FTESË PËR OFERTË
Objekti: Ekspert për studim
Autoriteti kontraktues: Organizata” Mjedis, Ujëra,Pyje”
Adresa: Blloku “ Stavri Vinjau”, 6401,Përmet
E-mail: alidelilaj53@gmail.com
Informacion i përgjithshëm
Organizata “Mjedis,Ujëra, Pyje” po implemeton projektin “Të rinj aktivë në mbrojtjen e mjedisit”
në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD,
projekt i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UNDP. Fokusi i këtij projekti
është ndërgjegjësimi i të rinjve për të qënë më aktivë në mbrojtjen e mjedisit që i rrethon, duke
kontribuar në mbrojtjen dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë mjedisore në rrethin e Përmetit. Ky
projekt do të zbatohet në Përmet dhe target grupi janë të rinjtë e qytetit të Përmetit.
Detyrat e ekspertit
Eksperti duhet të analizojë të dhënat e 250 pyetësorëve (Një kopje e pytësorit gjendet
bashkangjitur). Pyetësorët janë plotësuar nga të rinjtë e qytetit të Përmetit. Brënda muajit shtator
të dhënat duhet të jenë analizuar, më specifikisht duhet krijuar database me të gjitha përgjigjet e
pyetësorit, duhen bërë analiza statistikore deskriptive dhe rezultatet duhet të paraqiten në formë
grafike me shpjegimet përkatëse. Më pas brënda muajit Dhjetor 2019, pasi të mblidhen dhe
rekomandimet nga grupet e interesit, të gjitha rezultatet do të paraqiten në formën e një manuali
ku rezultatet do të paraqiten më të detajuara, do të ketë një pjesë hyrëse, konkluzione dhe
rekomandimet. Gjithashtu eksperti brënda muajit shtator duhet të përgatisë një broshurë
informuese në lidhje me ndarjen e mbetjeve në burim.
Kualifikimet e kërkuara
1. Të ketë mbaruar studimet master profesional ose shkencor në Fakultetin e Ekonomisë,
Juridik ose Shkenca Sociale
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2. Eksperiencë pune të ngjashme
3. Preferohet të jetë përfshirë në projekte me fokus mjedisin
4. Preferohet të jetë nga Përmeti
Dokumentacioni i detyrueshëm
✓ CV e detajuar
✓ Kopje e diplomës
✓ Letër motivimi
Subjektet e interesuar duhet të dërgojnë dokumentacionin në adresën alidelilaj53@gmail.com ,
ose në zarf të mbyllur me postë, deri në datën 04.07.2019, në adresën: Blloku “ Stavri Vinjau”,
6401,Përmet.
Kriteret e vlerësimit
Vlerësimi i ofertave do të mbështetet duke pasur si referencë kualifikimet e kërkuara më sipër.

Njoftimi i fituesit
Fituesi do të njoftohet me e-mail brënda datës 08.07.2019.
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PYETËSOR MBI PERCEPTIMIN E TË RINJVE MBI ÇËSHTJET MJEDISORE.
Deklarata e konfidencialitetit: Të dhënat që do të grumbullohen nëpërmjet këtij pyetësori do të përdoren vetëm për qëllime
kërkimore, në asnjë mënyrë ato nuk do të vihen në dispozicion të të tjerëve, apo do të publikohen të pa agreguara apo në një
formë që mund të ndihmojë në identifikimin e të anketuarit.
Data e plotësimit të pyetësorit : __/06/2019
Pjesa I: Karakteristikat demografike të të anketuarit, dhe familjes së tij.
1.
2.
3.
4.
5.

Gjinia:____________
Mosha ______vjeç
Sa persona jeni në familje?________
Vendbanimi______________
Niveli i arsimimit të nënës
a. Fillore b. Tetë vjeçare c. Gjimnaz d. Universitar e. Postuniversitar
6. Niveli i arsimimit të babit
a.Fillore b. Tetë vjeçare c. Gjimnaz d. Universitar e. Postuniversitar
7. Prej sa vitesh jetoni në territorin e Bashkisë Përmet?______________
8. Numri i të punësuarve në familje _______________
9. Jetoni në:
a.banesë private
b. pallat c.Tjetër , specifiko__________________
Pjesa 2: Perceptimi i të rinjve mbi çështjet mjedisore
1. Përfitoni si familje shërbimin e pastrimit dhe largimit të mbetjeve
Po
Jo
2.

Qyteti/Fshati juaj në përgjithësi është?
a)

3.

c) I papastër d) Shumë i papastër

A mund të thoni që lagjja /zona ku banoni, rrug juaj është në përgjithësi?
a)

4.

Shumë i pastër b) I pastër

Shumë i pastër b) pastër

c) I papastër

d) Shumë i papastër

Nëse është e papastër ose më keq, cili është problemi më i madh për ju
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5.

a)

Ndotje në përgjithësi b)Mbeturinat c)Nga ndërtimet, Prishja e mureve dhe ambjenteve përreth

d)

Amortizimi / mungesa e rrugëve e) Të tjera

Duke folur për mbetjet familjare, keni vënë re në muajin e fundit (dmth këto 30 ditët e fundit) sa shpesh largohen mbetjet?
a)

6.

Cdo ditë/7 ditë të javës b)1 herë në javë c)2-3 herë në javë d)Nuk e di

Ku i hedh familja juaj mbeturinat?
a)

Në kazanet e bashkisë b)Në vende të hapura të caktuara për mbeturinat c) Tek dera e shtëpisë d)Nuk e di

7.

Sa qese, shishe ose produket të tjera plastike janë rezultat i mbetjeve në shtëpinë tuaj?
a) Më pak se 3 b)Më pak se 5 c) Më pak se 10 d)Më shumë se 10

8.

A ka numër të mjafueshëm kazanësh për të hedhur mbeturinat familiare në lagjen tuaj?
Po

Jo

Nuk e di

9.

A keni distance normale nga shtëpia juaj deri tek kazani, apo ju nevojitet të përshkroni rrugë të gjatë?
Po.
Jo
10. A keni pasur problemë të paktën këto 6 muajt e fundit në largimin e mbeturinave voluminoze, si mbeturinat e ndërtimit,
pemë, shkurre etj.?
Po
Jo
Nuk e di
11. Sipas mendimit tuaj, cilët mendoni se janë përgjegjës për mbajtjen e qytetit të pastër? (përgjigju të gjitha opsioneve që
vlejnë në këtë rast)
a) Qytetarë b)Bashkia c)Firma private d) Të tjerë
12.Bëni mbledhje të diferencuar të mbetjeve në shtëpinë tuaj?
a)Po
c)Jo
13..Nëse jo kush është arsyeja kryesore. Jepni një vlerësim nga 1 në5, ku 1-plotësisht dakort 2-dakort 3-neutral 4-nuk jam
dakort 5-aspak dakort
1
2
3
4
5
Është e kushtueshme (duhen të paktën katër kosha në shtëpi).
Është kohë konsumuese.
Bashkia nuk bën mbledhjen e diferencuar, prandaj mundimi
jonë shkon dëm.
Mungon informacioni për ndarjen e saktë të mbetjeve në burim.
Duhen ndërgjegjësuar prindërit tanë.
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Nuk bëj ndarjen në burim të mbetjeve se nuk është detyrim
ligjor.
Arsye tjetër:

14.Bëni mbledhje të diferencuar të mbetjeve në shkollë?
a)Po
c)Jo
15.Nëse jo kush është arsyeja kryesore. Jepni një vlerësim nga 1 në 5, ku 1-plotësisht dakort 2-dakort 3-neutral 4-nuk jam
dakort 5-aspak dakort
1
2
3
4
5
Nuk ka kosha për ndarjen e mbetjeve.
Është kohë konsumuese.
Bashkia nuk bën mbledhjen e diferencuar, prandaj
mundimi jonë shkon dëm.
Mungon informacioni për ndarjen e saktë të mbetjeve në
burim.
Duhen ndërrmarrë nisma ndërgjegjësuese nga
institucionet lokale.
Duhen ndërrmarrë nisma ndërgjegjësuese nga shoqëria
civile
Arsye tjetër:
16. Jepni një vlerësim për pohimet e mëposhtme nga 1 në 5 ku ku 1-plotësisht dakort 2-dakort 3-neutral 4-nuk jam dakort 5aspak dakort
1
2
3
4
5
Cilësia e jetesës ndikohet nga problemet mjedisore.
Unë mund të ndikoj në mbrojtjen e mjedisit duke
konsumuar produkte organikë.
Unë mund të ndikoj në mbrojtjen e mjedisit duke ecur më
shumë më këmbë ose me bicikletë.
Unë mund të ndikoj në mbrojtjen e mjedisit duke mbajtur
pastër ambjentin që më rrethon.
Unë mund të ndikoj në mbrojtjen e mjedisit duke hedhur
mbeturinat në vendin e duhur.
Unë mund të ndikoj në mbrojtjen e mjedisit duke ngritur
zërin për ndotjen mjedisore.
Unë mund të ndikoj në mbrojtjen e mjedisit duke ndarë
mbetjet në burim.
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Unë mund të ndikoj në mbrojtjen e mjedisit duke përdorur
sa më pak plastikë.
Unë mund të ndikoj në mbrojtjen e mjedisit duke reduktuar
konsumin e ujit.
Unë mund të ndikoj në mbrojtjen e mjedisit duke reduktuar
konsumin e energjisë elektrike.
Unë mund të ndikoj në mbrojtjen e mjedisit duke rritur
sipërfaqen e gjelbëruar në shtëpinë time.
Institucionet lokale duhet të rrisin sipërfaqen e gjelbëruar.
Institucionet lokale duhet të zhvillojnë aktivitete
ndërgjegjësuese për mbrojtjen e mjedisit.
Sipërfaqja e gjelbëruar në Përmet është e mjaftueshme.
Edhe si individ mund të bëni shumë për mbrojtjen e
mjedisit.
Si individ e kemi të vështirë të ndikojmë për mbrojtjen e
mjedisit.
Pjesa 3: Angazhimi i të rinjve në mbrojtjen e mjedisit
1.Jeni angazhuar në aktivitete/ trajnime etj mjedisore..
Shumë

Mesatarisht

Pak

Aspak

Aksione vullnetare pastrimi
Ndarjen në burim të mbetjeve
Riciklim
Trajnime për riciklimin
Trajnime për biodiversitetin
Trajnime për ndotjen
Konkurse mjedisore
Aktivitete ndërgjegjësuese pë mbrojtjen e mjedisit
Mbjellje pemësh dhe lulesh
Vizita në park ose vende të tjera me biodiverisitet të pasur.
2.Për cilat nga cështjet e mëposhtme mjedisore do preferonit të angazhoheshit më shumë?
1. Uljen e ndotjes urbane
2. Riciklim
3. Ndarjen në burim të mbetjeve
4. Respektim biodiversiteti
JU FALEMINDERIT!
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