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2 PROJEKT TIRANA 

HYRJE  
Çdo vizitor i rastësishëm që ka vizituar Tiranën më shumë se një herë gjatë 20 viteve të fundit, 
me sy të lire, ka spikatur ndryshimet e mëdha të qytetit.  Ndryshimi në nivel shifrash, megjithëse 
i komplikuar e shpesh i pasaktë, ka qenë i dallueshëm.  

Qyteti i Tiranës është rritur ndjeshëm përgjatë dy dekadave të fundit, si në numër banorësh ashtu 
edhe përsa i përket hapësirës. Para viteve 90, Tirana ishte një qytet kompakt prej 225,000 
banorësh, ndërsa sot, hapësira e qytetit është rritur 5 herë, ndërsa numri i banorëve të metropolit, 
numëron zyrtarisht mbi 800,000.  

“Poçi i Shkrirjes” (Melting Pot) është një metaforë e përdorur për Shtetet e Bashkuara, që 
përshkruan një model ku banorët me prejardhje të ndryshme , homogjenizohen në një kulturë të 
re, që i përngjan një aliazhi të të gjithave. Një paradigmë e ngjashme me gjithë kundërshtitë që 
ajo vetë ngjall, duket se mund ti përshtatet edhe Tiranës së 20 viteve të fundit. Banorë nga i 
gjithë vendi, jetojnë tashmë në një kulturë të re, të përbashkët, të krijuar nga bashkimi i tipareve 
specifike të secilit.  

“Pjata e sallatës” (Salad Bowl) është një metaforë tjetër e përdorur për të përshkruar bashkimin e 
kulturave, por ndryshe nga “Poçi i Shkrirjes”, ajo sygjeron që njerzit nga kultura të ndryshme 
qëndrojnë pranë njëri tjetrit, si përbërësit e një sallate, të përzierë, por pa u shkrirë në një masë të 
vetme.  

Është Tirana “Poçi i Shkrirjes” i Shqipërisë, fonderi e një qytetarie të re, apo “Pjata e Sallatës”, 
vendi ky qytetarë nga të gjitha kulturat e vendit qëndrojnë bashkë në një qytet, të përzier, por 
prapë të veçantë?   

Shumë pak njohim nga pikëvështrimi cilësor lidhur me ndryshimin e qytetit. Kush janë banorët e 
rinj të Tiranës? Kush është profili i tyre? Si janë integruar me qytetin? Cilat janë sfidat me të 
cilat përballen përditë? Cilat janë pritshmëritë për të ardhmen? Këto kanë qenë disa nga pyetjet 
që na nxitën të nisim këtë analizë për qytetin e Tiranës. 

Qoftë “Poçi i Shkrirjes” apo “Pjata e sallatës”, Tirana është shumë më tepër se sa një vendbanim; 
është pjesa më vibruese kulturore, nxitëse e ndryshimeve sociale dhe që vepron si një motor i 
zhvillimit ekonomik. 

Ky studim u mundësa nga mbështetja e Fondacionit Friedrich Ebert Stiftung (FES).  

  



 
3 PROJEKT TIRANA 

METODOLOGJIA 
Metodologjia e studimit u bazua në dy forma kërkimi: intervista në terren dhe kërkimi analitik 
(analiza e të dhënave ekzistuese makro-ekonomike, strategji e politika në zbatim, raporte ecurie, 
etj) 

Intervistat në terren synonin marrjen e informacioneve cilësore  rreth një sërë çështjesh që lidhen 
me jetën ekonomike e sociale të grupeve të ndryshme, si dhe nxjerrjen në pah të vlerësimeve dhe 
pritshmërive të tyre për këto çështje. Intervistimi u krye në periudhën shkurt-mars 2011 dhe në të 
morën pjesë rreth 600 familje. Një intervistë zgjaste 90-120 min dhe të intervistuarit u treguan në 
shumicën e rasteve të hapur e të gatshëm t’a çonin deri në fund atë. 

Pyetësori i përdorur u ndërtua rreth 8 temave kyçe: Çështje të Banimit dhe Legalizimit; 
Vlerësimi i shërbimeve vendore; Qasja ndaj shërbimeve shëndetësore dhe vlerësimi i tyre; Qasja 
ndaj institucioneve të arsimit dhe vlerësimi i tyre; Çështje të gjendjes ekonomike dhe situata e 
punësimit; Cilësia e jetës; Çështje të angazhimit dhe përkatësisë komunitare; Qasja ndaj 
institucioneve vendore dhe vlerësimi i tyre. 

Të gjitha intervistat u kryen nga një grup i përbërë prej 12 kërkuesish të rinj, të cilët pas 
mbledhjes së informacionit në terren, transkriptuan çdo intervistë duke përmbledhur dhe gjetjet 
të cilat u ndanë në katër kategori apo grupime kryesore. 

KATËR GRUPIMET.   
Nga intervistat u identifikuan katër grupe rezidentësh që mbartin tipare të ngjashme, sociale, 
ekonomike dhe demografike. Sigurisht që këto tipare nuk janë gjithmonë të prera me thikë nga 
njëra kategori në tjetrën, por janë të mjaftueshme për të na lejuar të bëjmë përgjithësime.     

• Rezidentët e hershëm: Banorë që jetojnë në Tiranë që para rënies së regjimit komunist. 

• Rezidentë të integruar: Banorë që kanë ardhur pas viteve 90-të dhe që jetojnë në zona 
urbane të zhvilluara. 

• Rezidentë të paintegruar: Banorë të ardhur, që jetojnë në zona ende të pazhvilluara e të 
paintegruara 

• Rezidentë suburbanë: Banorë që jetojnë në zonat rreth Tiranës, jashtë vijës së verdhë, por që 
jeta e tyre është e varur ngushtësisht me zhvillimin social-ekonomik të Tiranës. 
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PËRMBLEDHJE E GJETJEVE KRYESORE.  
1. Rezidentët e paintegruar kanë ardhur në qytet, më pak se 10 vjet më parë, banojnë kryesisht 

në periferi, ose kur jetojnë në zona më qëndrore ata jetojnë  në apartamente me qira.  
2. Rezidentët e integruar kanë më shumë se 10 vjet në Tiranë, ose kanë ardhur nga qytetet e 

tyre, me të ardhura, ose punësim të sigurt.  Jetojnë kryesisht në apartamente, ose shtëpi që i 
kanë në pronësi.  

3. 10 vjet, duket të jetë kufiri kohor për integrimin e pjesës me të madhe  të qytetarëve që 
vendosen në Tiranë.  

4. Rezidentët e integruar , janë qytetarët më të kënaqur me shërbimet publike të qytetit. Ata 
japin vlersimet më të larta në një mesatare 8 (nga 10 maksimale) për shërbimet në përgjithësi.   

5. Kopshtet dhe Çerdhet janë shërbimet bashkiake më të vlerësuar nga të gjitha  kategoritë, me 
vlerësim maksimal nga rezidentët e integruar (8.9 nga 10 maksimalja)  dhe nje vlerësim  
mesatar 6.3 nga të gjitha kategoritë.  

6. Parkimi është shërbimi për të cilin rezidentët e integruar japin vlerësimin më të ulët (5.1) se 
kategoritë e tjera. (5.9  rezidentët e hershëm dhe 6.7 rezidentët e zonave suburbane)  

7. Gati të gjithë të intervistuarit shprehen se paguajnë një shumë të caktuar vjetore (mesatarisht 
2000 leke të reja) për mirëmbajtjen e shkollës, lyerje, rojen si dhe shërbime të tjera në 
shkolla, kopshte apo çerdhe.  

8. Në kategorinë e rezidentëve të integruar shohim një rritje në përdorimin e shërbimeve private 
arsimore 

9. Rezidentët e hershëm dhe rezidetnët e integruar duket se kanë kapërcyer nga kërkesat për 
përmbushjen e nevojave bazike (rrugë, ndriçim, mbledhje plehrash, furnizim me ujë) në 
kërkesa më të larta si përmbushja e nevojës për hapësirat publike (parqe brënda lagjjes, 
bibliotekë, etj) dhe hapësirat që krijojnë mundësi për socializim (kafe, qëndra sociale në 
lagjje, etj) duke patur qëndrimin se këto përbëjnë një faktor të rëndësishëm në jetën e tyre.  

10. Përkatësia Komunitare është vlerësuar dobët në të gjitha kategoritë, e kryesisht si e 
përkeqësuar në vitet e fundit, por është  dukshem më e mirë në kategorinë e rezidentëve të 
hershëm.  

11. Kategoria që njeh më shumë minibashkiakun janë rezidentët e integruar, të ndjekur nga 
rezidentët afatgjatë, më pas renditen rezidentët e zonave suburbane e në fund rezidentët e 
paintegruar. Kjo renditje nuk është e ngjashme me nivelin e kontaktit që këto kategori kanë 
pasur me minibashkiakun, që do të thotë, me nevojën e shërbimeve prej këtij institucioni. 
Kategoria me kontaktin më të lartë me këtë institucion, mbeten rezidentët e integruar, por pas 
tyre në këtë rast vijnë rezidentët e paintegruar, rezidentët suburbane dhe në fund rezidentët e 
hershëm.   

12. Vihet re një skepticizem në lidhje me politikën dhe politikanët tek pothuaj të gjithë të 
intervistuarit e megjithatë të gjithë grupet kanë pritshmëri të larta për një të ardhme më të 
mirë. Në këtë aspekt, rezidentët e zonave suburbane duken më optimistët (98%) dhe 
rezidentët e paintgruar më pak optimistët (82%) 
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BANIMI DHE LEGALIZIMI 
Pyetjet e trajtuara nën këtë kategori, kanë si qëllim identifikimin e disa prirjeve rreth lëvizjes, 
stabilizimit dhe mirëqënies së të intervistuarve, duke grumbulluar informacion mbi shkaqet dhe 
pasojat e këtyre lëvizjeve si dhe ndikimit të tyre në situatën aktuale të familjeve.  

• Rezidentët e hershëm 

Në çështjet lidhur me banimin dhe legalizimin, kategoria e rezidentëve të hershëm është 
pozicionuar me një mirëqënie dhe siguri më të lartë sesa kategoritë e tjera. Të gjithë të 
intervistuarit që i përkasin kësaj kategorie, perveç ndonjë rasti të rallë, janë pronarë të banesës së 
tyre dhe jetojnë në kushte relativisht të mira. Si pronarë të banesave të tyre, ata e ndjejnë veten të 
stabilizuar në mënyrë permanente në zonat ku jetojnë.  

1. Impakti i ndërtimit në masë dhe rritja e vlerës së tokës 

Një veçori specifike që karakterizon në masë të intervistuarit e kësaj kategorie është të qënurit 
pronarë të tokave në brendësi të qytetit, ku prej vitesh është investuar në ndërtimin e banesave 
shumëkatëshe. Si rrjedhojë, një pjesë e mirë e kësaj kategorie sot jetojnë në banesa tip 
apartament, ku ata janë transferuar pas kompensimit nga firmat e ndërtimit në këmbim të tokës. 

Një përqindje e konsiderueshme e të intervistuarve ka përfituar më shumë se një apartament si 
formë kompensimi. Kjo ka ndikuar mjaft pozitivisht tek të ardhurat e tyre, pasi apartamentet 
shtesë, përgjithësisht i japin me qira, duke siguruar një prurje ekonomike fikse dhe një rritje të 
ndjeshme të mirëqënies.  

Familja “A” shprehet se “Kemi patur shtëpi private, e dhamë për pallat dhe kemi marrë 3 
apartamente dhe një dyqan.”. Një tjetër rast është familja B e cila ndan me ne optimizmin duke 
thënë se"Jemi pronarë të tokës ku është ndërtuar pallati ku jetojmë, kemi disa hyrje si kompesim 
nga firma ndërtuese. E shikojmë veten të përhershëm në këtë zonë; Çmimi i tokës dhe i qirasë 
është rritur në mënyrë të ndjeshme, e kemi vënë re tek apartamentet që shesim dhe japim me 
qira.” Si dhe familja “C” që thotë se“Trualli në të cilin është ndërtuar pallati ka qënë i babait dhe 
tani familja ka marrë disa hyrje aty, të hipotekuara.”. Ky fenomen ka sjellë dhe rritjen e 
pritshmërisë së disa prej pronarëve të shtëpive përdhese ende të pashembura, që trualli i tyre të 
përfshihet në një investim të tillë si në rastin e Familjes “D”: “Nuk e di në do jemi permanentë 
këtu pasi po kërkoj të jap truallin për ndërtim pallati dhe mund të lëviz prej këtej. Çmimi i tokës 
është rritur shumë. E kam shtëpinë të trashëguar nga babai, nuk kam investuar se pres që ta jap 
truallin për ndërtim pallati"  

Rezidentët e hershëm e shikojnë shtëpinë si një aset ekonomik, pavarsisht përfshirjes së tyre, disa 
duke investuar vazhdimisht e disa duke qenë të vetëdijshëm për rritjen e vazhdueshme të vlerës 
së pronës së tyre.  

 



 
6 PROJEKT TIRANA 

• Rezidentët e Paintegruar 

Kategoria e Rezidentëve të paintegruar përbëhet nga ato familje të cilat i jane afruar qytetit të 
Tiranës për arësye ekonomike, familjare apo arsimore. Ata kanë zgjedhur si vend-ndalimin e 
parë zonat me çmimin e tokës apo të qirasë më të ulët, vlera që gjenden kryesisht në zonat 
periferike të Tiranës. Me t’u vendosur në këto zona, pas blerjes së tokës me çmime shumë të 
leverdisshme, ata kanë ndërtuar banesën e tyre. Kjo kategori ka dhe numrin më të lartë të 
banesave në proçes legalizimi apo hipotekimi. Me shpresën se pronat e tyre do të legalizohen, ata 
besojnë se vlera e pronës së tyre do tç rritet, sidomos me përfundimin e planit urbanistik. Për 
shembull, Familja E, e cila ka ardhur në Tirane brenda këtij 10-vjecari të fundit, shprehet se: 
“Banojmë aktualisht në zonën e Kasharit në një shtëpi e cila më në fund është prone e jona, 
është e legalizuar. Shpresojmë për një rritje të vlerës së pronës pas përfundimit të planit 
urbanistik, gjë që mundëson dhe shitjen e pronës me një çmim më të lartë“  

Grupi i rezidentëve të paintegruar që është vendosur në brendësi të qytetit, kryesisht jeton në 
banesa me qira, të ndodhura larg qëndrës. Një pjesë e mirë e tyre deklarojnë se kanë pësuar rritje 
të qirasë në vitet e fundit. Për shembull familja F, e ardhur në Tiranë para 5 vjetësh për arësye 
shkollimi shprehet e shqetësuar se: “Banojmë aktualisht në zonën e Tiranës së re, në një 
Apartament 1+1 me qira, e cila është rritur me 5000 lekë kohët e fundit.”  
 

Edhe pse një pjesë e mirë e tyre e shohin veten permanentë në zonat ku janë vendosur, kjo nuk 
është domosdoshmërisht e vërtetë për banesën në të cilën jetojnë. Një përqindje e 
konsiderueshme e shikon qëndrueshmërinë në banesën ku jeton të varur nga mundësia financiare 
për t’a përballuar atë. Edhe familjet pronare të banesave apo të tokave janë të gatshëm të 
ndërrojne banimin e tyre nëse situata financiare ua dikton një gjë të tillë. Disa nga shembujt e 
mëposhtëm ilustrojne realitetin e të intervistuarve të kesaj kategorie, si Familja G, e cila banon 
prej 7 vjetësh ne zonën e Tiranës njohur me emrin Selitë:” Me të ardhur u vendosëm në zonën e 
Selitës sepse çmimi i apartamenteve ishte më i lirë për shkak dhe të problemeve me hipotekat. E 
mendojmë veten permanent në këtë zonë” Si dhe familja H, e vendosur në periferi të Tiranës 
brenda këtij 10-vjecari të fundit: ʺBanojmë aktualisht në zonën e Kasharit, në një shtëpi private, 
kjo e fundit pronë e jona e pa legalizuar akoma por në proces legalizimi. Do të qëndrojmë në 
këtë banesë nëse do të jemi të aftë të përballojmë shpenzimet, varet si vijnë gjërat, nëse në të 
ardhmen do të kemi mundësi më të mira, do të lëvizimʺ.  

Rezidentët e paintegruar që kanë mbi 10 vjet që jetojnë në Tiranë, duket se kanë filluar të 
integrohen në qytet, në disa raste duke blerë një apartament në zonat më në brendësi të qytetit 
por jo dhe aq qëndrore, apo duke u stabilizuar në pronat e ndërtuara pa leje, të cilat ndodhen 
tashmë në proçes legalizimi. Raste të tilla janë të shumta. Familja I, e cila pasi ka jetuar për 12 
vjet tek Unaza e Re, ka rreth një vit që kanë blerë apartament tek Selita.“Shtëpia është blerë me 
kredi. Jemi larguar për kushte më të mira. Nuk mendojmë të zhvendosemi më“ Pjesëtarët e një 
familje tjetër që ka levizur në Tiranë brenda këtij 15-vjeçari të fundit, banojnë aktualisht në 
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zonën e Laprakës. “Banojmë në një apartament, i legalizuar. Kushtet e banesës janë shumë të 
mira. Kemi ndërmend të jetojmë këtu dhe në të ardhmen“ Për tu përmendur vlejnë dhe rastet kur 
qëndrimi në periferi është zgjedhja e preferuar, si në rastin e Familjes J, e cila ka ardhur në 
Tiranë prej 15 vitesh duke jetuar dhe shpresuar të vazhdojë të jetojë në po të njëjtën zonë. Kjo 
familje shprehet se“Duam te rrimë gjatë në këtë shtëpi sepse na pëlqen zona e Saukut, na pëlqen 
të jetojmë në periferi“.  
 

• Rezidentët e Integruar  

Përsa i përket çështjeve lidhur me banimin dhe legalizimin, Rezidentët e integruar mund te 
konsiderohen si një projeksion në kohë i Rezidentëve të paintegruar. Rezidentët e integruar 
shprehen se vijnë nga vënde të ndryshme dhe fillimisht ato marrin me qira një banesë në periferi, 
të cilën e paguajnë me paratë e marra nga shitja e banesës së tyre nga vendi prej të cilit kanë 
ardhur. Me kalimin e kohës dhe rritjen e të ardhurave ata ose ndërtojnë një shtëpi në periferi ose 
blejnë nje apartament në zonën urbane të kryeqytetit.“E kemi siguruar apartamentin ku jetojmë 
falë shitjes së shtëpisë private në Lezhë. Banesa është e jona që prej 4 vitesh. Më parë jetonim 
me qira dhe aktualisht ndjehemi në kushte shumë të mira. (Familja Gj)”Këtë tendencë e hasim 
pjesërisht dhe në kategorinë e të ardhurve të paintegruar, por ende në formën e aspiratës.  

Po të krahasojmë periudhat kohore në të cilat këto dy kategori janë vendosur në qytetin e 
Tiranës, shohim se pjesa më e madhe e të intervistuarve në kategorinë e rezidentëve të integruar, 
u është dashur më shumë se 10 vjet të arrijnë në gjëndjen në të cilën ndodhen, ndërsa rezidentët e 
paintegruar kanë kryesisht 5 deri në 10 vjet që jetojnë në Tirane. Pra, duket se duhet një periudhë 
prej 10 vjetësh që integrimi i të ardhurve të fillojë e të marrë formë, duke sjellë dhe kalimin e 
kufinjve nga njëra kategori në tjetrën.  

Nëse krahasojmë të dhënat për këto dy kategori, rezidentët e paintegruar jetojnë në përqindje më 
të larta në shtëpi përdhese sesa të integruarit. Ndërsa të integruarit përfaqësojnë përqindje më të 
lartë përsa i përket titullit të pronësisë mbi banesën ku jetojnë.  Rezidentët e paintegruar janë 
pronarë kryesisht kur jetojnë në periferi të Tiranës, kanë blerë tokë me çmim relativisht të lirë 
dhe kanë investuar duke ndërtuar pa leje. Në rastin e rezidentëve të integruar paraqiten dy prirje 
kryesore: një pjesë e tyre ndjehen të stabilizuar në periferi (me pritshmëri të rritura dhe nga 
proçesi i legalizimeve); dhe një pjesë tjetër është zhvendosur drejt qëndrës së Tiranës duke blerë 
një banesë të re. Edhe pse statistikisht numri i titujve të pronësisë ndryshon pak nga një kategori 
në tjetrën, vlera e pronave që disponojnë rezidentët e integruar është shumë më e lartë. Një 
familje e integruar shprehet se: “Apartamenti është në pronesinë tonë,  i legalizuar dhe i 
hipotekuar. Banesa është në kushte shumë të mira. E shohim veten si të përkohshëm në këtë 
apartament pasi kemi ndërtuar një shtëpi tjetër private në periferi të Tiranës, në zonën e Saukut. 
Por gjithsesi nuk kemi ndërmënd ta shesim shtëpinë pasi ndodhet në një zonë qëndrore, vetëm 
pak metra larg Liceut Artistik. Kështu që do ta japim me qira pasi kërkesat janë shumë të larta 
në atë zonë dhe çmimet për qiranë gjithashtu.”  
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Rezidentët e integruar e shohin veten të sigurt në qëndrimin e tyre në Tiranë, jo vetëm sepse janë 
të stabilizuar prej një periudhe më të gjatë kohe, por edhe sepse ndryshe nga rezidentët e 
paintegruar, gëzojnë dhe një stabilitet financiar. Ata nuk ndjehen të rrezikuar se mund të 
ndërrojnë vendbanim për çështje ekonomike. 

Një grup tjetër brënda rezidentëve të integruar janë emigrantët, të cilët kthehen në Shqipëri e 
vendosen në qytetin e Tiranës me një bazë ekonomike (kursimet e tyre). Duke patur ndihmën e 
kësaj baze ekonomike, ata stabilizohen dhe integrohen brenda qytetit me ritme shumë më të 
shpejta, duke e anashkaluar periudhën e nevojshme të stabilizimit. Familja K ndan me ne 
eksperiencën e saj në këtë drejtim duke theksuar se:“Kemi ardhur në Tiranë në vitin 2009. Kemi 
qënë emigrantë në Greqi për shumë vite por ndihemi mirë dhe të integruar në Tiranë. Pasi 
arritëm një nivel të mirë ekonomik vendosëm të ktheheshim në Shqipëri. Ndihemi më mirë këtu. 
Një arsye ishin edhe studimet e larta të vajzës së madhe. Banesa është në kushte shumë të mira 
dhe e shohim veten si të perkohshëm në këtë zonë sepse aktualisht jemi me qira. Kur të mbarojë 
së ndërtuari pallati ku kemi blerë shtëpi do të transferohemi atje.” 

• Rezidentët Suburbanë 

Është e vlefshme të thuhet se për zonat suburbane në të cilat janë zhvilluar intervistat, ka një 
diversitet shumë herë më të madh lidhur me arësyet e vendosjes së njerëzve në ato zona. Ky 
diversitet arësyesh shoqërohet gjithashtu edhe më një larmi të madhe grupesh social-ekonomike.  
Disa familje kanë ardhur nga zona shumë të thella të Shqipërisë veriore për shkak të kushteve të 
vështira të jetesës në vendet e tyre të origjinës dhe janë vendosur kryesisht në Shkoze, Sauk dhe 
zonat përreth. Disa familje të tjera kanë shitur shtëpitë në vendet e tyre të origjinës dhe janë 
transferuar në Tiranë për arsye pune, shkolle, apo për një mundësi më të mirë por kanë zgjedhur 
të jetojnë në periferi, siç ndodh më së shumti në zonën e Yzberishtit dhe përreth. Disa të tjerë 
kanë shitur apartamentet në Tiranë për të blerë prona me sipërfaqe më të madhe, apo për tju 
larguar qytetit. Pra në zonat suburbane mund të gjejmë të tre kategoritë e mësipërme. Në Tiranë 
ka filluar prej kohësh tashmë proçesi i suburbanizimit, ku shtresa me mirëqënie më të lartë ka 
filluar të lëvizë drejt periferisë për kushte më cilësore jetese. Gjithsesi kjo përqindje banorësh 
është relativisht e vogël sepse në zonat ku vendosen mbizoterojnë me përqindje të larta rezidentët 
e paintegruar, të cilët vendosen fillimisht në rrethinat e qytetit derisa të krijojnë mundësitë për të 
përballuar një lëvizje brenda zonës urbane, si dhe të ardhurit (rezidentët) e integruar të cilet 
tashmë kanë vite që janë stabilizuar në periferi.  

Për sa i përket ndërtimeve informale, studimi i kryer nxorri në pah se problemet më të shumta 
lidhur me legalizimet hasen në Shkozë, ku banorët e ardhur kanë zënë tokën e kanë ndërtuar 
shtëpi prívate. Ndërsa në Yzberisht hasen më tepër probleme me hipotekimin e apartamenteve në 
pallatet e reja, të cilat ofrohen me çmime relativisht më të përballueshme shitjeje apo qiraje. 
Familja O shprehet se“Këtu kemi ardhur në vitin  2000. Kjo godinë ka qënë repart ushtarak në 
pronësi të shtetit dhe meqë im shoq ka punuar në forcat e armatosura e ka blerë me çmim 
shtetëror.Ngjitur kemi bërë dhe një shtesë të cilën e kemi në proçes legalizimi”. Një rast i 
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ndryshëm eshte ai i Familjes Q, e cila paraqet dhe një rast tipik të suburbanizimit në Tiranë 
”Kemi ardhur në këtë zonë në vitin 2000 pasi më përpara jetonim tek Myslym Shyri në një 
aprtament 2 dhoma e 1 guzhinë. Bashkëshortit i dukej i vogël apartamenti dhe meqë ai vetë  
kishte një firmë ndërtimi, vendosëm të blinim një tokë e të ndërtonim një shtëpi private. Përpara 
se të vinim në Tiranë jetonim në Burrel ku im shoq ishte drejtor e une shefe llogarie por me 
ndërrimin e sistemeve ne ngelëm pa punë e kështu që filluam të merreshim me aktivitet privat. Në 
vitin 1997 për shkak dhe të trazirave por dhe për arsye se kishim frikë se mos fillonin të na 
penalizonin për biznesin, vendosëm të shpërnguleshim këtu.” Një tjetër rast suburbanizimi është 
ai i Familjes P ““Kemi ardhur në këtë zonë në vitin 1990 pasi shtëpia që kishim ishte e vogël dhe 
ne kemi qënë një familje e madhe.”. Ndërkohë që në rastin që vijon ndodh e kundërta. Familja T 
ndan me ne këtë histori: “Ketu kemi ardhur në vitin 2006 sepse më përpara kemi jetuar në Linzë. 
E shitëm shtëpinë aty dhe erdhëm me qira këtu në Shkoze, u përpoqëm t’i afroheshim qytetit” 
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SHËRBIMET VENDORE 
 

Të gjitha familjeve të intervistura i’u kërkua të vlerësojnë një sërë shërbimesh vendore, në 
shkallën nga 1-10. Ku 1 do të thoshte që shërbimet ishin shumë të dobta dhe 10 që ishin 
maksimalisht të mira. Me poshte një përmbledhje e këtrye të dhënave  

 TË ARDHUR 
TË 
INTEGRUAR 

REZIDENTË 
AFATGJATË 

ZONA 
SUBURBANE 

TË ARDHUR 
TË 
PAINTEGRUAR 

Ujë 8.7 7 6.5 2.2 

Rrugë 8.2 7.1 5.1 4.4 

Ndriçim Publik 8.2 7 5.3 4.3 

Plehra 7.5 6 5.8 3.8 

Parkim 5.1 5.9 6.7 4.1 

Çerdhe 8.9 7.1 4.2 4.8 

Kopshte 8.9 7.4 4.3 4.8 

Transport publik 8.3 7.5 3.9 4.2 

 

• Prejardhja e ndërhyrjeve urbane 

Perceptimi i përgjithshëm në të gjitha kategoritë është se ndërhyrjet kryesore në ambjentin urban 
janë publike, por disa shprehen se ndodhin kryesisht gjatë fushatave elektorale. Për një përqindje 
më të ulët të të intervistuarve perceptimi është se ndërhyrjet janë private, kryesisht të ndërmarra 
nga individë me interesa ekonomike. Një i intervistuar shprehet kështu:“Investimet e bëra janë të 
gjitha shtetërore kryesisht. Ka edhe ndonjë biznes privat si lokal apo dyqane, që shtrojnë ndonjë 
pjesë trotuari me pllaka apo ndonjë pjesë rruge përpara biznesit të tyre“. Ata na tregojnë se: 
“Nderhyrjet e fundit në zonë kanë ndodhur gjatë fushatës elektorale”. Në zonat suburbane, 
investimet publike vlerëshen më lart se në kategoritë e tjera, por ky vlerësim nuk reflektohet në 
vlerësimin e shërbimeve vendore apo dhe në komentet e të intervistuarve. Kjo kategori komenton 
se investimet private ndërmerren kryesisht nga pronarët e apartamenteve që kanë si qëllim 
shitjen e pronave të tyre. Familja Xh shprehet: “Shërbimet  që janë bëre kanë qenë private nga 
pronarët e palllateve të cilëve ju intereson të shesin shtëpite”   
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• Vlersimi i shërbimeve vendore 

 

 

Vlerësimi i shërbimeve vendore për Tiranën ndjek një trend të përgjithshëm për të katërta 
kategoritë e intervistuara. Në vija të përgjithshme shërbimet vendore vlerësohen më dobët nga 
kategoria e rezidentëve të paintegruar me një mesatare prej 4.4 ku vlersimi maksimal është 10. 
Ky vlerësim ka një përmirësim në kategorinë e zonave suburbane me një mesatare 5.6, të vijuara 
nga kategoria e rezidentëve të hershëm me një mesatare 6.9 dhe arrijnë vlerësimin maksimal nga 
kategoria e rezidentëve të integruar me një mesatare 8 ku vlerësimi maksimal është 10. 

1. Çerdhet dhe kopshtet 

Në vazhdimësi, shërbimet vendore të klasifikuara si më efektive në të tre kategoritë qëndrojnë 
çerdhet dhe kopshtet, kjo veçanërisht në zonat me përqëndrim më të lartë urban.  
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Kopshtet dhe Çerdhet janë shërbimet bashkiake më të vlerësuar nga të gjitha  kategoritë, me një 
vlerësim maksimal nga rezidentët e integruar (8.9 nga 10 maksimalja)  dhe një vlerësim  mesatar 
6.3 nga të gjitha kategoritë.  

 

 

 

 

2. Ujësjellesi dhe ndriçimi publik 

Në zonat me përqëndrim të lartë urban, të pyeturit janë relativisht të kënaqur me shërbimin e 
ujësjellësit. Ndërkohë ky shërbim është vlerësuar mjaft dobët në zonat suburbane. E njëjta gjë 
vlen për  sistemin e ujësjellësit si dhe ndriçimin publik. Këto shërbime janë ndërkohë të cilësuara 
akoma më të dobëta sesa ujësjellësi në zonat suburbane. 
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Shërbimi i ndricimit publik ndjek gjithashtu një trend të ngjashëm me atë të shërbimit të 
furnizimit me uje. Ku Rezidentët e Integruar japin vlerësimin maksimal (8.2). Më pak të kënaqur 
me ktëtë shërbim janë Rezidentët e Hershëm (7). Të pakenaqur me këtë shërbim janë Rezidentet 
e Zonave Suburbane (5.3) dhe Rezidentët e Paintegruar (4.3) 

 

 

3. Shërbimi i mbledhjes së Plehrave 

Shërbimi i mbledhjes së plehrave qëndron i vlerësuar përafërsisht njëlloj për rezidentët e 
integruar dhe rezidentët suburbanë, ndërkohë që merr nje vlerësim më të ulët në zonat e 
rezidentëve të hershëm. Shërbimi i grumbullimit të plehrave vlerësohet si shërbimi më i dobët në 
kategorinë e rezidentëve të paintegruar  
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4. Transporti Publik 

Për sa i përket çështjeve lidhur me transportin, konstatojme se ai vlerësohet më mirë nga 
rezidentet e hershëm dhe ata të integruar. Ai cilësohet si shërbimi më i dobet vendor në zonat 
suburbane. Familja M shprehet se:“Nuk ndihemi të përfaqesuar pasi ne jemi të lënë në harresë. 
Këtu s’ke gjënë më minimale si rrugën, autobuzin...”. Ndërsa ideja e përgjithshme në komentet e 
kësaj kategorie është se vitet e fundit vihet re një rënie e thelle në nderhyrjet me investime 
publike për infrastrikuturë në zonat suburbane. Kjo tregon se këto zona janë të izoluara nga pjesa 
më urbane e qytetit, dhe si rrjedhojë ka akses të pjesshëm në shërbimet që ofron qyteti. 
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5. Hapësirat e Parkimit 

Parkimi është i vetmi shërbim për të cilin rezidentet e integruar japin një vlerësim më të ulët se 
kategoritë e tjera. Madje dhe rezidentët e hershëm kanë një vlersim të ulut krhasuar me 
mesataren e vlerësimeve të tyre për parkimin, megjithëse japin një vlerësim dukshëm më të mirë 
kategoria e Rezidentëve të Integruar. Kjo me siguri është rezultat i faktit që një pjesë e mirë e 
tyre kanë në pronësi shtepi private, ose jetojnë në zona me pupullim jo shume te dendur dhe 
ndertesa të ulta, ku parkimi nuk është problem mador. 

Rezidentët Suburbanë japin nje vlerësim të lartë për këtë cështje. Qartazi prakimi, nuk përbën një 
problem në zonat suburbane.   

 

 

• Faktorë të tjerë 

Gjykojme se këto vlerësime ndikohen nga disa faktorë të pozicionimit urbanistik të këtyre 
kategorive.  Rezidentët e integruar, me të ardhur në zonën urbane, zgjedhin të pozicionohen 
kryesisht në ndërtime të reja, të cilat përgjithësisht gëzojnë dhe shërbime vendore me një nivel 
përgjithësisht më të lartë. Gjithashtu një vlerësim i tille mund të vijë si pasojë e një përmirësimi 
në shërbimet që ata gëzojne, në krahasim me zonat nga të cilat kanë ardhur, perceptim i cili çon 
në një vlerësim më të lartë për shërbimet vendore nga të cilat përfiton kjo kategori, në momentin 
që është integruar në hapësirat urbane. Ndërkaq përsa i përket kategorisë së rezidentëve 
suburbanë, ky ndryshim në vlerësimin e shërbimeve vendore lidhet edhe me faktin se disa prej 
qytetarëve të zonave suburbane kanë ndërtuar strehimin e tyre në zona të cilat jo detyrimisht i 
përkasin zonës së mbuluar prej shërbimeve vendore (si për shembull në zona të destinuara për 
zhvillim agrikulturor apo zona të cilat kanë ndryshuar përkatësinë bashkiake kohët e fundit). 
Rezidentët e paintegruar përgjithësisht vendosen në zona të cilat dhe si pasojë e një niveli më të 
ulët sherbimesh vendore kane çmime më ekonomike, dukuri e cila reflektohet dhe në vlersimet e 
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tyre shumë të dobëta për këto shërbime.  

• Ndikimi i rritjes së popullsisë në shërbimet vendore 

Përsa i përket rritjes së popullsisë në vitet e fundit dhe efektit të tyre në shërbimet vendore, 
ankesat jane në përqindje më të ndjeshme nga rezidentet e hershëm, dhe ndikimi i të ardhurve 
shihet kryesisht në problemet e lidhura me parkimin, trafikun e rënduar, rrugët dhe nivelet më të 
ulta në ujesjelles dhe drita  (këto të fundit dhe për shkak të ndërhyrjeve pa leje në rrjete). 
Ndikimi i rritjes së popullsisë ka sjellë dhe një ndryshim në perceptimin e komunitetit të lagjes. 
Disa nga rezidentet e hershëm shprehen:“Ka patur shume te ardhur ne kete zone - jane mbledhur 
te gjithe ne Tirane, na moren frymen “; “Rritja ka ndikuar ne sherbime parkim, trafik, drita, 
rruge, ujesjelles”; “ Ka dhe raste të tjera, kur në zonen e tyre nuk ka patur nderhyrje me 
investime publike, por ndryshimet kanë ardhur si rhjedhojë e investimeve prívate nga të ardhurit, 
banorët e këtyre zonave shprehen : “ te ardhurit na kane lehtesuar pasi kane investuar ne zonen 
ku banojme te gjithe”. Një tjetër i intervistuar shprehet se: ”Rritja e popullesise eshte e ndjeshme 
ne kete zone, ka kerkesa shume per apartamente, te ardhurit po bejne “nje rremuje te madhe” ne 
jetesen e te gjitheve ne nivel komunitar.” 
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ARSIMI 
• Rezidentët e hershëm 

Kategoria e rezidenteve afatgjate pergjithesisht perdor sherbimin publik arsimor dhe shprehet ne 
perqindje te larta relativisht i kenaqur me kushtet e shkollave. Gati te gjithe te intervistuarit 
shprehen se paguajne nje shume te caktuar vjetore mesatarisht 2000 leke te reja per mirmbajtjen 
e shkolles, lyerje, rojen si dhe sherbime te tjera ne funksion te mirqenies se studenteve. 

• Rezidentët e integruar 

Ne kategorine e rezidentëve te integruar shohim nje rritje ne perdorimin e sherbimeve private 
arsimore, dhe pse mbizoteron dukshem perdorimi i sherbimit publik. 67% e kesaj kategori 
shprehet se eshte e kenaqur me nivelin e arsimit shteteror qe marrin, dhe per ata qe frekuentojne 
sherbimet private ky vlersim eshte akoma me i larte. Citimet e dy prej familjeve te kesaj 
kategorie vijojne si me poshte: “Vajza studion ne Fakultetin e Shkencave Sociale per Drejtesi. 
Problemin me te madh e kishim vjet me rrenimin e godines se Fakultetit. Ata e benin mesimin 
neper ambjente te papareshtatshme si sallat e improvizuara te spitaleve. Edhe kete vit godina 
nisi te restaurohej vetem javet e fundit para se te fillonte mesimi. Pastaj ka probleme plot me 
pedagoge te papergjegjshem.” (FamiljaB24) ; “Kemi dy fëmijë, të dy në universitet. Në 
arkitekturë në shtet dhe në privat. Nuk janë të kenaqur nga universiteti shtetëror. Nuk zhvillohet 
mësim dhe kërkesa është shumë e madhe, e papërballueshme dhe e pa-justifikueshme me 
mungesën e pedagogëve. Ndërsa në privat pamvarësisht kërkesës së madhe, mësimi zhvillohet në 
mënyrë strikte dhe pedagogët janë gjithmonë të gatshëm të ndihmojnë dhe konsultojnë.” 

• Rezidentët suburbanë 

 Per kategorine e rezidentëve në zonat suburbane, pjesa me e madhe e te intervistuarve nuk kane 
dhene asnje mendim persa i perket arsimit. Kjo per shkak se nje pjese e madhe e tyre kane femije 
shume te vegjel te cilet i rrisnin vete ne shtepi ose tek familjaret. Ndersa per ata pak qe kane 
dhene mendimin e tyre ne lidhje me shkollen, deklarojne se jane te kenaqur me mesuesit, por 
jane te pakenaqur me kushtet brenda klasave. Mungojne mjetet mesimore. Ata gjithashtu 
deklarojne se paguajne nje here ne vit nje shume te vogel qe i sherben shkolles per te paguar 
rojen, apo per te plotesuar disa sherbime te tjera minimale te nevojshme per ecurine normale te 
shkolles.  

• Rezidentët e paintegruar 

Ne kategorine e rezident Rezidentëve te paintegruar shohim pakenaqesine me te larte ne 
sherbimin arsimore, i cili per kete kategori eshte pergjithesisht publik. Nje prej te intervistuarve 
te kesaj kategorie shprehet si me poshte: “Kam dy femije, nje ne shkolle te larte dhe nje ne 9-
vjecare. Sjemi aspak te kenaqur me cilesine e mesimdhenies e klasat kane nje numer te madh 
nxenesish”  
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Pakenaqesite qe vijne nga sherbimet e arsimit publik, te cilat jane shume me te dukshme ne 
kategorine e fundit, kane te bejme me numrin e madh te nxenesve neper klasa, si dhe cilesine e 
mesimdhenies dhe korrektesen nga ana e mesuesve dhe pedagogve. Nje dukuri qe eshte ne 
perqindje maksimale e dukshme ne te gjitha kategorite eshte pagesa e nje kuote vjetore per 
mirmbajtjen e ambjenteve shkollore si dhe rojen, apo sherbime te tjera plotesuese, kjo dukuri 
perseritet ne te gjitha kategorite dhe gati ne te gjithe te intervistuarit. Ky kontribut dhe pse i pa 
formalizuar nga stafi arsimor dhe administrativ duket se eshte pjese e pandashme dhe e 
domosdoshme  e ketyre institucioneve.  

SHENDETESIA 
• Rezidentët e hershëm 

Ne kategorine e rezidenteve te hershem, qendrat spitalore dhe mjeku i familjes njihen nga te 
gjithe te intervistuarve, ketu vazhdon te mbizoteroje perdorimi i sherbimeve shteterore, por te 
intervistuarit shprehen se kjo vjen si pasoje kryesisht e pozicionit ekonomik qe i ndalon 
perdorimin e qendrave prívate. Nje prej te intervistuarve shprehetn se e njeh qendren spitalore 
dhe mjekun e familjes dhe thote “po aty shkojme se nuk kemi leke te trajtohemi ne spitalet 
private”. fam 33 

• Rezidentët e integruar 

Ne kategorine e te ardhurve te integruar shohim nje rritje te ndjeshme ne perdorimin e 
sherbimeve private, dhe pse vazhdojne te jete me i ulet se sherbimet shteterore. Te intervistuarit 
shprehen se dhe pse me cmime shume me te larta, sherbimi ne qendrat private eshte i 
pakrahasueshem me ate publik. Ne kete kategori dallohet gjithashtu nje trend per llojin e 
sherbimeve qe ata perdorin prej ketyre qendrave, duke ju drejtuar sherbimit shteteror per vizita te 
zakonshme, konsultime me mjekun apo raporte mjeksore, ndersa per analiza dhe sherbime me te 
nderlikuara i drejtohen privatit per kushetet e aparaturave dhe teknologjise qe ai ofron. Nje prej 
familjeve te kesaj kategorie tregon se “Kohet e fundit i jemi drejtuar me shume sherbimit privat 
per arsye shpejtesie dhe rregulli, edhe pse eshte me shtrenjte. Por nuk na eshte dashur te 
shkojme shpesh keshtu qe eshte e perballueshme.” (B23) Nje tjeter familje thote se“Per vizita te 
zakonshme, konsultime me mjekun dhe raporte mjekesore përdorim shtetërorin. Per analizat 
zakonisht ne privat pasi kane me shume kushte dhe aparatura me teknologji me te larte.” (B5) 

• Rezidentët suburbanë 

Ne kategorine e zonave suburbane, me perqindje shume te larta te intervistuarit frekuentojne 
sherbimet shteterore publike perkundrejt atyre privateve. Numri i te intervistuarve qe nuk e 
njohin qendren spitalore prane baneses se tyre eshte minimal. 
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• Rezidentët e paintegruar  

Ne kategorine e rezidenteve te paintegruar perqindja me e madhe e te intervistuarve i njohin 
qendrat spitalore prane banimit te tyre si dhe mjekun e familjes. Pjesa me e madhe e tyre ndihen 
te detyruar te perdorin sherbimin e tyre per arsye rekomandimi dhe libreze shendetsore, dhe 
kryesisht per arsye ekonomike. Me perqindje shume te larta te intervistuarit shprehen se jane te 
pakenaqur nga sherbimet e qendrave publike spitalore si pershembull, problemet me 
infrastrukturen dhe aparatet e posatshme mjeksore, mungesen e medikamenteve dhe disa here 
stafit mjeksor, rradhet e medha si dhe detyrimin per te paguar nje cmim shtese nen dore dhe pse 
jane te siguruar. Te intervistuarit referojne se ne keto qendra ka nje mungese te theksuar 
korrektese. Te intervistuarit qe kane mundesine te perballojne sherbimet e klinikave private 
frekuentojne keto te fundit per vizita dhe sherbime mjeksore, nderkohe nje pjese e ketyre te 
intervistuarve shprehen se pavaresisht kesaj vazhdojne te kryejne sherbimet baze mjeksore, si 
pershembull vaksinimet ne qendrat spitalore publike. 
 

CILESIA E JETES 
Konstatojme se cilesia e jeteses eshte vlersuar me nje nivel me te larte nga kategorite e te 
ardhurve te integruar dhe te rezidenteve afatgjate ndersa vlersohet me dobet ne dy kategorite e 
tjera, zonat suburbane dhe te ardhurit e paintegruar. Parametrat per kete vlersim kane te bejne me 
perdorimin e hapsirave publike dhe te aktiviteteve me karakter social dhe kulturor qe te 
intervistuarit gezojne si pasoje e sherbimeve te tilla te ofruar nga qyteti. Ky vlersim ka te beje jo 
vetem me sherbimet konkrete qe keto kategori gezojne por dhe me pritshmerine qe dikton cilesia 
e tyre e jeteses per keto sherbime kur jane ne mungese. 

 

• Rezidente te hershem dhe te integruar 

Ne kategorine e rezidenteve te hershem dhe rezidenteve te integruar konstatojme se hapsirat 
publike(parqe, lagje, bibloteke etj) dhe hapsirat qe krijojne mundesi per socializim (kafe, lagje, 
etj) perbejne nje faktor te rendesishem ne jeten e tyre, ose/dhe konsiderohen te domosdoshme ne 
jeten e perditshme. Mes ketyre kategorive konstatojme se socializimi i tyre me komshinjte eshte 
me perqindje me i larte ne te ardhurit e integruar sesa ne rezidentet e hershem, por mbetet modest 
ne te dyja kategorite. Me poshte vijon citimi i tre familjeve te intervistuara nga kategoria e 
rezidenteve te hershem: “Kohen e lire e kaloj duke shetitur me femijen ne ato pak hapesira 
publike qe ka dhe duke degjuar muzike, do doja qe ne lagje te kishte aktivitete kulturore dhe 
teater per femije. (Fam) Do deshiroja te kishte ne lagje kinema verore dhe te organizoheshin 
aktivitete sportive” (Fam) “nuk ndihem pronar i pjesshem i hapesirave publike pasi nuk ka te 
tilla. Socializoj vetem me dy familje te tjera qe jane “tironca tvjeter” ne shtepite e njeri tjetrit.“ 
Nga kategoria tjeter citimet e familjareve vijojne si me poshte: “Mire do ishte qe gjate veres te 
funksiononin keto shkollat verore sic kane qene dikur qe femijet te mos shkeputen shume nga dija 
dhe te mos mbeten vetem rrugeve apo neper internete” (B23)“Do parapëlqenim të 
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organizoheshin më shumë aktivitete kushtuar kulturës apo librit, që të lexuarit e një libri të mos 
mbetet thjeshtë një refleks i humbur.” (B50)“Ndonjeherë edhe socializojmë me komshinjtë por jo 
siç ndodhte para disa vitesh. Kjo sot ndodh më shpesh në kafenetë e lagjies, ndërsa përpara 
bëheshin edhe vizita nëpër shtëpi, gjë që sot ndodh shumë rrallë ose nuk ndodh fare.” (B52) 

• Rezidentet suburbane dhe ata te paintegruar 

Ne zonat suburbane konstatojme se ka nje mungese te theksuar te hapsirave publike si parqe, 
bibloteka etj. Nderkohe kjo kategori perdor kryesisht hapsirat per socializim si qendra interneti, 
kafe etj. Ne kete kategori vihet re se te intervistuarit perdorin ne perqindje shume te larta shtepite 
e tyre, te komshinjve apo te familiarve per socializim, duke zgjidhur keshtu nje menyre 
alternative per te zevendesuar hapsirat e socializimit ne mungese ne keto zona. Persa i perket 
rezidenteve te paintegruar, nje trend i qarte nuk rezulton nga te intervistuarit, por vihet re nje 
mungese e hapsirave publike, apo frekuentimit te tyre per kete kategori. “ Nuk jam perdorues i 
rregullt I hapesirave publike si psh: park biblioteke kinema etj. Do doja te kishim nje kinema ne 
zonen e tone, Nuk kam shume kohe te lire dhe do te doja me shume hapesira per femijet e mi. 
Familj jone ka kryesisht njohje me komeshinjt“.Shprehen disa prej te intervistuarve. Ndersa per 
kategorine e zonave suburbane Familja Paja thote“Nuk dal ne parqet e qendres  se qe te dalesh 
per te perdorur parqet duhet ti hypesh autobuzit i cili kushton 60 leke per te dy dhe e njejta 
shifer per tu kthyer me keto leke blejme buken per dy dite” 

Nga intervistat e kryera ne te kater zonat per nivelin e cilesise se jeteses konstatohen disa trende 
ne kerkesat e qytetareve per struktura rekreative , si  hapsira per shfaqje teatrale, kinema verore, 
hapsira publike per te degjuar muzike, koncerte verore, hapsira per femijet, fushe futbolli ose 
park, aktivitete sportive. Keto kerkesa nga qytetaret mbizoterojne kryesisht ne kategorine e 
rezidenteve afatgjate dhe pas tyre ne te ardhurit e integruar. Duke analizuar keto intervista 
konstatojme se ne zonat e populluara nga rezidentet afatgjate dhe te ardhurit e integruar , sic dhe 
korelative me vlersimin e sherbimeve vendore, kerkesa e qytetareve per rritjen e cilesise se 
jeteses eshte spostuar nga sherbimet bazike ne sherbime rikreative. Ky trend nuk perseritet ne 
zonat suburbane dhe kerkesat e tyre vazhdojne te perqendrohen ne sherbime vendore. Cilesia e 
jetes ne zonat suburbane eshte e limituar dhe nga mungesa e mundesise per te aksesuar lehtesisht 
qendren e qytetit dhe zonat e saj rekreative si pasoje e sherbimit te dobet te transportit. 

 

PERKATESIA KOMUNITARE 
Perkatesia Komunitare eshte vlersuar dobet ne te gjitha kategorite, e kryesisht si e perkeqesuar 
ne vitet e fundit, por ka nje permirsim te dukshem ne kategorine e rezidenteve afatgjate.  

• Rezidentet e hershem 

Ne kategorine e rezidenteve te hershem perqindja e te intervistuarve qe pohojne organizimin e 
aktiviteteve komunitare eshte shume me e larte sesa ne kategorite paraardhese. Dhe pse 
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intervistuarit e kesaj kategorie qe gezojne nje bord menaxhues ne komunitetin e tyre eshte me i 
ulet se ne kategorine e rezidenteve te integruar, duket se kjo nuk ka qene pengese per te ruajtur 
nje sens komunitar me te larte. Perceptimi i pergjithshem i kesaj kategorie eshte se ne 
komunitetin e tyre sensi komunitar ka qene shume me i forte ne vitet paraardhese dhe eshte 
zbehur si pasoje e te ardhurve ne lagjet perkatese dhe perzierja e ketyre kategorive te cilat me sa 
duket nuk ka njesuar por ka cuar ne ndarjen dhe izolimin e pjestarve te komunitetit. Gjithsesi 
disa prej rezidenteve te hershem shprehen se vazhdojne te ruajne sensin komunitar me pjestaret e 
kategorise se tyre brenda lagjeve. Me konkretisht te intervistuarit thone”ne lagje ka patur shume 
te ardhur kohet e fundit dhe sensi komunutar ka rene. Vihet re ne izolimin e njerezve ne 
berthamat e tyre familjare, femijet qe nuk dalin te luajne, komshinjte qe nuk socializojne”;“sensi 
komunitar ne lagjen e tyre ka ndryshuar vitet e fundit, me pare kane qene me te unifikuar ndersa 
tani me te ndare nga njeri tjetri per shkak te te ardhurve.” 

• Rezidente te integruar 

Te ardhurit e integruar shprehen se dhe ne zonen e tyre mungojne aktivitetet komunitare, por jo 
ne perqidje aq te larta sa dy kategorite paraardhese. Ajo cka ndihmon kete permirsim te sensit 
komunitar mund te jete dhe perqidja e larte e kesaj kategori qe gezon nje bord menaxhues ne 
komunitetin e tyre. Ata shprehen“Në lagje kemi sens komunitar por po behet i padukshem me 
kalimin e viteve. Secili sheh punën e vet dhe pak mbetet për të ndarë me të tjerët. Nuk kemi 
fëmije në moshë të vogël por duke parë tek të afërmit, vërejmë se kohët e fundit fëmijet, kryesisht 
adoleshentët preferojnë të kalojnë me shumë kohë në internet duke humbur kështu sensin e 
shoqërisë dhe argëtimit.” (B49)“Femijët kalojnë shumë kohë në internet dhe para TV dhe kjo 
padyshim që i largon ata nga të qënit aktiv dhe të shkathët duke i gozhduar para ekranit. Por 
edhe mungesa e hapësirave i pengon ata, pasi kur luajnë përpara shkallëve të pallateve shpesh 
ndeshen me pakënaqësitë e të rriturve që me të drejtë bezdisen nga zhurma në orarin e pushimit. 
Pra ka një mospërcaktim të theksuar të hapësirave për secilën grupmoshë të shoqerisë.” (B50) 

 

• Rezidentet Suburbane 

Persa i perket zonave suburbane asnje nga te intervistuarit nuk ndjen qe ne zonen ku banon te 
kete patur ndonjehere ndonje aktivitet komunitar. Persa i perket nje bordi menaxhues. Sic eshte 
thene dhe me pare, zonat ku jane kryer intervistat jane zona periferike ku njerezit ose kane gjetur 
ose kane ndertuar vete shtepi private. Ne ato pak raste qe ka nje administrator me shume se nje 
bord menaxhues jane pallatet e reja qe gjenden ne zonen e Yzberishtit dhe perreth. “Femijet ne 
shtepi se skane ku te luajne po te dalin per te luajtur dalin direkt ne rruge e i shtyp makina”. 
(Familja Osmani) S’ka ndodhur asnje aktivitet. Vajza ime me shume rri ne shtepi perpara 
komjuterit”. (Familja Dodaj) Tregojne dy prej familjeve te kesaj kategorie. 

• Rezidente te paintegruar 
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Persa i perket zones se rezidenteve te paintegruar vihet re se aktivitet komunitare pergjithsisht 
jane organizuar vetem ne raste ne nje nevoje te perbashket , kryesisht per sherbime si 
pershembull ceshtja e problemeve te dritave per faturat e larta apo zgjidhjen e problemit ne lidhje 
me rrjetin elektrik te pallatit.  Pertej ketyre aktiviteteve duket se komunitati ne keto zona nuk 
organizon aktivitete komunitare. “Nuk jemi te kenaqur per sensin komunitare te lagjes . Nuk ka 
pasur ndonje aktivitete organizuar se fundmi. Femijet nuk kane mundesi te luajne ne lagje duke 
kaluar nje pjese te mire te kohes per para televizorit. 

Ne te gjitha kategorite ka nje shqetesim te pergjithshem per hapsirat dhe aktivitetet rekreative ne 
lagje, mungesa e te cilave i ka bere femijet te kalojne kryesisht kohen e tyre perpara televizionit 
apo ne internet. 

INSTITUCIONET 
 REZIDENTE 

AFATGJATE 
REZIDENTE TE 
INTEGRUAR 

ZONA 
SUBURBANE 

REZIDENTE TE 
PAINTEGRUAR 

Njeh 
minibashkiakun 

77% 86% 65% 57% 

Nuk njeh 
minibashkiakun 

23% 14% 35% 43% 

Ka pasur 
kontakte 

35% 68% 52% 55% 

Nuk ka pasur 
kontakte 

65% 32% 48% 45% 

Rezultate 
Pozitive 

100% 90% 68% - 

Rezultate 
Negative 

- 10% 32% - 

Pritshmeri te 
larta ne pese vitet 
e ardhshme 

                 91% 95% 98% 82% 

Pritshmeri te ulta 
ne pese vitet e 
ardhshme 

9% 5%  2% 18% 

• Kontanktet me minibashkiakun 
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Kategoria qe njeh me shume minibashkiakun jane rezidentet e integruar, te ndjekur pas 
rezidentet e hershem, rezidenteve te zonave suburbane e ne fund ata te paintegruar. Kjo renditje 
nuk eshte e ngjashme me nivelin e kontaktit qe keto kategori kane pasur me minibashkiakun, qe 
do te thote, me nevojen e sherbimeve prej ketij institucioni. Kategoria me kontaktin me te larte 
me kete institución mbeten te ardhurit e integruar, por pas tyre tashme vijne te ardhurit e 
paintegruar, zonat suburbane dhe ne fund rezidentet e hershem.  Kjo renditje eshte korelative me 
llojin e sherbimeve qe pjesa me e madhe e qytetareve kane pasur nevoje nga keto minibashki 
vitet e fundit. Lloji mbizoterues i sherbimeve kane qene dokumenta si: marrje dokumentash, 
informacioni, paisje me karta identiteti etj. Sherbime te cilat llogjikisht jane ne nivele me te larta 
te nevojitura nga rezidentet e integruar dhe ato te paintegruar, sesa per grupin e rezidenteve 
afatgjate. Ne kategorine e zonave suburbane problematikat kane qene te ndryshme, dhe sic shihet 
nga tabele per kete kategori perqindja e rezultateve negative eshte shume me e larte sesa ne 
kategorite e tjera. Me poshte vijojne disa nga citimet per keto problematika nga te intervistuarit e 
zonave suburbane: ““Per te perfituar nje apartament pasi kemi dhe statusin e te pastrehit dhe 
mbi te gjitha jemi te gjithe ne kushte te pamundura per ta blere nje shtepi.Zgjidhej nuk kam 
gjetur dhe aty funksion miku”. (Familja Halili)““Per te me gjetur ndonje pune ose per te 
perfituar ndonje ndihme ekonomike.Me kane thene qe sme ka takuar asnje ndihme ekonomike”. 
(Familja Paja)“Per dritat qe na i prene.Mezi erdhen te na i lidhnin pavarsisht se i kishim 
paguar rregullisht”. (Familja Peposhi). Gjithashtu duhet permendur se ne disa prej ketyre 
zonave ende nuk eshte e qarte perkatsia minibashkiake sic dhe shprehet familja Bajramaj““Nuk i 
njoh pasi ketu ka nje problem me cfare kam degjuar se kujt minibashkie do ti perkasi kjo zona 
me pallate”. 

 

 

Duhet permendur se gjate procesit te intervistave jane hasur problema ne komunikimin dhe 
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marrjen e pergjigjeve te sakta prej te intervistuarve persa i perket institucioneve, arsyeja kryesore 
e ketij fenomeni ka qene fakti se te intervistuarit kane pasur pergjithsisht nje konfuzion te madh 
mes sherbimeve dhe pergjegjsive qe kane ndaj tyre pushtetet vendore dhe ato lokale. Nje 
qartesim i ketyre detyrave do te sillte me shume qartesi dhe saktesi ne shprehjen e opinioneve te 
te intervistuarve per nivelin e sherbimeve dhe pergjegjsive te autoriteteve ndaj tyre.  

 

 

Vihet re nje skepticizem ne lidhje me politiken dhe politikanet tek pothuaj te gjithe te 
intervistuarit. Madje disa mes tyre nderrojne vazhdimisht anen politike per te cilen votojne, duke 
mos qene te kenaqur me asnjerin nga kandidatet apo punen qe ka bere secila prej partive gjate 
kohes qe ka qene ne pushtet. ““Po prej politikaneve varet, se po hapen vende te reja pune, do 
punesohen me shume njerez,  e duke qen ne pune njerzit kane me shume para per te bere nje jete 
me te mire. Jo, keto politikanet tane nuk e meritojne ti votojme “Familja Dane.“Mer pjese 
gjithnje e me pak ne votime por asnjehere nuk ka qene perkrahese e zjarrte e ndonje partie 
politike. Shpreson se ne te ardhmen do te bej nje jetese me te mire dhe per kete mendon se 
pergjegjshmeri do te kene institucinet publike por me shume ajo vete.” (B37)  Jane optimiste per 
te ardhmen, per permisimin e gjendjes do jene ata vete, jo politika. (Familja3). Shpreson te jete 
duke jetuar me mire ne te ardhmen edhe pse sic thote ajo “ deri sa kjo politike te vazhdoje te 
punoje per vehte, ne do jemi gjithmone ne krize ekonomike”.( Fam35 )Mendon se cilesia e 
jeteses varet nga zhvillimet politike ne vend. Thote se pas 5 vitesh do jete duke bere nje jete me te 
mire por si rrezultat i punes se tij e jo nga institucionet “ nuk pres nga asnje e aq me teper nga 
qeveria shqipetare”. (Fam51). Por si per kontrast nje numer i madh mes te intervistuarve ndihen 
optimiste per te ardhmen. Duke menduar qe sidomos me punen e tyre por dhe me ndihmen e 
institucioneve shteterore gjendja ekonomike do te permiresohet. 
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25 PROJEKT TIRANA 

 

Pritshmerite e larta per nje te ardhme me te mire ne te gjithe grupet e te intervistuarve, duket se 
jane te pavarura nga opinioni i tyre negativ mbi hapsirat e mundesive qe politika mund te hape 
ne vend. Keto pritshmeri nuk jane te ndikuara as prej faktit qe nje pjese e mire e te intervistuarve 
nuk kane pasur ndonje permirsim real ne pese vitet e fundit.  Shumica e te gjithe te intervistuarve 
jane te mendimit se zhvillimi ne pese vitet e ardhshme do te ndodhe si pasoje e nje bashkepunimi 
mes aurotiteteve, por kryesisht punes se gjithsecilit prej individeve. 
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