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Buletini Informues i Censit të Popullsisë dhe Banesave shërben si pasqyrë e 

aktiviteteve kryesore që INSTAT ka ndërmarrë dhe do të ndërmarrë deri në 

përfundim të këtij projekti. Në numrin shtatë të buletinit paraqiten 

aktivitetet e zhvilluara gjatë tremujore të parë të vitit 2020 dhe aktivitetet e 

planifikuara për tremujorin e dytë. 

 

Zhvillimet më të fundit të CENSIT të Popullsisë dhe Banesave  

Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave është një nga aktivitetet kryesore të 

kryera nga Instituti i Statistikave çdo dhjetë vjet. Regjistrimi i Popullsisë 

dhe Banesave do të ndjekë metodën tradicionale derë më derë përmes 

intervistave duke sjellë disa risi, veçanërisht në mbledhjen e të dhënave 

përmes intervistave të asistuara nga kompjuteri (CAPI) dhe përdorimin e 

informacionit gjeohapësinor për mbledhjen e të dhënave, monitorimin e 

punës në terren dhe analizën e të dhënave. 

 

KONTAKT: 

Nr. JESHIL:       0800 22 44     

E-MAIL:          CENS2020@INSTAT.GOV.AL 
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Analizimi i gjetjeve të Pilotit të Cens 

Në Janar 2020, INSTAT dhe Asistenca Teknike e BE-së filluan 

procesin e analizimit të gjetjeve të pilot të Cens për të identifikuar 
mangësitë e mundshme dhe për të përmirësuar të gjithë proceset 
e Censit. Procesi ka marrë në konsideratë edhe ndikimin 

metodologjik të tërmetit të Nëntorit 2019. 

Njësia e metodologjisë ka kryer një analizë të detajuar mbi 

problematikat e hasura në disa pyetje të pyetësorit të Cens duke 

identifikuar nevojën për disa përmirësime. Njësia e IT analizoi 

platformën e mbledhjes së të dhënave si dhe të sistemeve të monitorimit, të domosdoshëm për mbledhjen 

e të dhënave të Censit. Në linjë me metodologjinë dhe IT, njësia GIS analizoi të gjitha proceset e ndjekura 

në pilot, vështirësitë e hasura si dhe nevojat për përmirësim. Edhe njësitë operacionale, logjistika, burimet 

njerëzore dhe prokurimet kryen analizimin e të gjitha fazave të ndjekura përgjatë pilot-it, identifikuan 

vështirësitë dhe propozuan ndryshimet e nevojshme. 

Në këtë kuadër, një nga objektivat e njësisë së komunikimit ishte matja e besueshmerisë së familjeve të 

intervistuara në pilot ndaj INSTAT-it si institucion, reagimin e tyre ndaj pyetjeve sensitive si besimi fetar 

apo etnia, etj., si edhe ndërgjegjësimin e publikut mbi Pilotin e CENS-it 2020. Kjo analizë u mundësua 

nëpërmjet një pyetësori specifik i cili u plotësua nga çdo anketues i angazhuar në intervistimin e familjeve 

në pilot, në përfundim të procesit të intervistimeve. 

Gjetjet e pilotit të analizuara nga çdo njësi do të ndihmojnë në fazat e tjera parapërgatitore të Censit. 

  

Faqe e dedikuar për Cens 2020 

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2020, INSTAT zhvilloi dhe përditësoi një 

seksion të dedikur për Cens 2020 në faqen zyrtare të INSTAT, që do të 

shërbejë për të prezantuar të gjithë aktivitetet e Censit. Kjo faqe u 

zhvillua me ndihmën e Asistencës Teknike të BE-së dhe do të 

përditësohet çdo muaj, duke dhënë infomacion të zgjeruar për lexuesit, 

përdoruesit dhe institucionet e interesuara.  

Jeni të lutur të na ndiqni në linkun e mëposhtëm:    

http://www.instat.gov.al/al/cens/ 

 

 

Përgatitja e informacionit gjeografik për Cens 2020 

Njësia e Gjeoinformacionit, në periudhën Janar - Mars 2020, ka vijuar punën me digjitalizimin dhe kontrollin 

cilësor të të dhënave të mbledhura në terren në vitin 2019. Verifikimi dhe kontrolli cilësor, si dhe editimi i të 

dhënave po kryhen nëpërmjet programit “ArcGIS”. Për kryerjen e kontrollit cilësor të të dhënave janë 

angazhuar 7 operatorë.  

http://www.instat.gov.al/al/cens/
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Gjithashtu, paralelisht me aktivitetin e sipërpërmendur, gjatë tremujorit të parë të vitit 2020, aktivitet tjetër 

ka qenë lidhja e të dhënave gjeografike të mbledhura gjatë Censit Pilot 2019, me të dhëna të mbledhura 

gjatë përditësimit të hartave ZC (Zona Censi) në terren. 

 

Vizitë Studimore në kuadër të Cens 2020 

Në datat 20 - 25 Janar 2020, u zhvillua një vizitë studimore në Institutin 

e Statistikave të Republikës Çeke. Njësia e metodologjisë, e përbërë nga 

përgjegjësi i njësisë dhe tre anëtarë të kësaj njësie vizituan homologët e 

tyre në Pragë. Qëllimi i kësaj vizite ishte njohja me praktikat më të mira 

dhe shkëmbimi i pikëpamjeve mbi pyetësorin dhe materialet e Cens dhe 

përgatitjen e trajnimeve për stafin e terrenit, si edhe diskutimit  

ndërmjet kolegësh të ideve dhe praktikave inovatore.  

Kjo vizitë krijoi mundësi për bashkëpunime të mëtejshme në fushën e Censeve të Popullsisë dhe Banesave.   

 

Rekrutime në kuadër të Cens 2020 

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2020, INSTAT punësoi dy specialistë finance. Specialistët i janë bashkuar 

njësisë së financës në muajin Janar. Tashmë, me stafin e punësuar në fazat e mëhershme të projektit, 

INSTAT ka të punësuar gjithësej 16 punonjës, të dedikuar posaçërisht projektit Cens 2020, të financuar nga 

fondet e EUD.  

  

Raportimi vjetor në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet 

e BE-së, Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë, (CFCU) 

Në Dhjetor 2019, kontrata e grantit të projektit të Cens realizoi implementimin njëvjeçar. Në këtë kontekst, 

INSTAT ka detyrimin të paraqesë raportimin për vitin e parë të zbatimit të aktiviteteve. Për të përmbushur 

detyrimin kontraktues, në muajin Shkurt 2020, INSTAT paraqiti në CFCU raportin narrativ dhe financiar, 

duke përshkruar aktivitetet e kryera dhe shpenzimet e realizuara gjatë periudhës së parë të raportimit. 

   

Ndikimi i COVID-19 mbi aktivitetet e planifikuara të projektit Cens  

Më 11 Mars 2020, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), shpalli gjendjen e pandemisë COVID-19. Si 

pasojë e tij, edhe aktivitetet e planifikuara të projektit Cens 2020 janë impaktuar. Kështu, Asistenca 

Teknike e BE-së, financuar nga EUD u pezullua për një periudhë tremujore. Emergjenca e deklaruar në vend 

ka ulur ndjeshëm mundësinë e përgatitjeve normale të Cens. INSTAT është duke analizuar të gjithë faktorët 

që çojnë në shtyrjen e Cens për një vit, si gjetjet e pilotit, ndryshimet metodologjike për shkak të tërmetit 

të Nëntorit, si dhe ndikimin e COVID-19. 

Aktivitetet e projektit do të rishikohen në koherencë me nevojat për përgatitjen me cilësi dhe garantimin e 

standardeve, si edhe bazuar në përparimin e situatës së pandemisë, në përputhje me rregullat dhe 

udhëzimet që duhet të ndiqen në mënyrë rigoroze, dhe në konsultim të ngushtë me EUD, CFCU dhe 

partnerët. 
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Aktivitetet e parashikuara për periudhën Prill- Qershor 2020 

Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2020, do të zhvillohen aktivitetet e mëposhtme: 

 Riplanifikimi i aktiviteteve të Cens 2020 pas impaktit të COVID-19; 

 
 Rishikimi dhe përditësimi i dokumentit të Strategjisë dhe Planifikimit të Censit të Popullsisë 

dhe Banesave në Shqipëri 2020;  

 

 Rishikimi i manualit të logjistikës, bazuar në gjetjet e Pilotit; 

 
 Vazhdimi i procesit të editimit dhe kontrollit cilësor të informacionit gjeografik; 

 

 Rishikimi i pyetësorit dhe manualeve të stafit të terrenit në bazë të gjetjeve të pilotit; 

 

 Përditësimi i infrastrukturës së IT bazuar në gjetjet e pilotit, përditësimi i  karakteristikave të 

aplikacionit CAPI; 

 

 Përditësimi dhe editimi i informacionit në faqen e web të Cens, si dhe formatimi dhe dizenjimi i 

materialeve të Cens. 

 

 

 

 


