pyeteshin nëse njihnin kompani apo institucione që aplikonin të tilla 
politika brenda apo dhe jashtë vendit.  

Të dhënat tregojnë se kompanitë që operojnë në Tiranë dhe kompanitë e mëdha kanë dëgjuar 
më shumë rreth kompanive të tjera që aplikojnë të tilla politika. Megjithatë duhet theksuar se 
në total vetëm gjysma e bizneseve ka dëgjuar për kompani për institucione që zbatojnë politika 
miqësore me familjen. Është shumë e rëndësishme që kompanitë të serviren me shembuj pozi-
tivë të kompanive apo dhe institucione që zbatojnë këto politika. Kjo e konkretizon më mirë 
mënyrën se si kompania mund të zbatojë politika të tilla si dhe të kuptojnë më mirë ndikimin e 
këtyre politikave në mirëfunksionimin e biznesit.

Më tej, bizneset u pyetën rreth mendimit të tyre të nivelit të aplikimit të politikave miqësore me 
familjen në Shqipëri. Shumica e kompanive (69%) mendojë se politikat miqësore me familjen 
nuk aplikohen në përgjithësi nga bizneset në vend, dhe vetëm një e katërta (25%) mendojnë se 
këto politika aplikohen nga bizneset në vend. 

Figura 67. A keni dëgjuar ndonjëherë për kompani/institucione që zbatojnë politika 
miqësore me familjen?
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Të pyetura se si e shohin veten kompanitë në drejtim të zbatimit të politikave miqësore me familjen, 
shumica e pozicionojnë veten si kompani që i mbështet punonjësit si dhe që kanë në axhendën e 
tyre zbatimin e politikave të tilla. Më shumë se një në tre kompani, 36%, deklaron se është aktive dhe 
i promovon publikisht politika të tilla. Të dhënat tregojnë se kompanitë kanë një perceptim më të 
mirë për veten në krahasim me atë që mendojnë për kompanitë e tjera në përgjithësi.

Tabela 26. Vetëperceptimi i kompanive për veten lidhur me aplikimin e politikave miqësore me familjen

Kompania zbaton vetëm ligjet dhe rregulloren zyrtare pa dashur të diskutojë çështje të 

brendshme apo të ketë në axhendë diskutime të brendshme (Nuk u ofron punonjësve 

interpretimin e plotë të ligjit)

7%

Kompania ka në axhendën e saj një mjedis pune miqësor me familjen dhe mbështet 

punonjësit që janë prindër (ndihmë financiare, sjellje dashamirëse )
57%

Kompania promovon politika miqësore me familjen dhe është aktive publikisht. Kompania I 

kushton vëmendje këtyre politikave duke diskutuar burimet financiare dhe njerëzore, duke 

promovuar këto politika në publik dhe duke ofruar mbështetje për punonjësit që janë prindër.

36%

Të dhënat tregojnë se kompanitë shqiptare preferojnë mënyrën e komunikimit verbal me punonjësit 
e tyre për t’i komunikuar rregullat apo procedurat e kompanisë. Të dhënat tregojnë se mënyra më e 
përhapur është nëpërmjet komunikimit të stafit në mbledhje (83%). Mënyra e dytë më e përdorur 
është komunikimi informal me punonjësit nga një e treta e kompanive. Vihet re një përdorim më i 
gjerë i kësaj mënyre nga kompanitë e mëdha mbi 50 punonjës (37%) si dhe ato të cilat nuk operojnë 
në Tiranë (34%). E-mail përdoret më pak nga kompanitë me 10-49 punonjës (13%) si dhe nga kom-
panitë që nuk operojnë në Tiranë (21%). Mënyra të tjera janë telefoni dhe grupet e whatsupp-it (2%).

Figura 68. Në çfarë mase mendoni se kompanitë privatë në Shqipëri zbatojnë politika 
miqësore me familjen për punonjësit e tyre?
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Për më tepër rreth një në pesë kompani ka rregulla specifike në rast diskriminimi të punonjësve 
(17%). Prania e këtyre rregullave është më e lartë për bizneset që operojnë në Tiranë (20%) dhe 
në kompanitë e mëdha me mbi 50 punonjës (29%). 

Figura 69. Mënyrat e ndarjes së informacionit në biznes (me disa përgjigje)

Figura 70. A keni rregulla specifike në se një punonjës ndihet i diskriminuar?
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Pikëpamja e përgjithshme e kompanive lidhur me angazhimin e tyre në aplikimin dhe zbatimin 
e politikave miqësore me familjen, është i ndryshëm në nivel rajonal. Kompanitë që operojnë 
në Tiranë shfaqin një qëndrim më përkrahës lidhur me zbatimin e politikave miqësore 
me familjen. Më shumë se tetë në dhjetë kompani të Tiranë mendojnë se kompania jo vetëm 
duhet të zbatojë rregullat dhe ligjet e vendit, por duhet të shkoj përtej duke i promovuar politika 
të tilla. Ndërkohë vetëm gjysma e kompanive që nuk operojnë në Tiranë kanë një qëndrim të 
ngjashëm. 

Bizneset shfaqin një nivel të lartë interesi për të marrë informacion lidhur më një sërë çështjesh 
që lidhen me zbatimin e politikave miqësore me familjen. Më shumë se shtatë në dhjetë bi-
znese janë shumë të interesuara për të fituar njohuri se si këto politika mund të rrisin fitimet e 
kompanisë. Më shumë se gjashtë në dhjetë biznese janë shumë të interesuar për të njohur më 
mirë ligjet aktuale të vendit në këtë drejtim. Rreth 59% të bizneseve kërkojnë të marrin informa-
cion se si politikat miqësorë të familjes dhe politikat e përgjegjshme gjinore mund të zbatohen 
në kompanitë respektive. Ndërkohë 55% e kompanive janë shumë të interesuar për të njohur 
praktika të mira ndërkombëtare të zbatimit të politikave miqësore me familjen dhe shembuj të 
kompanive vendase që kanë rezultuar të suksesshme në zbatimin e këtyre politikave si dhe të 
ofrojnë vende pune miqësore me familjen.

Figura 71. Këndvështrimi i kompanive lidhur me aplikimin e politikave miqësore me familjen

Kompanitë duhet të promovojnë politika miqësore me familjen dhe të japin shembull të mirë, 
edhe nëse shkojnë përtej ligjeve.

Mendoj se kompanitë duhet të lejohen të zgjedhin nëse duan të ndjekin politika të tilla, 
në varësi të asaj që është më fitimprurëse për ta.

Mendoj se respektimi i rregullave ligjore është i mjaftueshëm për kompanitë private
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Të dhënat tregojnë se niveli  i interesit të kompanive ndryshon shumë midis kompanive në Ti-
ranë dhe jo në Tiranë. Në përgjithësi për të gjithë fushat, kompanitë në Tiranë shfaqin nivel 
më të lartë interesi për të marrë informacion rreth politikave miqësore me familjen. 

 

Figura 72. Sa e interesuar do të ishte kompania juaj për të marrë informacione për të 
mëposhtmet?
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Pjesa më e madhe e bizneseve mendon se roli i qeverisë, i kompanive private dhe i vetë kompa-
nisë duhet të rritet në drejtim të zbatimit të politikave miqësore me familjen.

       Figura 73. Përpjesa e kompanive që janë shumë të interesuara në fushat e politikave 
miqësore me familjen sipas rajoneve
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Pothuajse të gjitha kompanitë (95%) mendojnë se qeveria duhet të mbështesë kompani për 
të zbatuar politika miqësore me familjen apo politika të përshtatshme gjinore në mjediset e 
punës. Llojet kryesore të mbështetjes lidhen kryesisht me aspekte financiare si lehtësimi në 
taksa (79%) si dhe mbështetje financiare(69%). Më pak mendojnë se një lloj mbështetjeje mund 
të jetë promovimi/marketingu (35%) apo të përfshihen në procesin e vendimmarrjes qeveritare 
(15%). Tjetër lloj suporti është mbështetja në dhënien e bursave për punonjësit fëmijët e të 
cilëve janë studentë apo mbështetje në krijimin e ambienteve të përshtatshme për fëmijë (1%).

Perceptimet e përfaqësuesve të administratës shtetërore nga intervistat e thelluara lidhur me çfarë 
mund të bëhet më shumë nga institucioni i tyre për përmirësimin e politikave miqësore dhe të ndjeshme 
me familjen, treguan se nevojitet më shumë bashkëpunim me sipërmarrjet private jo vetëm për integ-
rimin e grave në vendin e punës por dhe nxitjen e sipërmarrësve privat për ndërtimin e ambienteve për 
përkujdesjen ndaj fëmijëve (si kopshte dhe çerdhe) pranë qendrave të punës si dhe shtimin e numrit të 
kopshteve dhe çerdheve në mënyrë që prindërit e rinj ti kenë sa më afër vendbanimit të tyre. Sugjerohet 
gjithashtu që organizatat e shoqërisë civile të fokusohen dhe tek çështjet e politikave miqësore me famil-
jen veç dhunës me bazë gjinore në mënyrë që të rritet ndërgjegjësimi mbi këto politika.

Figura 74. Perceptime për angazhimin e qeverisë dhe kompanive

Figura 75. Çfarë lloj mbështetje duhet të ofrojë qeveria? (me disa përgjigje)
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Konkluzionet dhe Rekomandime

Kohëzgjatja e punës dhe pushimit, orët shtesë, 
kompensimi i tyre dhe orari fleksibël në punë

Përsa i përket kohëzgjatjes së punës gjetjet e studimit tregojnë se të punësuarit në sektorin 
privat punojnë mesatarisht më shumë orë në javë në krahasim me punonjësit në sektorin pub-
lik. Gjetjet janë të ngjashme dhe për punën në ditët e pushimit javor dhe të festave zyrtare, ku 
të punësuarit në privat kanë më shumë gjasa të punojnë ditët e shtuna, të diela si dhe në ditë 
festash, por ndryshe nga sektori publik, ata kanë më shumë gjasa të kompensohen për këtë. Ky 
aspekt është i rregulluar ligjërisht dhe për sektorin publik dhe për atë privat nëpërmjet dispozi-
tave të Kodit të Punës dhe VKM Nr. 568 datë 06.10.2021, ku jo vetëm përcaktohet kohëzgjatja e 
orëve të punës, por njëkohësisht dhe mënyra e kompensimit të orëve shtesë, punës në ditët e 
pushimit javor apo punës në ditët e festave zyrtare. 

Rekomandim
Aplikimi dhe zbatimi i rregullimeve për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit, orët shtesë dhe 
kompensimi i tyre kërkon një vullnet të sektorit privat dhe institucioneve të administratës 
shtetërore për të hartuar dhe miratuar procedura standarde pune në respektim të rregullave 
në fuqi. Nevojitet rritja e ndërgjegjësimit të punëmarrësve dhe punëdhënësve se cilat janë të 
drejtat e tyre për orët shtesë apo të punuarit në ditë pushimi dhe ku mund të drejtohen për pre-
tendimet e tyre lidhur me këtë. Rekomandohet një rol më pro-aktiv i Inspektoratit Shtetëror të 
Punës dhe Departamentit të Administratës Publike për monitorimin e zbatueshmërisë së këtyre 
dispozitave, duke vendosur më shumë mekanizma ankesash për të punësuarit pa rrezikuar ven-
din e tyre të punës.  

Oraret fleksibël të punës tregojnë se sektori privat ofron më shumë mundësi se ai publik, 
dhe pse të dy sektorët janë ende të ngurtë në ofrimin e orareve fleksibël për punonjësit e tyre. 
Qëndrimet e tyre kryesisht janë se oraret fleksibël mund të ulin produktivitetin e punës. Një 
qëndrim ky më së shumti i përhapur në bizneset që operojnë jashtë Tiranës. 

Rekomandim
Aplikimi i më shumë orareve fleksibël do të ndihmonte punonjësit të përshtatnin më shumë 
nevojat e tyre të jetës personale me atë profesionale. Gjithashtu orare të tilla shërbejnë në nxitjen 
e grave të papuna me fëmijë të vegjël për tu futur në tregun e punës. Intervistat e thelluara me 
gratë e papuna treguan se oraret jo fleksibël të punës ishin një faktor shumë i rëndësishëm 
që i frenonte ato të kërkonin një punë. Gjithashtu, rekomandohet  rritja e ndërgjegjësimit për 
bizneset që operojnë në rrethe mbi rëndësinë e politikave miqësore me familjen, ndërgjegjësim 
ky që mund të arrihet në bashkëpunim me përfaqësues të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore dhe 
Dhomave të Tregtisë.
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Ambiente për socializim dhe konsumim të vakteve ushqimore
Gjetjet e studimit reflektojnë diferenca të konsiderueshme midis sektorit privat dhe atij publik 
për sa i përket ofrimit të ambienteve për socializim apo konsumim të vakteve. Një diferencë 
shqetësuese për gjithë punonjësit e administratës shtetërore që jo vetëm nuk kanë ambiente të 
dedikuara, por nuk kanë të parashikuar një orar pushimi për konsumimin e drekës. Intervistat 
me përfaqësuesit e institucioneve shtetërore treguan se ekziston një marrëveshje në heshtje 
midis titullarëve dhe punonjësve për të marrë minimalisht 30 minuta pushim, por kjo nuk është 
e rregulluar në mënyrë formale. Përjashtim mund të paraqesë ndonjë institucion specifik që e 
ka parashikuar këtë mundësi në rregulloren e tyre të brendshme.

Rekomandim
Legjislacioni në fuqi parashikon trajtim jo favorizues për administratën shtetërore përsa i përket 
mundësisë së kryerjes së një pushimi të shkurtër gjatë ditës. Për sektorin privat kohëzgjatja e 
pushimit të drekës përcaktohet në kontratën individuale apo kolektive të punës, ndërsa për 
punonjësit e administratës shtetërore pjesë apo jo e shërbimit civil, ky rregullim mungon. Nev-
ojitet një harmonizim i këtij rregullimi për të përfshirë dhe trajtuar njësoj të punësuarit në 
sektorin privat me ata të punësuar në sektorin publik. Dhe pse në praktikë me marrëveshje të 
heshtur punonjësit e përfitojnë pushimin, ky është një rregullim që duhet formalizuar me amen-
dimin e akteve nënligjore ose me rregullim specifik të brendshëm për çdo institucion. 

Kombinimi i tele-punës dhe punës nga zyra
Më shumë punonjës në sektorin publik punuan nga shtëpia në krahasim me sektorin privat, 
gjatë valës së parë të pandemisë Mars 2020. Megjithatë, vihet re se kjo praktikë u pa më shumë si 
zgjidhje e momentit se sa një politikë e mirëfilltë për t’u aplikuar në kohë më të gjatë. Të dhënat 
e studimit tregojnë se shumica e punonjësve që u lejuan të punojnë nga shtëpia tashmë nuk e 
kanë më këtë mundësi. Gjithashtu studimi paraqiti një diskriminim për punonjësit që nuk janë 
pjesë e administratës, por punojnë në ofrimin e shërbimeve apo në sektorin e prodhimit dhe 
distribucionit duke mos i lejuar ata të kishin mundësinë e punës nga shtëpia.

Rekomandim
 Aplikimi i një metodologjie hibride, me ditë të kombinuara dhe nga shtëpia dhe nga puna duket 
se parapëlqehet më shumë nga punonjësit. Kjo është një kërkesë me e madhe për punonjësit 
burra sesa punonjëset gra. Kjo lidhet dhe me gjetjen se gratë kanë përjetuar më shumë ndjenja 
izolimi apo vështirësi në balancën jetë punë gjatë punës nga shtëpia. Rekomandohet një rregul-
lim në këtë aspekt që mund të vijë me rregullore të brendshme të institucioneve apo bizneseve 
që u ofron mundësinë punonjësve të zgjedhin në ditë të caktuara kur ata e kanë të nevojshme të 
punojnë nga shtëpia. Ky rregullim duhet të shtrihet dhe për punonjësit që nuk janë pjesë e ad-
ministratës, por punojnë në ofrimin e shërbimeve dhe në linjën e prodhimit apo distribucionit 
duke krijuar mundësinë e një rotacioni midis stafit për të mbuluar nevojat e institucioneve dhe 
bizneseve, por njëkohësisht të adresojë dhe kërkesat apo nevojat e punonjësve për një balancë 
më të mirë të jetës personale me atë profesionale. 
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Lejet

Leje vjetore
Të dhënat për aksesin në lejet vjetore nxorën në pah se të punësuarit në sektorin publik, kanë 
akses dhe mundësi të plotë për ta përvetësuar lejen e pushimeve vjetore, ndryshe nga të punë-
suarit në sektorin privat. Ndërkohë bizneset private u lejojnë rreth 15 ditë kalendarike nga 28 të 
parashikuara në Kodin e Punës, sipas të dhënave nga punonjësit. 

Rekomandim
Aksesi në lejet vjetore duhet të jetë i njëjtë për të gjithë të punësuarit, qoftë në sektorin pub-
lik ashtu dhe në atë privat. Ndonëse institucionet shtetërore e garantojnë këtë të drejtë për 
punonjësit e tyre, situata në pjesën më të madhe të kompanive private paraqitet ndryshe. Është 
e rëndësishme dhe tejet e nevojshme një ndërhyrje në këtë aspekt. Ndërhyrja mund të vijë nga 
Inspektorati Shtetëror i Punës, i cili mund të inspektojë zbatueshmërinë e kontratave të punës, 
nga organizatat e shoqërisë civile me veprimtari të fokusuara në të drejtat e punës të cilat mund 
të punojnë me rritjen e ndërgjegjësimit apo studime konkrete të thelluara përse ju ndalohet 
aksesi në lejet vjetore një pjese të konsiderueshme të punonjësve. Një sugjerim tjetër që mund 
të rregullonte shqetësimin në fjalë janë sindikatat. Organizatat ndërkombëtare dhe donatorët 
mund të financojnë projekte për ngritjen e sindikatave për sektorin privat.

Lejet e lindjes 
Lidhur me lejen e lindjes, duke analizuar vetëm gratë me fëmijë 7 vjeç ose më të vegjël, rreth 
70 për qind e tyre deklarojnë se e kanë marrë lejen e lindjes. Ndër punonjësit burra vetëm 3% e 
tyre deklarojnë se e kanë marrë lejen e lindjes dhe 81% e tyre deklaron se ka qenë bashkëshort-
ja ajo që ka përfituar nga leja. Këto të dhëna dëshmojnë se gruaja mbetet si prindi kryesor që 
shfrytëzon të drejtën e lejes së lindjes në vendin tonë. Ndër gratë të cilat nuk e kanë marrë lejen 
e lindjes, arsyet kryesore kanë qenë se nuk kanë qenë të punësuara në kohën e lindjes së fëmijës 
ose kanë punuar në të zezë e nuk mund të përfitonin nga kjo e drejtë. 

Rekomandim
Kërkohet një ndërgjegjësim më i madh i prindërve meshkuj për të qenë me pro-aktivë në rolin 
e tyre prindëror dhe përkujdesjen ndaj fëmijës. Ndërgjegjësimi duhet të rritet përmes videove 
ose filmave të shkurtër, diskutimeve televizive dhe modeleve pozitive të baballarëve të përfshirë 
në role të tilla. Nga ana tjetër në mënyrë që të shmanget çfarë do lloj hapësire për abuzim, 
rekomandohet krijimi i sistemi si një mekanizëm konkret për regjistrimin e lejeve të lindjes i 
lidhur me sistemin e gjendjes civile, drejtorisë së tatimeve dhe sigurimeve shoqërore. Ky sistem 
do të mundësonte jo vetëm gjenerimin e të dhënave për lejen e lindjes por dhe në gjurmimin 
nga institucionet shtetërore se sa gra apo burra e kërkojnë atë si dhe arsyet se pse nuk e bëjnë 
të plotë. Gjithashtu ngritja e një sistemi të tillë të centralizuar me akses dhe nga bizneset do të 
ndikonte në uljen e informalitetit dhe punës në të zezë.

Leje prindërore 
Pjesa dërrmuese e të punësuarve me fëmijë nën 6 vjeç, deklaruan se nuk e kishin kërkuar lejen 
prindërore, duke dëshmuar për nivele të ulëta të njohjes së kësaj të drejte nga prindërit e rinj. 
Leja prindërore nuk paguhet dhe kjo mund të jetë një tjetër arsye që nuk i motivon prindërit ta 
kërkojnë atë dhe në rast se kanë dijeni. 
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Rekomandim
Nevojiten fushata ndërgjegjësimi dhe trajnim të përfaqësuesve të burimeve njerëzore, për të rri-
tur nivelin e njohurive të prindërve të rinj, mbi aksesin ndaj kësaj leje. Nga ana tjetër kërkohen 
iniciativa ligjore për amendimin e rregullimeve aktuale dhe përafrimin e tyre me legjislacionin 
e bashkimit evropian në mënyrë që kjo leje të jetë e paguar dhe të motivojë prindërit për ta 
kërkuar atë.

Mbështetje për gjidhënie 
Të dhënat nga bizneset tregojnë se një në tre biznese e kanë ofruar mbështetjen për gjidhënie 
për punonjësit e tyre, me ambiente të dedikuara ose me orare të shkurtuara. Bizneset në Ti-
ranë dhe bizneset e mëdha me më shumë se 50 punonjës kanë ofruar më shumë një shërbim të 
tillë. Gjithashtu, dhe qëndrimi i bizneseve lidhur me ofrimin e mbështetjes dhe kushteve për 
punonjësit me gjidhënie dëshmon shifra pozitive ku më shumë se gjashtë në dhjetë biznese janë 
dakord me ofrimin e kësaj lloj mbështetje për punonjësit e tyre. Ky fakt është një tregues se bi-
zneset kanë qëndrime pozitive dhe i përkrahin të tilla politika, por kanë nevojë të udhëhiqen në 
mënyrën se si mund t’i implementojnë ato. Të dy sektorët mbeten pas në ofrimin e mjediseve 
për gjidhënie apo për kujdesin e fëmijëve të punonjësve gjatë qëndrimit të tyre në punë.

Rekomandim
Dhomat e biznesit dhe të tregtisë rekomandohet të zhvillojnë tryeza konsultimi me bizneset që 
kanë qasje pozitive për ofrimin e mbështetjes së gjidhënies dhe politikave të tjera miqësore me 
familjen në mënyrë për t;i udhëzuar bizneset se si t’i implementojnë këto politika. Njëkohësisht 
kompanitë pararojë mund të zhvillojnë takime me këto biznese për të ndarë me to eksperiencën 
e tyre dhe praktikat e tyre më të mira.

Perceptimet, eksperiencat dhe njohuritë
për politikat miqësore me familjen 

Informimi mbi politikat miqësore me familjen 
Punonjësit në sektorin publik janë më të informuar rreth politikave miqësore me familjen në 
krahasim me punonjësit në sektorin privat. Gjithashtu 71% e punonjësve në sektorin privat 
deklarojnë se nuk informohen nga kompanitë lidhur me politikat miqësore me familjen. Meg-
jithatë studimi nga biznesi tregoi se vetëm gjysma e tyre kishin dëgjuar për kompani të tjera, në 
vend ose jashtë vendit që aplikonin politika të tilla. Vihen re diferenca në nivelin e njohurive 
midis bizneseve në Tiranë dhe ato jashtë Tiranës. 

Rekomandim
Nevojitet që të hartohet një strategji komunikimi me partnerët që po zbatojnë projektin dhe 
kompanive pararojë në mënyrë që informacioni mbi politikat miqësore me familjen të përcillet 
masivisht jo vetëm në mediumet mediatike, mediat sociale, por dhe në terren me fushata ndërg-
jegjësimi në çdo qytetet apo rajon me qëllim rritjen e nivelit të njohurive dhe ndërgjegjësimin e 
bizneseve mbi politikat e përgjegjshme me familjen dhe përfitimet potenciale prej tyre.
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Një sërë pyetjesh ju bënë punonjësve për të kuptuar më tepër rreth balancës së tyre jetë dhe 
punë. Duket se gratë kanë më shumë vështirësi në ekuilibrimin e punës dhe jetës. Rreth një në 
tre punonjëse gra deklaron se përjeton shpesh vështirësi për të përmbushur detyrimet familjare 
për shkak të kohës që shpenzon në punë, krahasuar me 19% për burrat. Gjithashtu vihet re se 
të paturit një fëmijë të vogël ndikon në nivele më të larta stresi dhe nervozizmi tek punonjësit 
për shkak të mos përmbushjes së detyrimeve familjare për shkak të orareve në punë. Gjithashtu 
vihet re një nevojë për gjumë e paplotësuar për shkak të punës apo të përjetimeve më të shpe-
shta të lodhjeve apo sëmundjeve nga puna, në krahasim me punonjësit pa fëmijë. Ekziston një 
qëndrim tek bizneset që nënat e reja janë më pak produktive në punë në krahasim me baballarët 
e rinj. Gjithashtu punonjëset gra ndihen më shumë të frikësuara për humbjen e vendit të punës 
nëse bëhen me fëmijë në krahasim me burrat. Ka një mendim nga rreth 60% e grave se lindja e 
një fëmije do i frenonte në avancimin e tyre në karrierë. Të gjitha këto dëshmojnë për një diskri-
minim të grave në tregun e punës dhe një hezitim të tyre më të madh se tek punonjësit burra për 
të krijuar një familje pasi kjo do të shkaktonte pasoja në jetën e tyre profesionale.

Rekomandim
Ndërgjegjësimi për të thyer paragjykimet dhe mendimet diskriminuese ndaj grave dhe nënave 
të reja është një masë shumë e rëndësishme që mund të merret nga strukturat përgjegjëse 
shtetërore për barazinë gjinore dhe për organizatat e shoqërisë civile që merret me çështjet e 
barazisë gjinore.

Mbështetje nga qeveria
Pothuajse të gjitha kompanitë (95%) mendojnë se qeveria duhet të mbështesë kompanitë për 
të zbatuar politika miqësore me familjen apo politika të përshtatshme gjinore në mjediset e 
punës. Llojet kryesore të mbështetjes lidhen kryesisht me aspekte financiare si lehtësimi në 
taksa dhe subvencione. Gjithashtu dhe sektorët shtetërorë që kanë për detyrë të zhvillojnë dhe 
monitorojnë politikat e tilla e kanë vënë theksin tek një bashkëpunim më i mirë me sektorin 
privat në krijimin e vendeve të punës miqësore me familjen.

Rekomandim
Për të rritur përfshirjen e sa më shumë bizneseve në zbatimin e politikave miqësore me familjen 
rekomandohen të ndërmerren nga qeveria paketa lehtësuese financiare për këto biznese, me 
qëllim nxitjen e tyre për të implementuar politika të përgjegjshme me familjen. Njëkohësisht 
nevojitet dhe ngritja e një strukture të përbashkët siç mund të ishte një grup tematik pune apo 
këshill drejtues, midis institucioneve shtetërore përgjegjëse për politikat miqësore me familjen, 
komunitetit të biznesit, dhe kompanive pararojë me qëllim bashkëpunimin e ngushtë dhe të 
frytshëm për të bërë hapa para në politikat miqësore me familjen.
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Aneks I: Profili i punonjësve

Tabela A 1. Profesionet e punonjësve sektori publik

Sektori publik

Mesues 18%

Specialist 15%

Punëtor i thjeshtë 11%

Infermier 5%

Përgjegjës 5%

Sanitar 4%

Drejtor 4%

Edukatore 4%

Mirëmbajtës 3%

Inspektor 3%

Shofer 3%

Inxhinier 2%

Ekonomist 2%

Polic 2%

Ushtarak 2%

Tjetër 18%

Figura A. 1.Shpërndarja moshore sipas sektorëve

Tabela A 2. Profesionet e punonjësve sektori privat

Sektori privat

Punetor i thjeshte 22%

Shites 11%

Menaxher 5%

Operator 4%

Kamarier 4%

Kuzhinier/Ndihmes kuzhinier 4%

Rrobaqepes 4%

Sanitar 4%

Shofer 4%

Fasoneri 3%

Banakier 3%

Mekanik 2%

Ndertues 2%

Pergjegjes 2%

Ekonomist 2%

Tjetër 23%

15%

30%

30%

25%

44%

23%

19%

14%

34%

24%

24%

18%

18-29

30-39

40-49

50+

Në sektorin publik  (N=255) Në sektorin privat (N=450) Total  (N=605)
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Figura A. 2. Të punëusarit sipas sektorit dhe nivelit arsimor

Figura A. 3. Të punësuarit sipas statusit civil dhe sektorit

Figura A. 4. Vetëvlerësimi i situatës shëndetësore

Figura A. 5. Kufizimi i aktiviteteve ditore sipas moshës

5%

22%

26%

44%

2%

0%

20%

52%

13%

14%

1%

0%

15%

45%

17%

21%

1%

0%

Deri në ciklin e detyruar (8/9 vjecar)

Arsimin e mesëm
i përgjithshëm ose profesional)

Ciklin e parë universitar (Bachelor)

Master

Doktoraturë ose më lart

Refuzoj (mos e lexo)

Sektori publik
(N=255)

Sektori privat
(N=450)

Total (N=605)

24%

72%

1%

0%

2%

1%

44%

52%

2%

0%

1%

1%

37%

59%

2%

0%

1%

1%

Beqar/e

I/e martuar

 Në bashkëjetesë

 I/e ndarë

 I/e divorucar

 I/e ve

Sektori publik
(N=255)

Sektori privat
(N=450)

Total (N=605)

56%

37%

6%

0%

0%

48%

45%

7%

0%

0%

51%

43%

5%

0%

0%

45%

44%

10%

1%

0%

48%

44%

7%

0%

0%

Shumë të mirë

Të mirë

Disi (as mirë as keq)

Të keqe

Shumë të keqe

Sektori publik
(N=255)

Sktori privat
(N=450)

Burra
(N=276)

Gra
(N=329)

Total
(N=605)

98%

97%

93%

81%

94%

2%

3%

7%

19%

6%

18-29 (N=208)

30-39 (N=147)

40-49 (N=145)

50+ (N=105)

Total (N=605)

Jo, aspak i kufizuar Po, por jo shumë i kufizuar
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Aneks IA: Profili i bizneseve
Tabela 27. Bizneset sipas aktivitetit

AKTIVITETI Numër biznesesh

Bar-restorant 18

Fasoneri 13

Hoteleri 12

Market/supermarket 23

Ndertim 15

Prodhim 31

Shitje 17

Telekomunikacion 2

Tregeti 27

Import_export 7

Mobileri 7

Shtypshkronje 3

Transport 2

Sigurim 2

Energjitik 3

Agjensi 1

Perpunim 3

Tjetër 15

TOTAL 201

Tabela 28. Të intervistuarit sipas gjinisë

 
10-49 punonjës 

(N=156)

50+ punonjës 

(N=45)

Jo Tirana

(N=101)

Tirana

(N=100)

Total

(N=201)

Grua 42% 51% 45% 44% 44%

Burrë 58% 49% 55% 56% 56%
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Aneks II:  Pyetësor me të punësuarit

Përshëndetje, emri im është ________________________. Unë punoj për IDRA Research and 
Consulting. Kjo kompani është e specializuar në kryerjen e studimeve kërkimore në vend. Ky 
studim lidhet me balancën punë-jetë, politika miqësore me familjen si dhe politika të ndjeshme 
gjinore në kuadër të projektit të UNFPA “Expanding Choices” i mbështetur financiarisht nga 
Agjensia Austriake e Zhvillimit. Objektivi i tij këtij studimi është matja se sa politika të tilla 
kuptohen dhe zbatohen  në vendin e punës, nga  kompani private apo nga institucione publike. 
Nëpërmjet këtyre pyetjeve ne synojmë të kuptojmë më mirë nëse kompania/institucioni ku jeni i 
punësuar është në dijeni dhe zbaton politika miqësore me familjen. Gjithashtu qëllimi i pyetjeve 
është të kuptojë këndvështrimin tuaj në lidhje me politikat dhe iniciativat miqësore me familjen, si 
dhe sfidat që ekzistojnë si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik. Ju lutem më lejoni të theksoj 
se pjesëmarrja juaj është tërësisht vullnetare dhe çdo informacion i dhënë do të përdoret vetëm 
për qëllimet e këtij studimi dhe asnjë e dhënë personale nuk do të publikohet. Ju jeni gjithashtu të 
lirë të zgjidhni të mos i përgjigjeni asnjë pyetjeje më poshtë. Nëse jeni dakord, do t’ju ftoj të filloni 
me pyetjet. (rreth 20 minuta).

A dëshironi të merrni pjesë në intervistë?
 � Po
 � Jo- intervista ndërpritet

Pyetje filtruese

Q_A. A jeni ju aktualisht i punësuar?
 � Po
 � Jo- intervista ndërpritet

Q_B. Nëse po, jeni i punësuar në cilin sektor?

 � Në sektorin publik
 � Në sektorin privat

Q_C. Nëse jeni i punësuar në sektorin private, a jeni ju i vetë punësuar?  
(kjo nënkupton që ju jeni duke punuar në një biznes privat të cilin e drejtoni ju vetë) 

 � Po- intervista ndërpritet
 � Jo
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INFORMACION I PËRGJITHSHËM PËR TË INTERVISTUARIN
Ky seksion mbledh informacioni të përgjithshme për të intervistuarin

Q1. Cili është identiteti juaj gjinor?

1. Burrë
2. Grua
3. Transgjinor
4. Jo binar
5. Tjetër, specifiko___________
99.	 Nuk dëshiroj të përgjigjem (mos e lexo)

Q2. Cila është mosha Juaj? 
___________vjeç

Q3. Ju lutem specifikoni prefekturën në 
të cilën jetoni aktualisht.

1. Berat
2. Dibër
3. Durrër
4. Elbasan
5. Fier
6. Gjirokastër
7. Kukës
8. Korcë
9. Lezhë
10. Shkodër
11. Tiranë
12. Vlorë

Q4. Cfarë niveli arsimor keni mbaruar?

1. Jam pa asnjë nivel arsimor
2. Nivelin e parë të arsimit të detyruar (cikli 4 vjeçar)
3. Ciklin e detyruar (8/9 vjeçar)
4. Arsimin e mesës (të përgjithshëm ose profesional)
5. Cilin e parë universitar (Bachelor)
6. Master 
7. Doktoraturë ose më lart
99.	 Refuzoj (mos e lexo)

Q5. Cili është statusi civil? 

1. Beqar/e
2. I/e martuar
3.  Në bashkëjetesë
4.  I/e ndarë
5.  I/e divorucar
6.  I/e ve
99.	  Nuk e di / Refuzoj  (mos e lexo)

Q6. A keni fëmijë?
1.   Po
2.   Jo – Kalo te Q8
99.	   Refuzoj  (mos e lexo)

Nëse Q6=1
Q7_1.  Sa fëmijë keni?
nën 18 vjeç

1.	 ______fëmijë

Nëse numri mbi 5 kujdes kontrollo përgjigjen! 
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Nëse Q6=1
Q7_2. Ju lutem për secilin prej tyre moshën përkatë.

Mosha 99. Refuzoj  (mos e lexo)

Q7_2_1 Fëmija 1 99

Q7_2_2 Fëmja 2 99

.......

Q8. A kujdeseni, ofroni një kujdes në 
mënyrë të rregullt ose ndihmoni ndonjë 
të sëmurë, person në moshë të tretë ose 
person e aftësi të kufzuara në shtëpinë/
familjen tuaj?

1. Po
2. Jo
99.	 Refuzoj (mos e lexo)

Q9. Si do ta përcaktonit gjendjen tuaj 
shëndetësore në përgjithësi?

1. Shumë të mirë
2. Të mirë
3. Disi (as mirë as keq)
4. Të keqe
5. Shume të keqe
99.	  Refuzoj (mos e lexo)

Q10. A jeni i kufizuar në kryerjen e 
aktiviteteve ditore për shkak të ndonjë 
problem shëndetësor për një periudhë 
të paktën 6 muaj? 

1. Jo, aspak i kufizuar
2. Po, por jo shumë i kufizuar 
3. Po, shumë i kufizuar
99.  Refuse (mos e lexo)

Një familje mund të ketë disa burime 
të ardhurash dhe këto burime mund t’i 
përfitojnë disa anëtarë.

Q11. Duke menduar për gjithë të 
ardhurat mujore në familjen tuaj, sa 
e lehtë ose e vështirë do të thoshit se 
është të përballonit shpenzimet mujore 
të familjet tuaj?

1. Shumë e lehtë
2. E lehtë
3. As e lehtë as e vështirë
4. Disi e vështirë
5. Shumë e vështirë 
99.	  Nuk e di/Refuzoj (mos e lexo)
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SEKSIONI I PYETJEVE MBI COVID-19
Ky seksion kërkon disa informacione mbi ndikimet e mundshme të pandemisë Covid-19 te ju.

Q12. A keni qenë i punësur gjatë valës së 
parë të pandemisë Covid-19 (Mars 2019)?

1. Po
2. Jo, isha i/e papunë gjatë asaj kohe – Kalo te Q17
99.	  Refuzoj (mos e lexo)

Nëse Q12=1
Q12_1. Duke menduar për atë kohë, cila 
ju përshtatet më shumë?

Kujdes: Ju lutem kini parasysh që pyetja 
këkon vetëm nëse humbja e punës ka 
ardhur si rezultat i Covid-19

1. Nuk e humba punën për shkak të Covid-19 
2. E humba punën për shkak të Covid-19 Kalo te Q17
99.	  Refuzoj (mos e lexo)

Q13. Nëse Q12_1=1
Duke menduar nga fillimi i pandemisë 
Covid-19 a keni punuar ( ju personalisht) 
në distancë (nga shtëpia)? 

1. Po
2. Jo - Kalo te Q16
99.	  Refuzoj (mos e lexo)

Q14. Nëse Q13=1

Cilat nga këto situate keni përjetuar 
gjatë të punuarit në distancë (nga 
shtëpia)?

Zgjidhini të gjitha që ju përshtaten

A. Mungesë e vetë disipliminit/ vetë manaxhimit të 
punëve 

B. Jeni ndier i/e izoluar 
C. Keni punuar shumë (më shumë se në zyrë)
D. Keni patur vështirësi në ndarjen e punës nga famil-

ja / të ekulibrioni jetën midis punës dhe asaj famil-
jare

E. Keni patur mungesë të një ambienti të përshtat-
shëm për të punuar në shtëpi/ nuk keni hapësirë 
mjaftueshëm

F. Tjetër, specifiko(____________)
G. Asnjë nga të mësipërmet

Q15. Nëse Q13=1

Në përgjithësi si do e vlerësonit ju 
eksperiencën e të punuarit në distancë 
(nga shtëpia)?

1. Shumë pozitive, më përshtatet shumë mirë 
2. Më së shumti pozitive. Kjo metodë më përshtatet.
3. Mendoj që idealja është alternimi/kombinimi midis 

të punuarit nga shtëpia dhe zyra 
4. Negative, nuk më përshtatet fare
5. Nuk kam mendim

Q16. Nëse Q13=2

Pse nuk u lejuat të punoni në distancë 
(nga shtëpia)? 

Zgjidhini të gjitha që ju përshtaten

A. Për shkak të llojit të punës, nuk e kam të mundur 
punën nga shtëpia

B. Për shkak se punëdhënësi nuk na lejoi 
C. Për shkak se në shtëpi nuk kisha facilitetet/mjetet e 

nevojshme për të kryer punën, si kompjuter/laptop, 
lidhje internet etj.

D. Për shkak se kam fëmijë të vegjël në shtëpi apo që 
ndjekin shkollën

E. Për shkak se kam njerëz të sëmurë në shtëpi
F. Tjetër, specifiko(____________)

Q17. Po aktualisht, a mund të punoni 
nga shtëpia në kompaninë /biznesin ku 
po punoni?

1. Po, gjithmonë nëse dua ta bëj 
2. Po, ndonjëherë ka disa ditë që mund të punoj nga 

shtëpia nësë dëshiroj
3. Jo, nuk më lejohet
99.	  Refuzoj (mos e lexo)
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INFORMACION I PËRGJITHSHËM PËR PUNËN AKTUALE
Ky seksion mbledh informacion rreth vendit tuaj aktual të punës

Q18. Në punën tuaj, jeni i punësuar?

1. Me kohë të plotë
2. Me kohë të pjesshme
99.    Refuzoj (mos e lexo)

Q19. Sa vite punë keni në total (me 
përafërsi) ? 

______ vite

Q20. Sa vite pune keni në punën tuaj 
aktuale (me përafërsi)?

______ vite

Q21. Cfarë lloj pozicioni keni në 
kompaninë apo institucionit ku punoni? 
Këtu mund t’i referoheni dhe hierarkisë 
në komponaninë apo institucionit ku 
punoni

Me pozicion këtu ne i referohemi 
sa Ju jeni i përfshirë në procesin e 
vendimmarrjes në punën tuaj. 

1. Nivel i ulët, nuk jam i/e përfshirë në procesin e 
vendim marrjes

2. Nivel i mesëm, jam e përfshirë disi e përfshirë në 
vendim marrje 

3. Nivel i lartë, puna ime përfshin marrje vendimesh 
cdo ditë 

4. Tjetër, specifiko (______________)
99.	 Refuzoj (mos e lexo)

Q22. Në punën tuaj, shefi juaj direk /
supervizori juaj është ? 

1. Një burrë
2. Një grua
3. E paaplikueshmë, (në rast se personi nuk ka një 

shef direkt) 
4. Tjetër, specifiko Refuzoj (mos e lexo)
99.	  Nuk e di/ Refuzoj (mos e lexo)

Q23. Në përgjithësi në kompaninë/
institucionit tuaj si është pjesëmarrja 
gjinore? 

1. Me shumë burra
2. Më shumë gra
3. Pjesëmarrje e barabartë
4. Nuk e di 
99. Refuzoj (mos e lexo)

Q24. Sa orë punoni mesatarisht në javë 
në punën tuaj? 

  _______ orë

Q25. Në punën tuaj?

1.Asnjëherë 2.Ndonjëherë 3.Shpesh 4.Rregullisht
99.Refuzoj 

(mos e lexo)

Q25_1 Punoni të shtunave 1 2 3 4 99

Q25_2 Punoni të dielave 1 2 3 4 99

Q25_3 Punoni jashtë orarit 1 2 3 4 99

Q25_4
Punoni në ditët 
zyrtare të pushimit 

1 2 3 4 99

Q25_5 Punoni me turne 1 2 3 4 99

Q25_6 Punoni natën 1 2 3 4 99
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Q26. Nëse keni punuar ….. a kompensoheni? (vetëm ata që nuk kanë thënë asnjëherë më lart 
për kategoritë përkatëse) kompensimi nënkupton pagesë ose ditë pushimi
 

1.Po, 
gjithmonë

2.Po, 
ndonjëherë

3. Jo, 
asnjëherë

99. 
Refuzoj 

(mos e lexo)

Nëse Q25_1 
=2,3,4

Q26_1 Të shtunën 1 2 3 99

Nëse Q25_2 
=2,3,4

Q26_2 Të dielën 1 2 3 99

Nëse Q25_3 
=2,3,4

Q26_3 Jashtë orarit 1 2 3 99

Nëse Q25_4 
=2,3,4

Q26_4
Ditët zyrtare 
të pushimit 

1 2 3 99

Q27. Në vendin tuaj të punës, orari juaj i 
punës a është fleksibël

Orë fleksibël pune do të thotë që një 
punonjës lejohet të mos të ndjekin 
metodën tradicionale psh tetë me 4:30, 
ose 9 me 5, nga e hënën deri të premte, 
por të jenë funksion të nevojave të 
vetë punonjësit. Kjo do të thotë që një 
punonjës mund të fillojë punën herët 
në mëngjes dhe të largohet pak më 
herët, ose të fillojë më vonë dhe të 
largohetmë vonë, ose dhe të punojë në 
ditë të ndryshme gjatë javës në varësi të 
nevojave të tij.

1.	 Orari përcaktohet nga kompania/institucioni dhe 
nuk mund të ndryshojë (nuk  janë fleksibël)

2.	 Orari mund të ketë fleksibilitet, në rast së kërko-
het nga një punonjës

3.	 Oraret e punës janë tërësisht fleksible
4.	 Nuk e di  (mos e lexo)
99.	 Refuzoj (mos e lexo)

Q28. A do ta kishit të mundur në punën 
tuaj, të kalonit nga puna me kohë të 
plotë në atë me kohë të pjesshme (ose 
anasjelltas)?

1.	 Po është e mundur
2.	 Jo, kjo nuk është e mundur në punën time
3.	 Nuk e di

Q29. Gjatë vitit të fundit, a keni kërkuar ju personalisht  tek punëdhënësi Juaj …?

1.Po, kam 
kërkuar dhe mu 

aprovua

2. Po kam 
kërkuar por mu 

refuzua

3.Jo nuk 
kam 

kërkuar

99. 
Refuzoj 
(mos e 
lexo)

Q29_1 Të keni një orar fleksibël pune
1 2 3 99

Q29_2 Të kaloni nga punë me orar 
të plotë në punë me orar të 
pjesshëm (ose anasjelltas)

1 2 3 99
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Q30. Në rast se do të mungoni në punë për arsye shëndetësore, personale apo familjare, a 
duhet t’I jepni punëdhënësit tuaj raport mjekësor? 

1.	 Po, 
gjithmonë

2.	 Po, por ka 
dhe raste kur 
më tolerojnë 

3.	 Jo nuk është e 
nevojshme t’i 
tregoj raportin 

mjekësor. 

99. Refuzoj 
(mos 

e lexo)

Q30_1 Mungesë për 
arsye personale 
shëndetësore

1 2 3 99

N ë s e 
Q6=1

Q30_2

Mungesë për arsye 
shëndetësore të 
fëmijëve

1 2 3 99

Q30_3 Kur sëmuret një 
anëtar tjetër 
i familjes dhe 
ka nevojë për 
asistencën tuaj. 

1 2 3 99

Q31. A keni leje vjetore të paguar në 
punën tuaj?

1. Po 
2. Jo

99. Refuzoj (mos e lexo)

Nëse Q31=1

Q32. Sa ditë vjetore leje (kalendarike)  
keni të drejtë të merrni?

______________ditë

Q33. Në përgjithësi në vendin tuaj të 
punës, sa të lehtë/ të veshtirë do ta 
kishit të merrnit lejen vjetore sipas 
preferecës tuaj? 

1. Shumë të lehtë
2. Më së shumti të lehtë
3. Më së shumti të vështirë
4. Shumë të vështirë
99.  Nuk e di / Refuzoj (mos e lexo)

Q34. Nëse do ju duhet të merrni një 
ose dy orë gjatë orarit të punës për 
tu kujdesur për cështje familjare apo 
personale, sa të lehtë apo të vështirë do 
e kishit? 

1.	 Shumë të lehtë
2.	 Më së shumti të lehtë
3.	 Më së shumti të vështirë
4.	 Shumë të vështirë
99.	  Nuk e di / Refuzoj (mos e lexo)

Q35. Duke menduar rreth punës tuaj, 
cilat nga situatat do t’ju përshtatej më 
së shumti?

1. Unë asnjëherë nuk e coj punën time në shtëpi  
2. Ka raste kur ndonjëherë e coj punën time në shtë-

pi, për të përfunduar disa detyra të mbetura 
3. Une e coj shpesh punën në shtëpi, përtej orarit të 

punës për të arritur afatet 
4. Unë e coj shumë shpesh, pothuajse gjithmonë, 

punën në shtëpi, dhe gjatë fundjavave për të për-
funduar punën 

99.	 Nuk e di / Refuzoj (mos e lexo)
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Q36. Duke menduar vitin e fundit, sa shpesh….?

1.	 Shumë 
shpesh

2.	 Ndonjëherë 3.	 Rrallë 4.	 Kurrë

99. Nuk e 
di / Refuzoj 

(mos e 
lexo)

Q36_1

E keni patur të vështirë 
për të përmbushur 
detyrimet familjare 
për shkak të kohës që 
shpenzoni në punë.

1 2 3 4 99

Q36_2
Problemet që keni në 
punë ju bëjnë nervoz në 
shtëpi.

1 2 3 4 99

Q36_3
Kur jeni në shtëpi, 
shpenzoni kohë duke 
menduar për punën.

1 2 3 4 99

Q36_4
Keni përjetuar lodhje 
mendore ose sëmundje të 
shkaktuara nga puna.

1 2 3 4 99

Q36_5
Puna ju ka ndaluar të 
përmbushni nevojat për 
gjumë. 

1 2 3 4 99

Q36_6

E keni të vështirë të 
përqëndroheni në punë 
për shkak të detyrimeve 
familjare.

1 2 3 4 99

Q36_7

Përgjegjësitë familjare 
ju kanë ndaluar të keni 
sasinë e duhur të gjumit 
që ju nevojitet për të bërë 
punën si duhet.

1 2 3 4 99

Q37. Duke menduar për vendin tuaj të punës, sa dakord jeni me pohimet e mëposhtme?

1.Plotësisht 
darkod

2.Më së 
shumti 
dakord

3.Neutral 
4.Më së 
shumti jo 
dakord

5.As 
pak 

dakord

99.Nuk e 
di/Refuoj
(mos e 
lexo)

Q37_1 Vendi ku punoj i mundëson 
punonjësve (burra/gra) 
të balancojnë më së 
miri karrirrën dhe jetën 
personale/familjare. 

1 2 3 4 5 99

Q37_2 Puna ime aktuale me lejon 
të ekuilibroj jetën personale 
me atë profesionale.

1 2 3 4 5 99

Q37_3 Shefi im ështe i 
mirëkuptueshëm kur unë 
kam një situatë personale 
apo familjare për të cilën 
duhet të kujdesem.

1 2 3 4 5 99
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Q38. Në kompaninë / institutionin tuaj…?

1.Po 2.Jo 99. Refuzoj

(mos e 

lexo)

Q38_1 Ka hapësirë të përshtatshme për pushim gjatë punës dhe 

socializim si psh kafe ose një vend të për konsumuar dicka. 

1 2 99

Q38_2

Keni hapësira të dedikuara për ushqim për punonjësit (psh, 

kafene ose kantinë/ kuzhinë ku mund ta shfrytëzoni për të 

ngrënë gjatë pushimit të drekës).

1 2 99

Q38_3 Merrni pagesë ekstra të dedikuara për ushqim/ vaktin e  drekës. 1 2 99

Q38_4

Keni hapësira të dedikuara për dhënien gji të fëmijës 

(këtu nënkuptohet dhe ambiente ku nënat jo 

domosdoshmërisht sjellin fëmijët, por mund të heqin dhe 

ruajnë qumeshtin e gjirit).

1 2 99

Q38_5 Ambiente për përkujdesjen e fëmijëve të punonjësve që 

kanë fëmijë në kompani. Psh kopshte cerdhe, kënd lojrash

1 2 99

Q39. Sa të rëndësishme janë për ju të mëposhtmet? 

1. Aspak e 
rëndësishme

5.Jashtëza-
konisht 

e rëndë-
sishme

99. Refuzoj
(mos e lexo)

Q39_1 Të keni një punë të mirëpaguar. 1 2 3 4 5 99

Q39_2 Të keni një punë të sigurtë. 99

Q39_3
Të keni mundësi të merrni leje 
për tu kujdesur për nevojat e 
familjes apo fëmijëve. 

1 2 3 4 5 99

Q39_4
Të keni një punë e cila ju jep 
kënaqësi.

1 2 3 4 5 99

Q39_5

Të keni një punë që ju jep 
benefite shëndetësore të 
mira (por këtu mos përfshini 
sigurime shëndetësore).

1 2 3 4 5 99

Q39_6
Të keni mundësi për tu 
promovuar apo rritur në 
karrierë. 

1 2 3 4 5 99

Q39_7
Të keni një punë që ndihmon 
komunitetin dhe shoqërinë në 
përgjithësi. 

1 2 3 4 5 99

Q39_8
Të keni një punë ku ka 
marrëdhënie të shëndetshme 
midis punonjësve.

1 2 3 4 5 99

Q39_9
Te keni një ekuilibruar midis 
punës dhe jetës personale/
familjes.

1 2 3 4 5 99
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LINDSHËMIRA DHE ASPIRATAT LIDHUR ME LINDSHMËRINË
Ky seksion siguron informacion për lindshmërinë dhe historikun e lindshmërisë si dhe të 

ndikimit që ai mund të ketë mbi punësim

Nëse Q7_1=1 (Nëse jeni prind i një fëmijë 
nën 7 vjeç)

Q40. Duke patur parasysh fëmijën më të 
vogël që keni

A e keni marrë lejen e lindjes për tu 
kujdesur për fëmijën?

1.	 Po, e kam marrë vete lejen e lindjes
2.	 Po, partneri/ja im e ka marrë lejen e lindjes – Kalo 

te Q44
3.	 Jo, asnjëri nga ne nuk e ka marrë – Kalo te Q43
99.	 Refuzoj(mos e lexo)

Nëse Q40 =1
Nëse ju personalisht e keni marrë lejen 
e lindjes

Q41.  Sa ditë/ muaj e keni marrë lejen e 
lindjes?

1.	 Leje lindje të plotë (11 muaj)
2.	 ________muaj ose ______ditë
99. Refuzoj(mos e lexo

Nëse Q41 =2 (Nëse leja nuk është marrë 
e plotë

Q42. Pse nuk e morët lejen e plotë?

Të gjitha që mund të aplikohen

A.	 Isha i/e shqetësuar mos humbja punën
B.	 Pagesat nga sigurimet shoqërore nuk janë të 

mjaftueshme për të përballuar jetesën
C.	 Pata presion nga punëdhënësi për tu kthyer në 

punë për shkak të ngarkesës 
D.	 Ishte një zgjedhje personale
E.	 Tjetër, specifiko(_____________)

Nëse Q40 =3 ( Nëse leja nuk është 
marrë fare )

Q43. Pse nuk e morët lejen e lindjes?

Të gjitha që mund të aplikohen

A.	 Isha i/e shqetësuar mos humbja punën
B.	 Punoja në të zezë kështu nuk mund të përfitoja 
C.	 Pagesat nga sigurimet shoqërore nuk janë të 

mjaftueshme për të përballuar jetesën
D.	 Pata presion nga punëdhënësi për tu kthyer në 

punë për shkak të ngarkesës 
E.	 Ishte një zgjedhje personale
F.	 Tjetër, specifiko (_____________)

Q44. A planifikoni të keni fëmijë në të 
ardhmen e afërt, psh dy vitet në vijim?

1.	 Po
2.	 Jo
3.	 Nuk e di
99.	 Refuzoj (mos e lexo)
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Q45. Sa e lehtë apo e vështirë mendoni 
se është të rrisni një fëmijë në Shqipëri? 

Kjo pyetje kërkon perceptimin tuaj të 
përgjithshëm, pavarësisht nëse keni 
fëmijë ose jo.

1.	 Shumë e vështirë
2.	 Më së shumti e vështirë
3.	 As e vështirë as e lehtë
4.	 Më së shumti e lehtë
5.	 Shumë e lehtë
99.	 Nuk e di / Refuzoj  (mos e lexo)

Nëse Q45=1,2 ose 3, 
Nëse mendohet shumë e vështirë apo 
më së shumti e vështirë ose neutral

Q46. Përse mendoni kështu?

Zgjidhni të gjitha që ju mendoni se 
aplikohen

A.	 Për arsye të pasigurisë së vendit të punës në vend 
B.	 Për arsye të pasigurisë financiare në vend 
C.	 Sepse prindërimi vështirëson gjetjen e një pune 

apo në mbajtjen e saj
D.	 Sepse nuk ka mbështetje të mjaftueshme nga 

qeveria për familjet me fëmijë
E.	 Sepse shërbimet publike të përkujdesjes së fëmi-

jëve janë të vështira dhe/ose të shtrenjta për tu 
aksesuar. 

F.	 Sepse komuniteti vetë nuk është mbështetës dhe 
ndihmues për personat me fëmijë

G.	 Sepse punëdhënësit nuk janë mbështetës për 
punonjësit me fëmijë

H.	 Sepse kolegët nuk janë mbështetës për kolegët 
me fëmijë në ambientin e punës.

I.	 Tjetër, specifiko(_____________)

Q47. Cilën do vlerësoni arsyen më të 
rëndësishme?
Zgjidhni një nga alternativat e zgjedhura 
më sipër

________

Q48. Nëse do të bëheni me fëmijë (ose 
të keni një tjetër fëmijë) a do të ishit të 
shqetësuar për humbjen e vendit aktual 
të punës? 

1.	 Po, jashtëzakonisht i shqetësuar
2.	 Po, shumë i shqetësuar
3.	 Jo shumë i shqetësuar
4.	 Aspak i shqetësuar
99.	 Nuk e di/Refuzoj (mos e lexo)

Q49. Të qënit prind, e bën më të lehtë 
apo më të vështirë avancimin në 
karrierrën tuaj? 

Ky është një perceptim i përgjithshëm 
pavarësisht nëse ju vetë keni fëmijë

1. Më të lehtë
2. Nuk do të ndikonte në karrierrën time
3. Më të vështirë
99.	 Nuk e di/ Refuzoj (mos e lexo)
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PIKËPAMJE TË PËRGJITHSHME RRETH POLITIKAVE TË PËRGJEGJSHME FAMILJARE
Ky seksion siguron një informacion të përgjithshëm rreth punonjësve dhe politikave familjare.

Q50. Në përgjithësi, në një shkallë 1 deri te 5, sa i rëndësishëm mendoni se është ekuilibrimi i 
jetës personale me atë profesionale për grupet e mëposhtme? 

1.. Aspak e 
rëndësishme

…
5. Jashtëzakonisht 

e rëndësishme

99. Nuk e 
di/ Refuzoj 
(mos e lexo

Q50_1 Për gratë që punojnë 1 5 99

Q50_2 Për burrat që punojnë 1 5 99

Q50_3 Për nënat me fëmijë të vegjël  që 
punojnë

1 5 99

Q50_4 Për baballarët me fëmijë të vegjël 
që punonjë

1 5 99

Q50_5 Për nënat me shumë fëmijë (më 
shumë se tre fëmijë) që punojnë

1 5 99

Q50_6 Për baballarët me shumë fëmijë 
(më shumë se tre fëmijë) që 
punojnë

1 5 99

Q50_7 Për personat që punojnë dhe 
që kanë në shtëpi persona të 
sëmurë ose me aftësi të kufizuar 
dhe që punojnë

1 5 99

Q50_8 Për personat që punojnë dhe 
që kanë në shtëpi persona të 
moshuar 

1 5 99

Q50_9 Për të gjithë personat që puno-
jnë pavarësisht statusit të tyre 
familjar. 

1 5 99

Q50_10 Për të rinjtë  që punojnë 1 5 99

Q50_11 Për të rriturit që punojnë  1 5 99

Q51. Cili nga këto dy pohime është më 
afër pikëpamjes tuaj? 

1. Shqipëria i ka bërë ndryshimet që nevojitet për t’i 
dhënë burrave dhe grave (vajzave dhe djemve) 
barazi në vendin e punës 

2. Shqipëria ka nevojë të vazhdojë të bëjë ndryshime 
për t’i dhënë burrave dhe grave (djemve dhe vaj-
zave) barazi në vendin e punës.  

99.	  Nuk e di/ Refuzoj (mos e lexo)
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NJOHURIA/NDËRGJEGJËSIMI PËR POLITIKAT PËR BARAZINË DHE MIQËSORE NDAJ 
FAMILJES

Ky seksion jep informacion rreht nivelit të njohurisë të punonjësve rreth politikave miqësore te 
familjes dhe të barazisë gjinore

Q52. Sa i informuar jeni ju personalisht 
për politikat miqësore me familjen dhe 
politikat e përgjegjshme gjinore? psh 
këtu mund të përfshini dhe politika që 
mund të aplikohen jashte vendit?

1. Jam plotësisht i  informuar
2. Jam pjesërisht i informuar
3. Nuk jam i informuar aspak
99.  Refuzoj  (mos e lexo)

Politikat miqësore me familjen synojne te ekuilbrojnë jetën personale me atë profesionale. 
Keto politika  zbatohen si nga sektori publik ashtu edhe nga ai privat. Ato janë mjet i fuqishëm 
në ndryshimin e normave diskriminuese gjinore, reduktimin e pabarazive dhe mbështetjen 
në rishpërndarjen e punës së papaguar, në mënyrë që si burrat ashtu edhe gratë të mund të 
realizojnë aspiratat e tyre për karrierë dhe synimet e tyre për të lindur fëmijë.

Nisur nga përcaktimi më sipër

Q543 Sipas jush, sa miqësore me 
familjen do i konsideronit institucionet/ 
bizneset (vendet e punës) në Shqipëri? 

1. Shumë miqësore
2. Më së shumti miqësore
3. Neutral, as miqësore as jo miqësore
4. Më së shumti jo miqësore
5. Aspak miqësore
99.	 Nuk e di / Refuzoj (mos e lexo)

Q54. Duke patur parasysh dy vitet e fundit 2019-2021, a keni kërkuar ju personalisht dhe keni 
përftuar nga të mëposhtmet në vendin tuaj të punës?

1.Po, e kam 
kërkuar 
dhe mu 
aprovua 

2.E kam 
kërkuar 
por mu 
refuzua 

3.Jo, 
nuk kam 
kërkuar 

4.Ky përftim është i 
paaplikueshëm në 
vendin tim të punë

99. Refuzoj 
(mos e 
lexo)

Q54_1 Leje vjetore 1 2 3 4 99

Q54_2 Leje të papaguar 1 2 3 4 99

Nëse 
Q6=1
Q54_3

Leje të papaguar 
prindërore

1 2 3 4 99

Nëse 
Q6=1
Q54_4

Mbështetje për 
gjidhënie (shkëputje 
nga puna të paguara 
për gjidhënie) 

1 2 3 4 99

Q54_5 Përfitime shëndetësore / 
psh vizita shëndetësore 
falas – kontrolle 
mjekësore të paguara 
nga punëdhënësi 
(këtu nuk përfshihen 
përfitimet nga skeme e 
sigurimeve shoqërore) 

1 2 3 4 99

Q54_6 Leje për arsye 
shëndetëore për vete

1 2 3 4 99

Nëse 
Q6=1
Q54_7

Leje për arsye 
shëndetësore për 
fëmijët 

1 2 3 4 99
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Q55. Në kompaninë/ institucionin ku 
punoni, si ju informon punëdhënësi 
rreth politikave të përgjithshme që 
zbatohen në vendin e punës? 

Zgjidhi të gjitha që ju aplikohen

A. Me e- email
B. Nëpërmjet mbledhjeve të përcaktuara 
C. Nëpërmjet materialeve shkrimore 
D. Komunikim informal midis punonjësve
E. Tjetër, specifikoni (____________)
F. Nuk më informohem 

Q56. A ju informon kompania/
institucioni ku punoni rreth politikave 
miqësore me familjen si dhe rreth 
politikave të përgjegjshme  gjinore? 

1. Po, më informon plotësisht
2. Po, më informon pjesërisht
3. Nuk më informon fare
99.	  Refuzoj (mos e lexo)

Q57. Sipas jush kush duhet të jetë më 
së shumti përgjegjës për të dhënë 
informacion rreth këtyre politikave?

Zgjidhni ato qe mendoni të përshtatshme  

1. Vet vendi i punës (kompania/insitucioni që 
punoj)

2. Institucionet publike qëndore
3. Institucionet lokale (bashkitë)
4. Komuniteti i biznesit 
5. Organizata jo qeveritare
6. Media
7. Tjetër, specifiko(____________)

Q58. Ju personalisht, do të kishit dëshirë 
të njihnit më shumë rreth politkave 
miqësore të familjes dhe të politikave të 
përgjegjshme  gjinore? 

1. Po, do të isha shumë i interesuar
2. Po, do të isha disi i interesuar
3. Jo, nuk jam i interesuar 
99.	  Refuzoj (mos e lexo)

Q59. A mendoni ju se kompanitë 
private duhet të bëjnë më shumë se sa 
bëjnë aktualisht për të zbatuar politikat 
miqësore për familjen si dhe të barazisë 
gjinore?

1. Kompanitë private duhet të bëjnë më shume se 
aktualisht

2. Kompanitë private mund të vazhdojnë të bëjnë po 
njëlloj 

3. Kompanitë private duhet të bëjnë më pak se ak-
tualisht

99.	 Refuzoj (mos e lexo)

Q60. A mendoni ju se qeveria duhet të 
bëjë më shumë se sa bëhet aktualisht 
për të zhvilluar më shumë politika 
familjare miqësore dhe të përgjegjshme 
gjinore në vend?

1. Qeveria duhet të bëjë më shumë
2. Qeveria mund të vazhdojë si aktualisht
3. Qeveria duhet të bëjë shumë më pak
99.	  Refuzoj (mos e lexo)

Q61. A mendoni ju se qeveria duhet të 
promovojë/mbështesë ato kompani që 
zbatojnë politika miqësore të familjes 
dhe politika të përgjegjshme gjinore?

1. Po
2. Jo
99.	 Refuzoj (mos e lexo)
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Aneks III: Pyetësor me bizneset 

Përshëndetje, emri im është____________. Unë punoj për IDRA Research and Consulting. 
Kompani e specializuar në kryerjen e studimeve të ndryshme kërkimore në vend. Ky sondazh 
mbështetet teknikisht dhe financiarisht nga UNFPA dhe ka të bëjë me ekuilibrin punë-jetë, 
politikat e përgjegjshme gjinore dhe politikave miqësore me familjen. Objektivi i përgjithshëm 
është identifikimi i nivelit të të kuptuarit dhe zbatimit të politikave dhe parimeve miqësore me 
familjen në vendin e punës. Nëpërmjet këtyre pyetjeve ne synojmë të kuptojmë më mirë nëse 
kompanitë private janë në dijeni dhe zbatojnë politika miqësore ndaj familjes si dhe të kuptojmë 
pikëpamjet e kompanive në lidhje me këto politika iniciativat efektive, si dhe sfidat që ekzistojnë në 
sektorin privat për zbatimin e tyre. Ju lutem më lejoni të theksoj se pjesëmarrja juaj është vullnetare 
dhe çdo informacion i dhënë do të përdoret vetëm për qëllimet e këtij studimi dhe asnjë e dhënë 
personale nuk do të publikohet. Nëse jeni dakord, ju ftoj të fillojmë me pyetjet. (Rreth 20 minuta).

Q0. A pranoni të merrni pjesë në intervistë?
 � ☐ Po 
 � ☐ Jo- ndërprisni intervistën

Sa punonjës punojnë në këtë biznes?
 � ☐Më pak se 10- ndërprisni intervistën
 � ☐10-49 punonjes
 � ☐50 ose më shumë punonjës
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INFORMACION I PËRGJITHSHËM RRETH PERSONIT QË PO INTERVISTOHET
I anketuari duhet të jetë një person kryesisht me njohuri ndaj politikave miqësore me familjen në kompani.

Ky sesion do të mbledhë disa informacione për ju dhe kompaninë që përfaqësoni.

Q1. Cili është identiteti juaj gjinor? 

1. Grua 
2. Burrë 
3. Transgjinor
4. Gjinia jo binare 
98. Tjetër, specifiko (___________)
99. Preferoj të mos përgjigjem (mos e lexo)

Q2. Mosha e të anketuarit ______________ vjeç

Q3. Cili është pozicioni juaj në kompani?
Këtu mund t’i referoheni dhe hierarkisë në 
komponaninë apo institucionit ku punoni

Me pozicion këtu ne i referohemi sa Ju jeni 
i përfshirë në procesin e vendimmarrjes në 
punën tuaj.

1.	 Nivel i ulët, nuk jam i/e përfshirë në procesin e ven-
dim marrjes

2.	 Nivel i mesëm, jam e përfshirë disi e përfshirë në 
vendim marrje 

3.	 Nivel i lartë, puna ime përfshin marrje vendimesh 
cdo ditë 

4.	 Tjetër, specifiko (______________)
99.	 Refuzoj (mos e lexo)

Q4. Cilit departament i përket pozicioni 
juaj?

1. Departamenti i burimeve njerëzore
2. Njësia ligjore
3. Departamenti i financës
4. Administratë 
5. Pronari/Drejtori ekzekutiv
99.	 Tjetër, specifiko__________

Q5. Në cilin sektor/industri operon 
kompania juaj?

Specifiko_______

Q6. Prej sa kohësh operon kjo kompani në 
treg?

____________vite

Q7. Sa punonjës ka kompania juaj….? 

Total Gra Burra Nuk e di

Q7_1 Totali

Q7_2 Me kohë të plotë

Q7_3 Me kohë të pjesshme

Q8. Në kompaninë tuaj, do të thonit se …?

1.Ka më shumë gra
(grua)

2.Ka më shumë 
burra
(burrë) 

3.Pjesëmarrje 
e barabartë

4.Nuk kemi 
të dhëna 

Q8_1 Në total

Q8_2 Në pozicione pa rol 
vendimmarrës

Q8_3 Në pozicione 
vendimmarrëse/pozita 
drejtuese

Q8_4 Në nivelin më të lartë 
drejtues (drejtor i 
përgjithshëm/CEO)
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Q9. A keni të dhëna për numrin e 
punonjësve që kanë fëmijë?

1. Po
2. Jo – Kalo te Q10
99. Nuk e di (mos e lexo)

Nëse Q9=1
Q9.1. Nëse po, sa punonjës kanë fëmijë?

1.Total 2.Gra 3.Burra

Q10. Në dijeninë tuaj, a ka të dhëna për 
punonjës që janë prind i vetëm (single 
parent)?

1. Po
2. Jo- Kalo te Q10
99  Nuk e di (mos e lexo)

Nëse Q10=1
Q10_1. Nëse po, sa punonjës janë prindër 
të vetëm?

1.Total 2.Mama të 
vetme

3.Baballarë të 
vetëm

Q11. A keni të dhëna për numrin e 
punonjësve me aftësi të kufizuara apo që 
kanë nevojë për kujdes të veçantë?

1. Po
2. Jo- Kalo te Q12
99. Nuk e di (mos e lexo)

Nëse Q11=1
Q11_1. Nëse po, sa punonjës?

1.Total 2.Gra 3.Burra

Q12. A keni të dhëna për numrin e 
punonjësve që kanë përgjegjësi për 
përkujdesje shtesë, si p.sh. fëmijë i sëmurë, 
prindër të sëmurë dhe pleq apo ndonjë anëtar 
tjetër i familjes me nevoja të veçanta për të 
cilin punonjësit duhet të kujdesen?

1. Po
2. Jo- - Kalo te Q13
99. Nuk e di (mos e lexo)

Nëse Q12=1
Q12_1. Nëse po, a mund të na thoni numrat 
konkretë?

1.Total 2.Gra 3.Burra
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SEKSIONI MBI COVIDIN
Ky sesion do të mbledhë informacione në lidhje me ndikimin që pandemia e Covid-19 ka patur tek bizneset.

Q13. Duke menduar për fillimin e pandemisë 
Covid-19, cili nga pohimet e mëposhtme 
do të përshkruante më mirë situatën për 
kompaninë tuaj?

1. Kompania ishte e hapur dhe funksionale (kjo përf-
shin edhe opsionin që disa nga degët mund të jenë 
mbyllur, por në përgjithësi kompania vazhdoi të 
funksiononte)

2. Kompania u mbyll përkohësisht për shkak të ma-
save Covid-19

Q14. Krahasuar me periudhën para 
pandemisë, si është numri i të punësuarve 
në këtë biznes?

1. Është rritur
2. Ka mbetur i njëjtë
3. Është ulur
99.	 Nuk e di/ Refuzoj (mos e lexo)

Q15. Krahasuar me periudhën para 
pandemisë, si do ta vlerësonit numrin e 
klientëve tuaj?

1. Është rritur
2. Ka mbetur i njëjtë
3. Është ulur
99.	 Nuk e di/ Refuzoj (mos e lexo)

Q16. Krahasuar me periudhën para 
pandemisë, si do ta vlerësonit 
performancën financiare?

1. Është shumë më keq 
2. Është më keq 
3. Ka mbetur e njëjtë
4. Është më mire
5. Është shumë më mirë
99. Nuk e di/ Refuzoj (mos e lexo)

Q17. Duke menduar për të ardhmen (dy 
vitet e ardhshme) çfarë pritshmërishë keni 
për rritjen e kompanisë?

1. Shumë më mirë se tani
2. Më mirë se tani
3. Nuk ka ndryshim
4. Më keq se tani
5. Shumë më keq se tani
99.	 Nuk e di/ Refuzoj  (mos e lexo)

Q18. Duke menduar për fillimin e 
pandemisë Covid-19, a kanë punuar 
punonjësit tuaj në distancë (nga shtëpia)?

1. Po, të gjithë
2. Po, disa prej tyre – Kalo te Q18_2
3. Jo -Kalo Q18_3

Nëse Q18=2

Q18_1. Nëse disa, ju lutemi specifikoni se kush (______________________)

Nëse Q18=1 ose 2

Q18_2. Nëse po, a u keni ofruar atyre 
kushtet e nevojshme?

Të gjitha përgjigjet e mundshme

A. Laptop
B. Internet të paguar nga kompania
C. Mjete pune (si psh tavolinë dhe karrige që mund t’i 

përdorin gjatë punës) 
D. Tjetër, specifiko___________
E. Asnjë mjet pune

Nëse Q18=3
Q18_3.  Nëse jo, a mund të specifikoni 
arsyen kryesore pse punonjësit tuaj nuk 
punuan nga shtëpia?

1.	 Nuk është e mundur të punohet nga shtëpia për 
shkak të llojit të punës  

2.	 Për shkak se kompania nuk mund t’u siguronte 
punonjësve kushtet e nevojshme për të punuar nga 
shtëpia.

3.	 Sepse kompania mendon se punonjësit nuk kanë 
përkushtim të plotë në punë nëse punojnë nga 
shtëpia.

99.	 Tjetër, specifiko
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INFORMACION I PËRGJITHSHËM NË LIDHJE ME EKUILIBRIN E JETËS DHE PUNËS
Ky sesion do të mbledhë informacione në lidhje me politikat që kompania juaj mund të aplikojë dhe që 

mund të ndihmojë punonjësit të balancojnë punën dhe jetën e tyre.

Q19. A ka kompania juaj orare pune 
fleksibël?

Orari fleksibël i punës nënkupton që 
punonjësve u lejohet të devijojnë nga orari 
tradicional i punës 8 oraresh, nga e hëna 
në të premte. Me fjalë të tjera, ata mund 
të personalizojnë orarin e tyre për t’iu 
përshtatur nevojave specifike. Kjo mund 
të nënkuptojë fillimin e punës herët dhe 
largimin më herët, fillimin më vonë gjatë 
ditës dhe largimin më vonë, apo edhe 
punën në ditë të ndryshme të javës

1.	 Jo, oraret përcaktohen nga kompania dhe nuk 
mund të ndryshohen. 

2.	 Orari i punës është disi fleksibël, në rast se bëhet 
një kërkesë e veçantë nga një punonjës .

3.	 Orari i punës përcaktohet tërësisht nga punonjësi 
sipas nevojave të tij

98. Nuk e di (mos e lexo) 
99. Refuzoj (mos e lexo) 

Q20. A është e mundur që një punonjës të 
kalojë nga puna me kohë të plotë, në punë 
më kohë të pjesshme (ose anasjelltas) në 
kompaninë tuaj ?

1. Po, është e mundur
2. Jo, nuk është e mundur 
3. Nuk kam informacion

Q21. A ju lejohet punonjësve tuaj të 
punojnë nga shtëpia?

1. Po gjithmonë, nëse dëshirojnë
2. Po, ka disa ditë që ata mund të punojnë nga 

shtëpia nëse dëshirojnë 
3. Jo, nuk lejohet

Q22. Sa ditë leje vjetore ka të drejtë të 
marrë një punonjës?

_____________ ditë, për punonjësit me kohë të plotë

____________ ditë, për punonjësit me kohë të 
pjesshme

Q23. Mesatarisht, sa orë në javë punojnë 
punonjësit në kompaninë tuaj? ( ju lutem 
referojuni vetëm punonjëvet me kohë të 
plotë)

_______ orë

Q24. A punojnë punonjësit tuaj…?

1.Asnjëherë 2.Ndonjëherë 3.Shpesh 4.Rregullisht/
Gjithmonë

99.Refuzoj 
(mos e lexo)

Q24_1 Të shtunave

Q24_2 Të dielave

Q24_3 Jashtë orarit 
(overtime)

Q24_4 Gjatë fes-
tave zyrtare 

Q24_5 Punë me 
turne

Q24_6 Gjatë natës
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Q25. A kompensohen nëse punojnë gjatë…? Kompensimi nënkupton pagesë ose ditë pushimi

 

Po, gjithmonë Po, ndonjëherë Jo, asnjëherë 99.Refuzoj 
(mos e lexo)

Nëse Q24_1 
=2,3,4

Q25_1 Të shtunave

Nëse Q24_2 
=2,3,4

Q25_2 Të dielave

Nëse Q24_3 
=2,3,4

Q25_3 Jashtë orarit 
(overtime)

N ë s e 
Q24_4=2,3,4

Q25_4 Gjatë festave 
zyrtare 

Q26. A keni ndonjë praktikë/rregullore që 
rregullon punën jashtë orarit?

1.	 Po
2.	 Jo
99.  Nuk e di  (mos e lexo)
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PERCEPTIMET MBI POLITIKAT MIQËSORE ME FAMILJEN
Ky sesion do të mbledhë të dhëna për të kuptuar këndvështrimin e kompanisë për politikat që 

ndihmojnë punonjësit të balancojnë punën dhe familjen.

Q27. Sa dakord jeni me pohimet e mëposhtme:

1.Nuk 
jam 

aspak 
dakord 

2.Më së 
shumti 

nuk jam 
dakord

3.As 
nuk jam 
dakord 
as jam 
dakord

4. Më 
së 

shumti 
jam 

dakord 

5.Plotë-
sisht 

dakord

99.Nuk 
e di

Q27_1

Kompania ka përfitime financiare nëse 
punonjësit kanë jetë personale dhe 
profesionale të balancuar.

1 2 3 4 5 99

Q27_2

Gjatë një interviste pune, nuk është 
problem nëse aplikanti pyetet për 
statusin martesor apo nëse kanë fëmijë.

1 2 3 4 5 99

Q27_3
Gratë pas lejes së lindjes preferojnë të 
mos kthehen më në punë.

1 2 3 4 5 99

Q27_4
Një grua shtatzanë do t’i kushtojë shumë 
para punëdhënësit.

1 2 3 4 5 99

Q27_5

Një grua shtatzanë nuk do të performojë 
njësoj në krahasim me gratë e tjera në 
kompani.

1 2 3 4 5 99

Q27_6

Lejet e lindjes me pagesë të plotë do të 
ndikonin në rritjen e kostos së pagave për 
kompaninë.

1 2 3 4 5 99

Q27_7
Nënat e reja janë më pak produktive në 
punë

1 2 3 4 5 99

Q27_8
Baballarët e rinj janë më pak produktivë në 
punë

1 2 3 4 5 99

Q27_9

Oraret fleksibël në punë janë të 
aplikueshme vetëm për nënat me fëmijë 
të vegjël

1 2 3 4 5 99

Q27_10
Oraret fleksibël të punës ulin 
produktivitetin

1 2 3 4 5 99

Q27_11

Kompanitë/institucionet janë të detyruara 
të mbështesin të rinjtë që duan të kenë 
apo kanë fëmijë.

1 2 3 4 5 99

Q27_12

Kompanitë/institucionet duhet të 
mbështesin punonjësit me kredi për 
shkollimin e fëmijëve të tyre.

1 2 3 4 5 99

Q27_13

Kompanitë/institucionet duhet të 
organizojnë evente me fokus drejt 
familjes

1 2 3 4 5 99

Q27_14
Gjidhënia nuk ka nevojë për mbështetje 
dhe kushte të veçanta nga punëdhënësi.

1 2 3 4 5 99

Q27_15

Politikat që synojnë ekuilibrin midis 
punës dhe jetës personale mund të 
zbatohen vetëm në kompanitë e mëdha 
dhe nuk janë të përshtatshme për 
biznesin e vogël.

1 2 3 4 5 99
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28. Sa të rëndësishme e konsideron kompania juaj balancën mes jetës personale dhe profesionale 
për grupet e mëposhtme të punonjësve?

1. Aspak
e rëndësishme

… 5. Shumë
e rëndësishme

Q28_1 Gratë që punojnë, pavarësisht nga 
mosha

1 5

Q28_2 Burrat që punojnë , pavarësisht nga 
mosha

1 5

Q28_3 Nënat me fëmijë të vegjël që punojnë 1 5

Q28_4 Baballarët me fëmijë të vegjël që 
punojnë

1 5

Q28_5 Nënat me shumë fëmijë (më shumë se tre 
fëmijë) që punojnë

1 5

Q28_6 Baballarët me shumë fëmijë (më shumë 
se tre fëmijë) që punojnë

1 5

Q28_7 Punonjësit me një familjar të sëmurë ose 
me aftësi të kufizuara 

1 5

Q28_8 Punonjësit që kanë të moshuar në shtëpi. 1 5

Q28_9 Për të gjithë punonjësit pavarësisht nga 
statusi i tyre familjar

1 5

Q28_10 Punonjësit e rinj (përsa i përket moshës 
dhe jo përvojës në kompani)

1 5

Q28_11 Punonjësit e vjetër (përsa i përket 
moshës dhe jo përvojës në kompani)

1 5

Q29. Sa e rëndësishme është për 
kompaninë tuaj që të ketë një staf të 
ekuilibruar për sa i përket gjinisë? 

1. Aspak e rëndësishme
2. Jo shumë e rëndësishme
3. As e rëndësishëm dhe as e parëndësishëm
4. E rëndësishme
5. Shumë e rëndësishme
6. Nuk e di/Refuzoj (mos e lexo)

Q29a. Sa e rëndësishme është për 
kompaninë tuaj që të ketë stafi te kete nje 
jete profesionale dhe personale/familjare te 
ekuilibruar? 

1. Aspak e rëndësishme
2. Jo shumë e rëndësishme
3. As e rëndësishëm dhe as e parëndësishëm
4. E rëndësishme
5. Shumë e rëndësishme
6. Nuk e di/Refuzoj (mos e lexo)
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NJOHURI PËR POLITIKAT MIQËSORE ME FAMILJEN DHE POLITIKAVE TË PËRGJEGJSHME GJINORE
Ky seksion merr informacione në lidhje me njohuritë dhe ndërgjegjësimin e kompanive për politikat 

miqësore me familjen dhe politikave të përgjegjshme gjinore në vendet e punës 

“Një vend pune miqësor me familjen është ai, politikat e të cilit u mundësojnë punonjësve të balancojnë 
më lehtë jetën personale dhe punën, si dhe të përmbushin detyrimet e tyre familjare dhe të punës.”
Politikat miqësore me familjen zbatohen si nga sektori publik ashtu edhe nga ai privat. Ato janë mjet i 
fuqishëm në ndryshimin e normave diskriminuese gjinore, reduktimin e pabarazive dhe mbështetjen 
në rishpërndarjen e punës së papaguar, në mënyrë që si burrat ashtu edhe gratë të mund të realizojnë 
aspiratat e tyre për karrierë dhe synimet e tyre për të lindur fëmijë.

Q30. A keni dëgjuar ndonjëherë për 
kompani/institucione që zbatojnë politika 
miqësore me familjen??
( brenda dhe jashtë vendit)

1. Po
2. Jo

Q31. Në cfarë mase mendoni se kompanitë 
privatë në Shqipëri zbatojnë politika 
miqësore me familjen për punonjësit e tyre?

1. Në një masë të madhe
2. Një një farë mase
3. Në një masë të ulët
4. Në një masë shumë të ulët
5. Aspak 

Q32. Cila nga pohimet e mëposhtme do t’i 
përshtatej më shumë kompanisë tuaj? 

1. Kompania zbaton vetëm ligjet dhe rregulloren zyr-
tare pa dashur të diskutojë çështje të brendshme 
apo të ketë në axhendë diskutime të brendshme 
(Nuk u ofron punonjësve interpretimin e plotë të 
ligjit)

2. Kompania ka në axhendën e saj një mjedis pune 
miqësor me familjen dhe mbështet punonjësit që 
janë prindër (ndihmë financiare, sjellje dashamirese 
)

3. Kompania promovon politika miqësore me familjen 
dhe është aktive publikisht. Kompania I kushton 
vëmendje ketyre politikave duke diskutuar burimet 
financiare dhe njerëzore, duke promovuar keto 
politika në publik dhe duke ofruar mbështetje për 
punonjësit që janë prindër.

Q33. A aplikohen në kompaninë tuaj…?

1.Po 2.Jo 99.Nuk 
e di

Q33_1 Ka hapësirë të përshtatshme për pushim gjatë orarit të punës dhe 
socializim. p.sh:, një bar kafe ose një vend për të konsumuar dicka

1 2 99

Q33_2 Ofron hapësirë të dedikuar ngrënie për punonjësit e saj (p.sh: ka 
kafeteri, mensë ose një kuzhinë të vogël ku mund të hani gjatë 
pushimeve të drekës)

1 2 99

Q33_3 Ofron pagesa shtesë të dedikuara për ushqim, vaktin e drekës. 1 2 99

Q33_4 Siguron një hapësirë të dedikuar për nënat me gji. 1 2 99

Q33_5 Ambjente për kujdesin e fëmijëve të punonjësve (kopshte, cerdhe) 1 2 99
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Q34. Cila nga praktikat e mëposhtme aplikohet në kompaninë tuaj?

1.Po 2.Jo 99.Nuk 
e di

Q34_1 Leje e pa paguar 1 2 99

Q34_2 Leje prindërore e papaguar 1 2 99

Q34_3 Leje lindje e paguar për nënën
(Pa përfshirë skemën e sigurimeve shoqërore)

1 2 99

Q34_4 Leje lindje e paguar për baballarët
Përfshirë tre ditët pas lindjes

1 2 99

Q34_5 Mbështetje për gratë shtatzana dhe ato me gji (psh shkëputje të 
paguara nga puna për gjidhënie)

1 2 99

Q34_6 Përfitime shëndetësore / vizita shëndetësore falas - kontrolle 
të paguara nga punëdhënësi (duke mos përfshirë shërbimet e 
përfshira në skemën e sigurimeve shoqërore)

1 2 99

Q34_7 Përfitimet/ndihmat financiare për fëmijën 1 2 99

Q34_8 Leje për arsye shëndetësore për nënat, leje për tu kujdesur për 
fëmijën e sëmurë (pa paraqitur raport mjekësor)

1 2 99

Q34_9 Leje për arsye shëndetësore për baballarët, leje për tu kujdesur 
për fëmijën e sëmurë (pa paraqitur raport mjekësor)

1 2 99

Q34_10 Leje për arsye shëndetësore për punonjësit me familjarë që duan 
kujdes të veçantë, leje për t’u kujdesur për ta (pa paraqitur raport 
mjekësor)

1 2 99

Q34_11 Leje për arsye shëndetësore për të gjithë punonjësit (pa paraqitur 
raport mjekësor)

1 2 99

Q35. Si janë praktikat e  ndarjes se 
informacioni  me punonjësit në lidhje me 
rregullat dhe praktikat që zbatohen nga 
kompania? 

Të gjitha përgjigjet e mundshme

1. Me e- email
2. Bëhen të ditura gjatë mbledhjeve me stafin
3. Shpërndahet si material I shkruar
4. Komunikim informal midis punonjësve
5. Tjetër, specifiko(____________)

6. Nuk ndajmë informacione rreth praktikave të kompanisë

Q36. Lidhur me politikat miqësore me 
familjen, cili pohim pasqyron më mirë 
këndvështrimin tuaj?

1. Kompanitë duhet të promovojnë politika miqësore 
me familjen dhe të japin shembull të mirë, edhe 
nëse shkojnë përtej ligjeve.

2. Mendoj se respektimi i rregullave ligjore është i 
mjaftueshëm për kompanitë private

3. Mendoj se kompanitë duhet të lejohen të zgjedhin 
nëse duan të ndjekin politika të tilla, në varësi të 
asaj që është më fitimprurëse për ta.

Q37. Gjatë vitit të fundit, a keni patur 
ndonjë punonjës që është bërë prind?

1. Po
2. Jo
99.	 Nuk e di (mos e lexo)

Q37_1. Nëse po, a e dini sa gra dhe burra?
(Punonjës)

_____ gra
_____ burra
_____ totali
99. Nuk e di (mos e lexo)

Q37_2. Nëse po, sa prej tyre kanë marrë 
leje lindje gjatë vitit të fundit?

_____ gra
_____ burra
_____ totali
99. Nuk e di (mos e lexo)
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Q38. Mendoni se nëse një burrë kërkon leje 
lindje, do të diskriminohet disi nga kolegët?

Ngacmohet/tallet nga kolegët ose nuk do t’i 
jepet mundësia të promovohet

1. Po
2. Jo
99.	 Nuk e di (mos e lexo)

Q39. A dini ndonjë rast kur një punonjës 
burrë është diskriminuar nga kolegët sepse 
ka marrë leje lindje?

Ngacmohet nga kolegët ose nuk do t’i jepet 
mundësia të promovohet

1. Po
2. Jo
99.	 Nuk e di  (mos e lexo)

Q40. A keni rregullore specifike në rast se 
një punonjës ndihet i diskriminuar?

1. Po
2. Jo

Q41. Në një shkallë nga 1 në 5, sa e interesuar do të ishte kompania juaj për të marrë informacione për ...?

1.	 Aspak e 
interesuar

… 5. Shumë e 
interesuar

Q41_1 Shembuj të kompanive vendase që kanë zbatuar 
me sukses politikat miqësore me familjen dhe 
ofrojnë vende pune miqësore me familjen.

1 5

Q41_2 Më shumë informacione se çfarë parashikojnë 
ligjet aktuale në vend në këtë drejtim.

1 5

Q41_3 Njohuri se si mund të zbatohen politikat 
miqësore me familjen dhe politikat e 
përgjegjshme gjinore ne biznesin tuaj.

1 5

Q41_4 Njohuri se si këto politika mund të rrisin fitimet 
për kompaninë.

1 5

Q41_5 Praktikat më të mira të biznesit ndërkombëtar. 1 5

Q42. Si mendoni për përgjegjësinë 
e qeverisë për të promovuar politika 
miqësore me familjen?

1.	 Qeveria duhet të bëjë më shumë
2.	 Qeveria duhet të vazhdojnë si aktualisht 
3.	 Qeveria duhet të bëjë më pak
99.	 Refuzoj (mos e lexo)

Q43. Si mendoni për kompanitë private 
ne vend në lidhje me zbatimin e politikave 
miqësore ndaj familjes?

1. Duhet të bëjnë më shumë 
2. Kompanitë private mund të vazhdojnë si aktualisht
3. Duhet të bëjnë më pak
99.	 Refuzoj (mos e lexo)

Q43. aSi mendoni për kompaninë tuaj në 
lidhje me zbatimin e politikave miqësore 
ndaj familjes?

1. Duhet të bëjnë më shumë 
2. Kompanitë private mund të vazhdojnë si aktualisht
3. Duhet të bëjnë më pak
4. Refuzoj (mos e lexo)

Q44. A mendoni se qeveria duhet të 
promovojë/mbështesë ato kompani që 
zbatojnë politika miqësore me familjen dhe 
politika të përshtatshme gjinore?

1. Po
2. Jo- fund pyetesori

Nëse Q44=1

Q45. Çfarë lloj mbështetjeje mund të ofrojë 
qeveria për kompanitë të tilla?

Të gjitha përgjigjet e mundshme

1. Mbështetje financiare
2. Lehtësime në taksa
3. Promovim/Marketing
4. Pjesëmarrje në procesin e vendimmarrjes
5. Tjetër, specifikoni___________
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Aneks IX: Procedura e kampionimit

Anketimi i punonjësve

Madhësia totale e kampionit ishte përfaqësuese në nivel rajonal. Kuotat e buta u aplikuan për 
gjininë në mënyrë që të dhënat të ishin përfaqësuese dhe më pas u analizuan. Kjo nënkupton që 
çdo koordinator ka monitoruar gjininë e respondentëve; nëse ka patur diferenca të mëdha midis 
dy gjinive (më shumë se 5%), janë udhëzuar dhe orientuar në mënyrë që të dhënat e mbledhura 
për secilën gjini të ishin përfaqësuese dhe në përputhje me shpërndarjen zyrtare të popullsisë 
në bazë gjinie.

Procesi i kampionimit kaloi në tre faza: a) përzgjedhja e Njësive Primare të Kampionit (PSU), 
b) Përzgjedhja e familjeve, c) Përzgjedhja e të anketuarit. Secila nga fazat përshkruhet si më 
poshtë.

Përzgjedhja e Njësive Primare të Kampionit

Korniza e kampionimit, e përdorur për të përzgjedhur PSU-të, ishte gjeografia e zonave zgjed-
hore. Çdo zonë zgjedhore ka një Qendër Votimi (QV) ku votuesit e regjistruar në atë zonë voto-
jnë. Qendrat e Votimit zakonisht ndodhen në ndërtesa që njihen lehtësisht si shkolla, kopshte, 
etc. Zona zgjedhore (që mbulohet nga QV) shërben si bashkësi gjeografike për kampionin. Duke 
qenë se një QV identifikon zonën e votimit, për lehtësi, QV-të do të përdoren për të treguar 
zonat e votimit. Për përzgjedhjen e QV-ve u përdor moduli CSM (Complex Sample Module) i 
programit IBM SPSS 20. Ky modul i SPSS22 lejon shtresëzimin e kryqëzuar si p.sh. sipas rajonit 
dhe urbanitet. Probabiliteti i përfshirjes dhe peshimet e kampionit në fazën e parë, janë llogari-
tur. Për përzgjedhjen e QV-ve u përdor algoritmi  PPS-Systematic (ËOR23). Numri i votuesve të 
regjistruar u përdor si njësi matëse. Ky algoritëm u jep mundësi më të madhe për tu përzgjedhur 
QV-ve me numër më të madh votuesish të regjistruar. E thënë ndryshe, zonat me dendësi më 
të madhe të popullsisë kanë mundësi më të madhe për tu përzgjedhur. QV-të me numër më të 
vogël votuesish të regjistruar kanë gjithashtu mundësi për tu përzgjedhur, por më të pakta se 
QV-të me dendësi më të madhe.

PPS parapëlqehet kundrejt teknikave të tjera të përzgjedhjes si p.sh. teknika “nga vazoja (from 
the pot) ” ose e njohur ndryshe nga statisticienët si SRS (Kampionimi Rastësor i Thjeshtë). SRS 
i jep secilës PSU të njëjtën mundësi përzgjedhjeje, që do të thotë edhe bashkësitë e vogla kanë 
gjithashtu mundësi të konsiderueshme për tu përzgjedhur. 

22.   Programi i analizës statistikore
23.   Pa rivendosje. Kjo nënkupton që një QV nuk mund të zgjidhet dy here.
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Përzgjedhja e familjeve 

Pas përzgjedhjes së QV-ve u krye përzgjedhja e Njësive të Familjeve. Për çdo QV, u zgjodh një 
distancë dhe drejtim rastësor. Kjo u krye duke shtuar dy variabla në databazën e QV-ve të zgjed-
hura, drejtimin dhe distancën.

Variabli i Drejtimit u krijua duke përdorur funksionin rastësor RV.UNIFORM në sintaksën e 
SPSS (bërthama është rastësore dhe përdoret gjeneruesi i numrit Mersenne Tëister). Ky vari-
abël merr vlerat nga 1 në 8, të cilat emërtohen 1-Veri, 2-Veri-Lindje, 3-Lindje, 4-Jug-Lindje, 5-Jug, 
6-Jug-Perëndim, 7-Perëndim, 8-Veri-Perëndim.

Variabli i Distancës u krijua duke përdorur funksionin rastësor RV.UNIFORM në sintaksën e 
SPSS (bërthama është rastësore dhe përdoret gjeneruesi i numrit Mersenne Tëister). Ky vari-
abël mori vlerat nga 1 në 6 që u emërtuan 1=0 metër, 2=50 metër, 3=100 metër, 4=150 metër, 
5=200 metër dhe 6=250 metër.

Intervistuesit iu dha adresa e saktë e qendrës së votimit, drejtimi dhe distanca. Pasi intervistuesi 
gjeti vendodhjen e QV-së, ai/ajo eci në drejtimin dhe distancën e dhënë. Pas përshkimit të dis-
tancës së dhënë intervistuesi lokalizoi Familjen më të afërt me pikën ku ndodhet. Kjo konsid-
erohet pikënisja për përzgjedhjen e Njësive të Familjeve. (Ju lutem shikoni figurën mëposhtë)

Pas mbërritjes në pikënisje intervistuesi numëron njësitë e familjeve. Intervistuesi troket në 
çdo derë të 3-të që ai/ajo takon derisa të arrijë numrin e përcaktuar e intervistave në atë QV. 
Intervistuesi i drejtohet vetëm respondentit në njësitë e familjes së përzgjedhur, p.sh. në çdo 
derë të tretë.  

a. Nëse intervistuesi takon anëtarin e përshtatshëm të familjes ai/ajo prezantohet 
bashkë me qëllimin e studimit dhe i kërkon respondentit të marrë pjesë. 

b. Nëse intervistuesi takon një anëtar të familjes që nuk përmbush kriteret e përf-
shirjes (p.sh. kriterin e moshës), intervistuesi bën një listë të anëtarëve të familjes 
për tu intervistuar dhe lë një takim. Ai tenton të kontaktojë respondentët e për-

Figura A. 6 Përzgjedhja e familjeve
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shtatshëm dy ose tre herë. Nëse asnjë takim nuk kryhet edhe pas tentativës së tretë 
kjo njësi familjeje konsiderohet “e pasuksesshme”. Kjo metode njihet si Metoda e 
Rrugës Rastësore/(Intinerarit) Rastësor. (Ju lutem shikoni figurën e mëposhtme për 
të patur një shembull vizual; përzgjedhja e intervalit K=3)

c. Nëse familja nuk përgjigjet në tentativën e parë intervistuesi shënon adresën dhe 
tenton të kontaktojë një anëtar të familjes dy herë duke planifikuar një takim në 
një kohë të përshtatshme. Nëse intervistuesi nuk arrin të kontaktojë një anëtar 
të familjes gjatë të treja tentativave familja e përzgjedhur konsiderohet “e pasuk-
sesshme” duke shënuar dhe arsyen.

Figura A. 7. Përzgjedhja e familjes

PËRZGJEDHJA E FAMILJES (ILUSTRIM)

Lëvizja nga pika e nisjes. Figura është një shpjegim i thjeshtë i një blloku banesash në qytet.

SP tregon pikënisjen që është përzgjedhur. Pas 
mbërritjes tek pika, intervistuesi pozicionohet 
duke lënë mbrapa tij hyrjen (kryesore) e godinës 
dhe lëviz djathtas (sipas rregullit: gjithmonë lëviz 
nga e djathta). Duke numëruar tre familje/dyer 
(duke mos përfshirë pikën e nisjes), intervistuesi 
do të tentojë të kontaktojë familjen e tretë, e cila 
shënohet me X1 në figurë. Familja/dera numër 3 
mund të jetë  një apartament, në të cilin interv-
istuesi do të hyjë dhe duke përdorur rregullat e 
mësipërme, do të  përcaktojë familjen që do të 
përzgjidhet. 

R5 PF   X1 X2

 

 

R4 X3

 

 

R3 X4

    R2     R1  

Godinat boshe/të pabanuara ose institucionet si shkolla apo spitale nuk do të numërohen si pjesë e intervalit. 
Intervali përfshin vetëm njësitë e banuara ( jo boshe). Intervistuesi do të përpiqet të zbulojë nëse njësia është 
e banuar apo jo, përpara se ta evitojë si njësi familjare. 

Kjo njësi familjeje, X1 ështe familja e parë në të cilën intervistuesi do të tentojë 3 herë, në raste të veçuara, për 
të siguruar një intervistë me një anëtar të përshtatshëm të familjes. Çdo përpjekje duhet bërë në mënyrë që 
tentativat për kontaktim të shpërndahen në disa ditë për të krijuar mundësinë që edhe individët e vështirë 
për tu arritur, të përfshihen në kampion. Mund të ketë disa raste ku nuk është e mundur rikthimi në atë zonë 
në një ditë tjetër ndaj tentativat do të kryhen brenda ditës. Në këtë rast, e rëndësishme është të lihet një 
hapësirë kohore prej të paktën dy orësh mes tentativave, përveçse kur është e paracaktuar.
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Përzgjedhja e të intervistuarit

Pasi përzgjidhet familja intervistuesi zgjedh personin e përshtatshëm për tu intervistuar. Një 
intervistë konsiderohet e suksesshme kur personi kontaktohet dhe pranon të marrë pjesë në 
studim.

Intervista konsiderohet e pasuksesshme kur:

(i) Personi i zgjedhur refuzon të marrë pjesë;
(ii) Intervistuesi nuk arrin të kontaktojë personin e përzgjedhur pas tre tentativave;
(iii) Asnjë nga pjesëtarët e familjes nuk është i përshtatshëm

Pas përzgjedhjes së familjes, anketuesi tenton të intervistojë një nga anëtarët e rritur të familjes, 
i cili është i punësuar sipas kritereve specifike të studimit. I anketuari duhet të përmbushë krit-
eret e mëposhtme:

a) Të jetë i rritur, nga mosha 18 vjeç dhe nën moshën 60 vjeç;

b) Të jetë i punësuar në sektorin publik ose atë privat, sipas shpërndarjes së individëve të 
punësuar në këto dy sektorë, respektivisht 1/3 të punojnë në sektorin publik dhe 2/3 në 
sektorin privat.

Anketuesi troket në derë, prezantohet, dhe shpjegon objektivin e studimit. Anketuesi pyet nëse 
ka ndonjë anëtar të rritur në familje që punon në sektorin publik ose atë privat. Nëse asnjë nga 
anëtarët e familjes nuk është i përshtatshëm, anketuesi falenderon familjen dhe vazhdon në 
familjen e rradhës. E njëjta praktikë ndiqet edhe me familjen e rradhës. Në rast se ndodhet një 
person që përmbush kriteret e përfshira, anketuesi nis me intervistën (nëse i anketuari pra-
non të marrë pjesë, dhe vetëm pasi informohet mbi procesin e dakordësimit). Të dhënat de-
mografike do të mblidhen për të gjithë anëtarët e familjes, përfshirë moshen, gjininë, arsimimin 
dhe statusin e punësimit. 

Si në intervistat e suksesshme ashtu dhe në ato të pasuksesshme të dhënat (adresa e familjes, 
emri i anëtarit të familjes/ emri i të anketuarit, numri i telefonit, e suksesshme ose jo, arsyeja 
pse ështe e pasuksesshme) regjistrohen nga anketuesi në raportin Random Route Report. Ky 
raport nuk është pjesë e pyetësorit dhe të dhënat do të shërbejnë vetëm për kontrollin e cilësisë. 
Ato regjistrohen në një databazë të ndryshme nga ajo e studimit, duke iu përmbajtur standardit 
ndërkombëtar.
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 Anketimi me kompanitë private

Përsa i përket anketimit me kompanitë private, IDRA ka kryer një procedurë kampionimi me 
disa faza. IDRA zotëron listën e bizneseve (më shumë se 130’000 biznese të regjistruara) nga 
Qendra Kombëtare e Regjistrimit të Biznesit, e cila ka këto informacione: 

1) NIPT 
2) Emri i biznesit
3) Data e regjistrimit 
4) Lloji i biznesit (sh.p.k, shoqëri aksionere, person fizik etj.) 
5) Adresa ku ndodhet 
6) Kapitali i themelimit 
7) Përfaqësuesi ligjor 
8) Statusi (Aktiv, Pasiv, në falmientim) 

Databaza ka më shumë se 130’000 biznese të regjistruara. Bazuar në këto të dhëna, bizneset 
janë përzgjedhur në mënyrë rastësore në bazë të vendndodhjes dhe më pas i janë nënshtruar 
procedurës së filtrimit/ekzaminimit  

1. Kontaktimi i biznesit (duke përdorur burime të ndryshme që IDRA zotëron nga databazat e 
saj, ekstrakte nga Dhoma e Tregtisë, faqet e verdha etj.) 

2. Filtrimi i biznesit (përmes një mini-ankete me anë të telefonit) në kushtet e: 

a. Madhësisë
b. Rajonit ku ndodhet

3. Nëse ka përputhje me kuotat  (kuotat e ndërthurura – rajoni, madhësia, zotërimet) atëherë i 
kërkohet një takim për pyetësorin e bizneseve. Kjo fazë na jep mundësinë të caktojmë paraprak-
isht takimet, shpjegojmë qëllimin e anketimit dhe të kërkojmë personin e përshtatshëm për ta 
intervistuar brenda kompanisë. Normalisht, kur anketohen bizneset, këshillohet që takimi me 
të anketuarit të paracaktohet. 

Ekipi i operatorëve që bëjnë filtrimin e bizneseve, do të përgatisin më pas një axhendë për in-
tervistuesit e terrenit, të cilëve do t’iu jepen udhëzime “ku” dhe “kë” duhet të intervistojnë. Ky 
proces është më i vështirë në termat e koordinimit të logjistikës, por na siguron që ne po marrim 
informacionin e duhur përsa i përket kompanive të intervistuara dhe gjithashtu na siguron që 
ekipet e terrenit të mos nisin punën pa patur informacionin e duhur rreth kontakteve. Informa-
cioni i saktë i kontaktit (adresa dhe numri i telefonit) zakonisht mungon në databazat zyrtare 
të bizneseve. 
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Marrja e të dhënave në mënyrë elektronike

IDRA ka përdorur teknologjinë e Marrjes së të dhënave në Mënyrë Elektronike për këtë proces; 
të gjitha intervistat janë kryer me anë të metodës CAPI (Computer Assisted Personal Inter-
view). IDRA zotëron të gjitha metodat e duhura, paisjet dhe kapacitetin për të kryer intervistat 
në mënyrë elektronike. 

Pyetësori i programuar kryen automatikisht kontrolle logjike dhe verifikime të përputhjes së të 
dhënave, si dhe njofton menjëherë intervistuesit për probleme të mundshme. 

Përgjatë dhe pas fazës së hedhjes së të dhënave, të dhënat e pyetësorit u nënshtrohen pesë ti-
peve të  kontrollit: 

•	 Kontrolli i vlerave ka si qëllim të sigurojë që çdo variabël të përmbajë të dhëna brenda vler-
ave të përcaktuara. Variablat e kategorizuar mund të kenë vetëm një nga vlerat e përcaktuara 
në pyetësor (p.sh. gjinia mund të kodohet vetëm me vlerat 1 për meshkujt dhe 2 për femrat); 
variablat e kohës duhet të përmbajnë data të vlefshme, dhe variablat numerikë duhet të 
variojnë brenda intervaleve të vlerave minimale dhe maksimale të përcaktuara (p.sh. mosha 
nga 0-95 vjeç). Një rast i veçantë i kontrollit të vlerave ndeshet kur të dhënat e dy ose më 
shumë fushave mund të kontrollohen kundrejt tabelave të jashtme referuese si në rastin e 
Përputhshmërise së rajoneve gjeografike. 

•	 Kontrollet e kalimeve: Verifikojnë nëse kombinimet e kalimeve janë ndejkur siç duhet. Në 
varësi të moshës së tij/saj dhe gjinisë, çdo respondent supozohet tu përgjigjet (të shmangë) 
pyetjeve specifike në pyetësor. 

•	 Kontrollet e përputhshmërisë: Verifikojnë nëse vlerat e një pyetje përputhen (lidhen 
nga ana logjike) me vlerat e një pyetje tjetër. Një kontroll i thjeshtë bëhet kur dy vlera 
janë të së njëjtës njësi statistikore, p.sh. data e lindjes dhe mosha e një individi të cak-
tuar. 

•	 Kontrollet tipografike: Kontrollojnë vlerat totale dhe ndjekjen e procedurave të  verifikim-
it të numrave, kur është e mundur.

Përdorimi i tabletave ofron dhe mundësi të tjera të sigurimit të cilësisë së të dhënave. Ai lejon 
një përmirësim të cilësisë dhe shpejtësisë së procesit të punës me lehtësi, ndër të tjera:

•	 Regjistrimi automatik në sistem i orës dhe datës së intervistës.

•	 Funksioni i pozicionit gjeografik lejon regjistrimin dhe ndjekjen e vendodhjes së interv-
istuesit dhe paraqitjen grafike të secilit pyetësor në terren (duke kontrolluar gjithashtu 
nëse intervistat po kryhen në njësinë e përcaktuar në kampionimin fillestar).

•	 Menaxhimi i kohëzgjatjes së intervistës (asnjë pyetje nuk mund të shmanget pa patur një 
përgjigje).
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