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Metodologjia e hulumtimit

Metodologjia

UNIVERSUMI:
METODOLOGJIA:

FIELDWORK:

Ekzemplari 
reprezentues 
nacional për 18+ 
vjet

Hulumtimi telefonik, CATI 
(Computer assisted telephone 
interview)

23 shkurt – 02 mars 2017

PONDERIMI (WEIGHTING):

Baza është ponderuar «sipas 
popullsisë» (1.651.327 qytetarë të 
moshës 18+)

N=800
Margjina e gabimit: +/-
3.5%

4

PËRPUNIMI I 
TË DHËNAVE :

Përdorimi i softuerit 
SPSS për përpunimin e 
të dhënave

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë

MADHËSIA E 
EKZEMPLARIT:



Metodologjia

EKIPI I HULUMTIMIT:

5

 16 anketues të trajnuar për CATI (maqedonas dhe 
shqiptarë)

 2 Supervizorë
 2 menaxherë të IT-së/DP
 Menaxheri i Projektit

INSTRUKSIONET PËR ANKETUESIT:

PYETËSORI ANKETUES:

 Në bashkëpunim me Kryqin e 
kuqtë Republikës së 
Maqedonisë

 Pak para punës në terren janë dhënë 
instruksione shtesë për anketuesit dhe 
supervizorët për këtë projekt

Metodologjia e hulumtimit
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Baza: 800 (Të gjithë të anketuarit)

Demografia

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë

49.7%

50.3%

  Burra

  Gra



1%

18%

7%

10%

41%

21%

2%

Arsimi i lartë, studimet pasuniversitare,
doktoratat

Arsimi i lartë (universiteti)

Gjysëm i lartë

Gjimnazi

E mesmja e orientuar

Shkolla fillore

Shkolla fillore e pakryer

0 10 20 30 40 50

Arsimi
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Baza: 800 (Të gjithë të anketuarit)

Demografia

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë



6%

16% 17%

32%

18%

8%

4%

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5 6 7+

18%

7%

11%

27%

1%

36%

  Pensionist

Student – nxënës

  Amvise

 I papunësuar, i
falimentuar, tepricë…

 I punësuar me kohë të
shkurtuar të punës

I punësuar me kohë të
plotë të punës

0 20 40

Numri i anëtarëve të familjes Statusi i punës
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Baza: 800 (Të gjithë të anketuarit)

Demografia

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë



Të ardhurat mesatare
mujore në familje

(%)

0-3,000 den. 1

3,001-6,000 den. 2

6,001-9,000 den. 3

9,001-12,000 den. 8

12,001 - 15,000 den 7

15,001 - 18,000 den 7

18,001 - 21,000 den 10

21,001 - 24,000 den 7

24,001 - 27,000 den 5

27,001 - 30,000 den 7

30,001 - 45,000 den 10

45,001 + den 6

Nuk kam të ardhura 

personale
0

Refuzon për t’u përgjigjur 22

Nuk e di 6

Gjithsej 100%

w_18
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Baza: 800 (Të gjithë  të anketuarit)

Demografia

5%

84%

7%

4%

Nuk di

Jo, asnjëherë nuk kemi
marrë

Jo, por kemi marrë më
parë

Po, tani marrim

0 50 100

A merrni apo keni marrë Ju apo ndonjë anëtar i 
familjes Suaj ndihmë sociale? 

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë



3
Vetëdijesimi për organizatat 
humanitare në R. e Maqedonisë
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Vetëdijesimi për organizatat humanitare në Maqedoni 
P1. Cilat organizata humanitare i njihni në Maqedoni? (e para e përmendur)

w_18
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51.0%

1.7%

0.0%

0.1%

0.2%

0.2%

0.2%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.7%

1.3%

1.8%

8.2%

32.9%

Ne znae

Të tjerë

Civil

Dare Xhambaz

SOS

USAID

Merhameti

Nënë Tereza

Anima Mundi

Legis

Karitasi

Organizata e grave

Vepro

Borka

Ambasada e Fëmijëve – Megjashi

Kalliri i Mirësisë

El Hilali

Kryqi i kuq i Maqedonisë

 “Kryqi i kuq i Maqedonisë” është në përqindjen më 
të lartë organizata e parë e përmendur humanitare 
në R. e Maqedonisë

Baza: 800 (Të gjithë 
të anketuarit)

Vetëdijesimi spontan për Kryqin e kuq – E para e përmendur

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë



w_18

13

32%

38%

18%

36%
55%

16%

56%

Rajoni i 
Shkupit 

17%

Rajoni lindor

Rajoni verilindor

Rajoni 
jugperëndimor

Rajoni i 
Pollogut

Rajoni i 
Pellagonisë

Rajoni i Vardarit

Rajoni juglindor

Vetëdijesimi spontan për Kryqin e kuq –
E para e përmendur

 “Kryqi i kuq i Maqedonisë” është në përqindjen më të 
lartë organizata e parë e përmendur humanitare në 
rajonin juglindor (56%), dhe më së parë e para e 
përmendur në mënyrë spontane në rajonin verilindor 
(17%) dhe në rajonin e Pollogut (18%).

Vetëdijesimi për organizatat humanitare në Maqedoni 
P1. Cilat organizata humanitare i njihni në Maqedoni? (e para e përmendur)

Baza: 800 (Të gjithë 
të anketuarit)

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë



Vetëdijesimi i përgjithshëm spontan për OJQ-të humanitare – të 
gjitha të përmendura
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51.0%

3.9%

0.1%

0.2%

0.3%

0.3%

0.3%

0.4%

0.4%

0.6%

0.8%

0.9%

1.2%

1.5%

2.0%

3.1%

3.6%

4.4%

10.5%

36.2%

Nuk e di, nuk më kujtohet

Të tjerë

Civil

USAID

Nënë Tereza

Merhameti

Organizata e grave

Karitasi

Gjysmëhëna e kuqe

Dare Xhambaz

Esnafi

Legis

SOS

Vepro

Borka

Anima Mundi

Ambasada e Fëmijëve – Megjashi

Kalliri i Mirësisë

El Hilali

Kryqi i kuq i Maqedonisë

 Kryqi i kuq i Maqedonisë në 
përgjithësi është përmendur në 
mënyrë spontane nga 36.2% e të 
gjithë të anketuarve

 Mesatarisht të anketuarit kanë 
përmendur 1.2 përgjigje

Mundësi për më 
shumë përgjigje

Vetëdijesimi për organizatat humanitare në Maqedoni 
P1. Cilat organizata humanitare i njihni në Maqedoni? 

Baza: 800 (Të gjithë 
të anketuarit)

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Mundësi për më 
shumë përgjigje

Mundësi për më 

shumë përgjigje

Vetëdijesimi për organizatat humanitare në Maqedoni 
P1. Cilat organizata humanitare i njihni në Maqedoni? 

MUNDËSI PËR MË SHUMË 
PËRGJIGJE

I 
Vardarit

%
I Lindjes

%

I 
Jugperë
ndimit 

%

I 
Juglindj

es
%

I 
Pellagon

isë
%

I Pollogut
%

I 
Verilindj

es 
%

I 
Shkupit

%
Totali 

%

Kryqi i kuq i Maqedonisë 43 16 41 56 63 21 17 36 36

El Hilali 15 32 16 9 11

Kalliri i Mirësisë 9 8 7 6 4

Ambasada e Fëmijëve – Megjashi 5 2 3 2 12 4 3 4

Anima Mundi 15 2 2 8 1 2 3

Borka 14 2 2 1 1 2

Vepro 10 1

SOS 2 1 5 1 1

Legis 2 7 1

Esnafi 1 1 2 1

Dare Xhambaz 4 1 1 1

Gjysmëhëna e kuqe 1 3 0

Karitasi 1 0

Organizata e grave 1 1 0

Merhameti 1 0 0

Nënë Tereza 2 1 0

USAID 2 0

Civil 1 0 0

Të tjerë 1 1 9 1 2 6 5 4 4

Nuk e di, nuk më kujtohet 53 81 38 41 37 49 62 52 51

Totali 136% 107% 125% 102% 129% 132% 119% 118% 121%

Vetëdijesimi i përgjithshëm spontan për OJQ-të humanitare – të gjitha të 
përmendura

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë



Vetëdijesimi i përgjithshëm spontan për Kryqin e kuq
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Mundësi për më 
shumë përgjigje

36%

43%

21%

41%
63%

16%

56%

I Shkupit

17%

I Lindjes

I Verilindjes

I Jugperëndimit

I Pollogut

I Pellagonisë

I Vardarit

I Juglindjes

 “Kryqi i kuq i Maqedonisë” është organizata 
humanitare e përmendur në mënyrë spontane në 
përqindjen më të lartë në Rajonin e Pellagonisë
(63%), dhe në përgjithësi më së paku është 
përmendur spontanisht në Rajonin verilindor 
(17%).

Vetëdijesimi për organizatat humanitare në Maqedoni 
P1. Cilat organizata humanitare i njihni në Maqedoni? 

Baza: 800 (Të gjithë 
të anketuarit)

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë



ARSIMI NACIONALITETI QYTET/ FSHAT

Fillor
%

I 
Mesëm

%
I lartë

%
Maqedonas

%
Shqiptarë 

%

Nacionalitet 
tjetër 

%
Qytet

%
Fshat

%
Totali

%

Spontanisht nuk është 
përmendur Kryqi i kuq

91 62 43 50 89 86 55 75 64

Spontanisht është 
përmendur Kryqi i kuq

9 38 57 50 11 14 45 25 36

Totali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Të anketuarit me arsim të lartë në përqindje më të lartë kanë njohuri për Kryqin e kuq të R. së 
Maqedonisë

 Maqedonasit etnikë në përqindje më të lartë (49%) janë spontanisht të vetëdijesuar për Kryqin e 
kuq, në krahasim me shqiptarët etnikë (11%) dhe nacionalitetet tjera (14%).

 Vetëdijesimi spontan për Kryqin e kuq të R. së Maqedonisë është më i lartë në mjediset urbane 
(45%) në krahasim me ato rurale (25%)

Vetëdijesimi për organizatat humanitare në Maqedoni 
P1. Cilat organizata humanitare i njihni në Maqedoni? 

Vetëdijesimi i përgjithshëm spontan për Kryqin e kuq

Baza: 800 (Të gjithë 
të anketuarit)

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë



Vetëdijesimi i përgjithshëm për Kryqin e kuq të R. së 
Maqedonisë SPONTAN + I NDIHMUAR

w_18
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36%

58%

6%

Po (spontanisht)

Po (i ndihmuar)

Nuk di (i ndihmuar)

36% (Vetëdijesim 
spontani) 

58% (Vetëdijesimi i 
ndihmuar) + =

94% 
(Vetëdijesimi i 

PËRGJITHSHËM)

 94% e qytetarëve të Maqedonisë kanë njohuri për organizatën humanitare “Kryqi i kuq i R. së 
Maqedonisë”. (Vërejtje: vetëdijesimi i përgjithshëm është një përmbledhje e vetëdijesimit spontan + të 
ndihmuar)

Baza: 800 (Të gjithë 
të anketuarit)

Vetëdijesimi për Kryqin e kuq të R. së Maqedonisë 

P2. A keni dëgjuar për Kryqin e kuq të R. së Maqedonisë?

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë



SEGMENTIMI:  Vetëdijesimi i përgjithshëm 
për Kryqin e kuq të R. së Maqedonisë
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36%

58%

6%

 Spontanisht di për Kryqin e kuq

 Duke e ndihmuar di për Kryqin e
kuq

Nuk di për Kryqin e kuq

36% (Vetëdijesim 
spontan)

58% (Vetëdijesim i 
ndihmuar) + =

100% (të gjithë 
të anketuarit)

 SEGMENTIMI: 
 36% spontanisht të vetëdijesuar për Kryqin e kuq
 58% të vetëdijesuar duke u ndihmuar për Kryqin e kuq
 6%  nuk kanë njohuri për Kryqin e kuq

Baza: 800 (Të gjithë 
të anketuarit)

6%
Nuk e dinë+

Vetëdijesimi për Kryqin e kuq të R. së Maqedonisë
P2. A keni dëgjuar për Kryqin e kuq të R. së Maqedonisë?

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë



4
Aktivitetet e Kryqit të kuq të R. së 
Maqedonisë 
(vetëm të anketuarit që kanë njohuri për Kryqin e kuq të R. së 
Maqedonisë)

20
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Aktivitetet e Kryqit të kuq të Maqedonisë
P3. Sa jeni të njoftuar me aktivitetet e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë?

Aktivitetet e Kryqit të kuq

37%

50%

13%

Aspak nuk jam i njoftuar

Jam i njoftuar, por jo mjaftueshëm

Jam i njoftuar mirë

 13% janë të njoftuar mirë me aktivitetet e Kryqit të kuq

 Pak më shumë se një e treta (37%) e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin e kuq të 
Maqedonisë kanë deklaruar se nuk janë të njoftuar me aktivitetet e Organizatës. 

Baza: 749 të anketuar  që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Mendimi për Kryqin e kuq të Maqedonisë
P4.. Cili është mendimi juaj për Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë?

Mendimi për Kryqin e kuq

 Dy të tretat (66%) e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin e kuq të Maqedonisë kanë mendim 
pozitiv për Organizatën, rreth një e katërta (24%) kanë mendim neutral, dhe vetëm 3 për qind kanë 
mendim negativ. 

Baza: 749 të anketuar  që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

66%

24%

3% 1%

Pozitiv Neutral Negativ Nuk di

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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 Ndihma humanitare është përfaqësuar në përqindjen më të madhe (89%) në 
perceptimin e qytetarëve si aktivitet që kryhet nga Kryqi i kuq i Maqedonisë

 Mesatarisht të anketuarit japin 2.6 përgjigje (aktivitete)

Aktivitetet e Kryqit të kuq

Aktivitetet e Kryqit të kuq të Maqedonisë
P5. Sipas mendimit tuaj cilat janë aktivitetet e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë?

Mundësi për më 
shumë përgjigje

2%

9%

12%

13%

14%

39%

41%

43%

89%

Nuk di

Rivendosja e lidhjeve familjare

Ngritja e vetëdijes për siguri
personale

Puna me të rinjtë

Përhapja e njohurive për KK dhe Të
Drejtën Humanitare Ndërkombëtare

Refugjatë, migrime

Programet për gatishmëri/veprim në
katastrofa

Programe të parandalimit për mbrojtjen
shëndetësore

Ndihma humanitare

Baza: 749 të anketuar  që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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6%

2%

37%

38%

39%

40%

42%

50%

59%

61%

Nuk di

Të tjerët

Personat e moshuar

Personat me aftësi të kufizuar

Nënat kujdestare

Të sëmurët dhe të lënduarit

Fëmijët pa prindër dhe pa kujdes prindëror

Refugjatët dhe të zhvendosurit

Viktimat e katastrofave natyrore

Rastet sociale

 Sipas mendimit të të anketuarve, si grupe qëllimore më shpesh të përmendura që janë përfshirë 
gjatë realizimit të aktiviteteve programore të Kryqit të kuq janë përmendur “Rastet sociale” 
(60%) dhe “Viktimat e katastrofave natyrore” (59%)

Grupet qëllimore të përfshira në aktivitetet e Kryqit të 
kuq të R. së Maqedonisë

Grupet qëllimore të përfshira në aktivitetet
e Kryqit të kuq të Maqedonisë

P6. Sipas mendimit tuaj cilat grupe qëllimore më së shumti janë përfshirë gjatë realizimit të aktiviteteve 
programore të Kryqit të kuq?

Mundësi për më 
shumë përgjigje

Baza: 749 të anketuar  që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë



Mendimi për Organizatën w_18
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6

4

10

15

33

39

36

39

46

40

57

48

46

54

7

13

23

24

32

33

37

40

33

40

23

39

42

38

11

17

14

16

10

8

7

8

9

8

8

6

5

4

67

55

29

27

5

8

2

4

5

4

2

3

2

2

9

11

24

19

19

13

18

10

8

9

10

4

5

3

Organizatë që është religjioze

Organizatë që është politike

Organizatë burokratike

Organizatë që ofron ndihmë për ata që
kanë lidhje më të mira

Organizatë që është transparente

Organizatë moderne

Organizatë që ka shumë zyra në gjithë vendin

Organizatë që është e pavarur

Organizatë që është joqeveritare

Organizatë që është neutrale, e paanshme

Organizatë në të cilën çdonjëri mund të
anëtarësohet

Organizatë në të cilën çdokush mund të
mbështetet

Organizatë që reagon në kohë kur është e
nevojshme

Organizatë e përkushtuar vetëm për të
ofruar ndihmë për ata që kanë nevojë për të

 Plotësisht pajtohem

Deri diku pajtohem

  Deri diku nuk pajtohem

Aspak nuk pajtohem

  Nuk e di

Aktivitetet e Kryqit të kuq të Maqedonisë 
P7. Ju lutem më thoni deri në çfarë mase pajtoheni apo nuk pajtoheni me secilën nga deklaratat në vijim

Baza: 749 të anketuar  që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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4

10

15

33

39

36

39

46

40

57

48

46

54

7

13

23

24

32

33

37

40

33

40

23

39

42

38

  Potpolno se soglasuvam

  Donekade se soglasuvam

Organizatë e përkushtuar vetëm për të ofruar 
ndihmë për ata që kanë nevojë për të 

Organizatë që reagon në kohë kur është e 
nevojshme 

Organizatë në të cilën çdokush mund të 
mbështetet

Organizatë në të cilën çdokush mund të 
anëtarësohet

Organizatë që është neutrale, e paanshme

Organizatë që është joqeveritare

Organizatë që është e pavarur

Organizatë që ka shumë zyra në gjithë vendin

Organizatë moderne

Organizatë që është transparente

Organizatë që ofron ndihmë për ata që kanë 
lidhje më të mira

Organizatë burokratike

Organizatë që është politike

Organizatë që është religjioze

Pajtohem 
plotësisht

Pajtohem 
deri diku

Mendimi për Organizatën w_18

26

Aktivitetet e Kryqit të kuq të Maqedonisë 
P7. Ju lutem më thoni deri në çfarë mase pajtoheni apo nuk pajtoheni me secilën nga deklaratat në vijim

Baza: 749 të anketuar  që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Burimet e financimit të “Kryqit 
të kuq”

27
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Burimet e financimit të Kryqit të kuq
P8. Sipas mendimit tuaj, si është financuar Kryqi i kuq i R. së Maqedonisë?

16%

1%

14%

17%

17%

22%

23%

24%

33%

41%

48%

Nuk di

Refuzon për t'u përgjigjur

Duke shitur karta postare dhe kartolina

Nga bashkëpunimi i partneritetit me kompanitë dhe
subjektet e tjera

Me ndihmën e organizatave, njerëzve ndërkombëtarë

Nga shteti

Nga ana e njerëzve të biznesit

Me ndihmën e pagesës së taksës së anëtarësimit

Me donacione nga ana e organizatave të tjera të KK
nga bota

Me ndihmën e donacioneve individuale

Me ndihmën e fondacioneve

Baza: 749 të anketuar  që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

Mundësi për më 
shumë përgjigjeBurimet e financimit të Kryqit të kuq

 48% e të anketuarve të cilët kanë njohuri për Kryqin e kuq në përqindjen më të lartë konsiderojnë 
se burim i financimit të Kryqit të kuq janë fondacionet, dhe 41% se janë donacionet individuale etj. 

 16% nuk dinë se prej nga është financuar Kryqi i kuq

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Burimet e financimit të Kryqit të kuq
P9   Sipas jush, a janë përdorur donacionet (mjetet në të holla dhe ndihmat humanitare) që janë dhënë për 

Kryqin e kuq të R. së Maqedonisë për dedikimin e vërtetë?

13%

2%

7%

36%

42%

Nuk di

Refuzon të përgjigjet/ pa përgjigje

Jo, gjithmonë përdoren për dedikime të tjera

Nganjëherë përdoren për dedikimin e vërtetë

Po, gjithmonë përdoren për dedikimin e
vërtetë

Baza: 749 të anketuar  që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

Përdorimi i mjeteve të dhuruara nga ana e Kryqit të kuq

 42% e të anketuarve të cilët kanë njohuri për Kryqin e kuq konsiderojnë se donacionet (mjetet në 
të holla dhe ndihmat humanitare) që janë dhënë për Kryqin e kuq të R. së Maqedonisë gjithmonë 
janë përdorur për dedikimin e vërtetë. 

 Kumulativi i kategorisë “Gjithmonë janë përdorur për dedikimin e vërtetë” me kategorinë 
“Nganjëherë janë përdorur për dedikime të tjera” jep vlerën 78% (të anketuar që kanë mendim 
pozitiv për shpenzimin e donacioneve nga ana e Kryqit të kuq)

 7% konsiderojnë se mjetet e dhuruara gjithmonë janë përdorur për dedikime të tjera

78%

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Faktorët që ndikojnë për të 
bashkëpunuar me një organizatë 
humanitare 
(të gjithë të anketuarit)
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Faktorët që ndikojnë në bashkëpunimin me një organizatë 
joqeveritare humanitare
P10. Cilat nga këto pohime kanë apo do të kishin ndikim në vendimin tuaj për të bashkëpunuar me një organizatë 

joqeveritare humanitare?

18%

7%

2%

15%

16%

25%

33%

38%

Nuk di

Refuzon për t'u përgjigjur

Të tjerë

Përvoja e mëparshme në dhurimin apo bashkëpunimin me
Organizatën humanitare

Këmbëngulësia e Organizatës humanitare në sigurmin e
donacioneve

Kontaktet personale me përfaqësuesit e Organizatës
humanitare

Imazhi publik i Organizatës humanitare

Shkalla e informimit për aktivitetet e Organizatës
humanitare

Baza: 800 (Të gjithë të anketuarit)

Faktorët që ndikojnë për të bashkëpunuar me një organizatë 
humanitare

 Shkalla e informimit (38%) dhe imazhi publik (33%) janë faktorët më të përmendur nga të gjithë 
të anketuarit që kanë apo do të kishin ndikim në vendimmarrjen e qytetarëve për të bashkëpunuar 
me një organizatë joqeveritare. 

Mundësi për më 
shumë përgjigje 

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Grupet qëllimore për të cilat do të dhuronin mjete në të 
holla
P11_... Për cilat grupe qëllimore do të ishit të motivuar për të dhuruar mjete në të holla?

1%

1%

8%

30%

31%

41%

44%

45%

48%

66%

Nuk di

Refuzon për t'u përgjigjur

Të tjerë

Refugjatët dhe personat e zhvendosur

Personat e moshuar

Personat me aftësi të kufizuar

Rastet sociale

Të sëmurët dhe të lënduarit

Viktimat e katastrofave natyrore

Jetimët dhe nënat kujdestare

Baza: 800 (Të gjithë të anketuarit)

Grupet qëllimore për të cilat do të dhuronit mjete në të holla

 Jetimët dhe nënat kujdestare (66%) janë grupi më i përmendur qëllimor për të cilin të anketuarit 
do të kishin dhuruar mjete në të holla. Pastaj vijojnë “Viktimat e katastrofave natyrore”, “Të 
sëmurët dhe të lënduarit”, “Rastet sociale” etj. 

Mundësi për më 
shumë përgjigje

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Grupet qëllimore për të cilat do të kishin dhuruar mjete në 
të holla
P11_... Për cilat grupe qëllimore do të ishit motivuar për të dhuruar mjete në të holla?

Baza: 800 (Të gjithë të anketuarit)

Grupet qëllimore për të cilat do të kishit dhuruar mjete 
në të holla

Mundësi për më 
shumë përgjigje

Mundësi për më shumë 
përgjigje

I 
Vardarit

%
I Lindjes

%

I 
Jugperë
ndimit

%

I 
Juglind

jes
%

I 
Pellagon

isë
%

I Pollogut
%

I 
Verilindj

es
%

I 
Shkupit

%
Totali

%

Jetimët dhe nënat kujdestare 77 60 66 51 56 75 68 67 66

Viktimat e katastrofave

natyrore
64 49 48 36 58 31 52 50 48

Të sëmurët dhe të lënduarit 75 64 48 41 48 23 51 41 45

Rastet sociale 66 34 51 33 41 41 37 48 44

Personat me aftësi të 

kufizuar
69 37 50 23 36 25 49 46 41

Personat e moshuar 48 32 36 21 28 21 41 32 31

Refugjatët dhe personat  

zhvendosur
55 13 36 20 20 25 34 33 30

Tjetër 8 3 10 6 6 13 9 7 8

Refuzon për t’u përgjigjur 0 1 2 4 0 1

Nuk di 1 4 5 1 1 0 1

Totali 463% 292% 345% 237% 301% 256% 346% 325% 315%

 Të dy grupet qëllimore që janë përmendur në përqindje më të lartë në çdo rajon janë markuar

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Donacionet në Kryqin e kuq 
(të anketuarit që kanë njohuri për Kryqin 
e kuq)
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Donacionet në Kryqin e kuq
P12   Sipas mendimit tuaj sa në mënyrë efikase Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë i përdor donacionet 

e dedikuara për të ndihmuar më të rrezikuarit? 

17%

0%

1%

6%

43%

32%

Nuk di

Refuzon për t'u përgjigjur

Plotësisht në mënyrë joefikase

Pjesërisht  në mënyrë joefikase

Pjesërisht në mënyrë efikase

Në mënyrë shumë efikase

Sa në mënyrë efikase Kryqi i kuq i R. së Maqedonisë i përdor 
donacionet e dedikuara për të ndihmuar më të rrezikuarit

 Një e treta (32%) e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin e kuq të R. së Maqedonisë 
konsiderojnë se donacionet nga Kryqi i kuq janë përdorur në mënyrë shumë efikase. 

 Kumulativi i “Në mënyrë shumë efikase” + “Pjesërisht në mënyrë efikase” tregon se dy të tretat 
(75%) e këtyre të anketuarve kanë mendim pozitiv se donacionet janë përdorur në mënyrë efikase. 

75%
Mendim 
pozitiv

Baza: 749 të anketuar që kanë 
njohuri për Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë



58%

38%

4%

Po

Jo
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Donacionet në Kryqin e kuq
P13   A keni dhuruar ndonjëherë ju personalisht apo familja juaj ndonjë donacion në Kryqin e kuq të Republikës 

së Maqedonisë? 

P13a_.. Për çfarë arsye e keni dhënë donacionin në Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë? 

Donacioni në Kryqin e kuq

Baza: 749 të anketuar që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

27%

50%

55%

Fushatë

Aksion

Pa një arsye

Mundësi për më 
shumë përgjigje

Arsyeja për të cilin e keni dhënë 
donacionin në Kryqin e kuq

Baza: 435 të anketuar që 
kanë dhuruar në Kryqin e 
kuq të R. së Maqedonisë

 Më shumë se gjysma (58%) e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin e kuq kanë dhënë donacion në 
Kryqin e kuq

 55% e atyre që kanë dhënë donacion në Kryqin e kuq, kanë dhënë donacion pa ndonjë arsye të veçantë, 
gjysma (50%) me rastin e ndonjë aksioni, dhe 27% me rastin e ndonjë fushate

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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38%

4%

Po
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Donacionet në Kryqin e kuq
P13   A keni dhënë ju personalisht apo familja juaj ndonjëherë ndonjë donacion për Kryqin e kuq të Republikës 

së Maqedonisë? 

P13b_.. A ka qenë donacioni në mjete në të holla apo në ndonjë formë tjetër të ndihmës? 

Donacioni në Kryqin e kuq

Baza: 749 të anketuar që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

47%

75%

Mjete në të holla

Një formë tjetër e
ndihmës

Mundësi për më 
shumë përgjigje

Çfarë donacioni është dhënë në 
Kryqin e kuq

Baza: 435 të anketuar që 
kanë dhënë donacion në 
Kryqin e kuq të R. së 
Maqedonisë

 Tre të katërtat (75%) e atyre që kanë dhënë donacion në Kryqin e kuq, 
kanë dhuruar në “Formë tjetër të ndihmës” dhe pothuaj gjysma (47%) në 
formë të mjeteve në të holla

 Një e pesta (21%) e atyre që kanë dhuruar në Kryqin e kuq, kanë dhuruar 
edhe mjete në të holla edhe ndihma në forma të tjera

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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38%

4%

Po

Jo

 Refuzon, Nuk di
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Donacionet në Kryqin e kuq
P13   A keni dhënë ju personalisht apo familja juaj ndonjëherë ndonjë donacion për Kryqin e kuq të Republikës 

së Maqedonisë?

P13c Pse ju personalisht apo familja juaj nuk keni dhënë ndonjë donacion për Kryqin e kuq të Republikës së 

Maqedonisë?

Donacioni në Kryqin e kuq

Baza: 749 të anketuar që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

8%

4%

3%

11%

19%

56%

Nuk di

Refuzon për t'u përgjigjur / pa
përgjigje

Qeveria është ajo që duhet ta
ndihmojë punën e KK

Nuk besoj se do të ishte
përdorur në mënyrën e drejtë

Askush nuk ka kërkuar nga unë

Nuk kam qenë në gjendje për të
dhuruar diçka

Arsyeja pse nuk kanë dhuruar 
në Kryqin e kuq

Baza: 285 të anketuar që 
nuk kanë dhënë donacion në 
Kryqin e Kuq të R. së 
Maqedonisë

 Si arsye kryesore pse të anketuarit nuk kanë dhënë donacion është 
përmendur “Nuk kam qenë në gjendje për të dhuruar diçka” (56%) 

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Mënyrat e preferuara të dhurimit në Kryqin e kuq 

P14_.. Nëse ju apo familja juaj do të kishit dashur për të dhuruar në Kryqin e kuq në çfarë mënyre do ta 

kishit bërë këtë?

Mënyrat e preferuara të 
dhurimit në Kryqin e kuq

Baza: 749 të anketuar që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

 Rreth dy të tretat (64%) e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin e kuq 
do të kishin dhuruar ndihma në mallra, dhe 38% në formë të mjeteve në të 
holla

 Një e katërta (24%) e atyre që do të kishin dashur për të dhuruar në 
Kryqin e kuq, do të kishin dhuruar edhe mjete në të holla edhe ndihma në 
forma të tjera

6%

7%

5%

38%

64%

Nuk di

Refuzon

Nuk dua të dhuroj në
organizatat humanitare

Ndihma në të holla

Ndihma në mallra

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Mënyrat e preferuara të dhurimit në Kryqin e kuq
P14_.. Nëse ju apo familja juaj do të kishit dashur për të dhuruar në Kryqin e kuq në çfarë mënyre do të 

kishit bërë këtë?

P14b Si do ta kishit realizuar këtë donacion në mallra për Kryqin e kuq të R. së Maqedonisë? 

Mënyrat e preferuara të 
dhurimit në Kryqin e kuq

Baza: 749 të anketuar që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

 Rreth dy të tretat (65%) e të anketuarve që do të kishin dhuruar 
ndihma në mallra në Kryqin e kuq, do ta kishin bërë këtë direkt në 
lokalet e Kryqit të kuq, dhe 28% do të kishin preferuar kontejnerë për 
dhurimin e rrobave

6%

7%

5%

38%

64%

Nuk di

Refuzon

Nuk dua të dhuroj në
organizatat humanitare

Ndihma në të holla

Ndihma në mallra

Mënyrat e preferuara të 
dhurimit në mallra për Kryqin e 

kuq

2%

0%

0%

2%

2%

28%

65%

Nuk di

Refuzon për t'u përgjigjur

Dhurimi i gjakut

Pikat e grumbullimit

Një mënyrë tjetër

Kontejnerë për dhurimin e
rrobave

Direkt në lokalet e
Kryqit të kuq

Baza: 477 të anketuar që do të 
kishin dhuruar mallra në Kryqin e 
kuq të Maqedonisë

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Mënyrat e preferuara të dhurimit në Kryqin e kuq 
P14_.. Nëse ju apo familja juaj do të kishit dashur për të dhuruar në Kryqin e kuq në çfarë mënyre do të 

kishit bërë këtë?

P14a Si do ta kishit dhuruar ndihma në të holla në Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë? 

Mënyrat e preferuara të 
dhurimit në Kryqin e kuq

Baza: 749 të anketuar që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

 Më shumë se gjysma (59%) e të anketuarve që do të kishin 
dhuruar mjete në të holla në Kryqin e kuq do të kishin dhuruar 
përmes telefonave celularë për donacione

 Përmes llogarisë për donacione do të kishin dhuruar një e katërta 
(26%) e të anketuarve që do të dhuronin mjete në të holla

6%

7%

5%

38%

64%

Nuk di

Refuzon

Nuk dua të dhuroj në
organizatat humanitare

Ndihma në të holla

Ndihma në mallra

Mënyrat e preferuara të 
dhurimit të mjeteve në të holla 

në Kryqin e kuq

7%

3%

2%

3%

26%

59%

Nuk di

Një mënyrë tjetër

Përmes donacionit onlajn

Personalisht në Kryqin
e kuq

Përmes llogarisë për
donacion

Përmes telefonave
celularë për donacione

Baza: 288 të anketuar që do të 
kishin dhuruar mjete në të holla 
në Kryqin e kuq të Maqedonisë

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Marrja e ndihmës nga Kryqi i 
kuq i R. së Maqedonisë

42
Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë



43

Marrja e ndihmës nga Kryqi i kuq i R. së Maqedonisë
P15   A keni marrë ju apo ndonjë anëtar i familjes suaj ndonjëherë ndihmë nga Kryqi i kuq i Republikës së 

Maqedonisë?

P16   Si do ta kishit vlerësuar cilësinë e ndihmës që e keni marrë nga Kryqi i kuq në shkallën nga 1 deri 5 

(ku 1 – E dobët dhe 5 – E shkëlqyer)?

A kanë marrë ndihmë nga 
Kryqi i kuq

1%

2%

89%

7%

Nuk di

Refuzon për t'u
përgjigjur

Jo

Po

 7% e të anketuarve që kanë njohuri për 
Kryqin e kuq deklarojnë se ata apo ndonjë 
anëtar i familjes së tyre ndonjëherë kanë 
marrë ndihmë nga Kryqi i kuq i R. së 
Maqedonisë

Baza: 749 të anketuar që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

Nota për cilësinë e ndihmës 
së marrë nga Kryqi i kuq

7%

3%

2%

3%

26%

Nuk di

  E dobët

  E mirë

  Shumë e mrë dobar

E shkëlqyer

Nota mesatare

4.0

 Nota mesatare e cilësisë së 
ndihmës së marrë në shkallën 
matëse 1-5 është 4.0

Baza: 55 të anketuar që kanë 
marrë ndihmë nga Kryqi i kuq i 
Republikës së Maqedonisë “

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Përfshirja në aktivitetet e Kryqit të 
kuq të R. së Maqedonisë
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Angazhimi në aktivitetet e Kryqit të kuq
P17   A do të kishit dashur apo nuk do të kishit dashur për t’u angazhuar në disa aktivitete të Kryqit të kuq të 

Republikës së Maqedonisë? 

P17a   A keni qenë ndonjëherë deri tani të angazhuar në aktivitetet e Kryqit të kuq të R. së Maqedonisë si 

vullnetar? 

Angazhimi në aktivitetet e 
Kryqit të kuq

3%

2%

43%

34%

17%

Nuk di

Refuzon për t'u përgjigjur

Nuk kam menduar për këtë

Nuk dua të angazhohem

Po, do të doja

Baza: 749 të anketuar që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë””

A kanë qenë ndonjëherë të 
angazhuar në aktivitetet e Kryqit 

të kuq

0%

86%

14%

Refuzon, Nuk di

Jo

Po

Baza: 749 të anketuar që kanë 
njohuri për Kryqin e kuq të 
Maqedonisë “

 17% e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin 
e kuq deklarojnë në mënyrë deklarative se do të 
kishin dashur për t’u angazhuar në aktivitetet e 
Kryqit të kuq të R. së Maqedonisë

 14% e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin 
e kuq deklarojnë se ndonjëherë deri tani kanë 
qenë të angazhuar në aktivitetet e Kryqit të kuq 
të R. së Maqedonisë si vullnetarë

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Angazhimi në aktivitetet e Kryqit të kuq
P17   A do të kishit dashur apo nuk do të kishit dashur për t’u angazhuar në disa aktivitete të Kryqit të kuq të 

Republikës së Maqedonisë?

P17a A jeni angazhuar ndonjëherë deri tani në aktivitetet e Kryqit të kuq të R. së Maqedonisë si vullnetar? 

Angazhimi në aktivitetet e 
Kryqit të kuq

Baza: 749 të anketuar që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

Arsyet pse deri tani nuk janë 
angazhuar në aktivitetet e Kryqit 

të kuq

17%

4%

8%

23%

25%

41%

Të tjera

Obligime/aktivitete të
tjera

Për shkak të
pleqërisë/aftësisë së…

Nuk kam pasur mundësi/rast

Nuk e di se në çfarë
mënyre/nuk është i…

Nuk kam kohë

Baza: 77 të anketuar që do të kishin dashur të 
angazhohen por që më parë nuk kanë qenë të 
angazhuar në aktivitetet e Kryqit të kuq

 Të anketuarit që do të kishin dashur për t’u angazhuar në 
aktivitetet e Kryqit të kuq dhe që më parë nuk kanë qenë të 
angazhuar, si arsye kryesore pse nuk janë angazhuar 
përmendin:

 Nuk kam kohë (41%)
 Nuk e di se në çfarë mënyre/ nuk kanë qenë të informuar 

(25%)
 Nuk kanë pasur rastin (23%)

3%

2%

43%

34%

17%

Nuk di

Refuzon për t'u përgjigjur

Nuk kam menduar për këtë

Nuk dua të angazhohem

Po, do të doja

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Ekipet lëvizëse të Kryqit të kuq dhe 
ndihmat që i japin ato
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Gatishmëria e ekipeve lëvizëse të Kryqit të kuq 

P18. Cili është mendimi juaj për gatishmërinë e ekipeve të trajnuara lëvizëse të Kryqit të kuq për të reaguar 

në situata urgjente? 

Mendimi për gatishmërinë e 
ekipeve të trajnuara lëvizëse

 Pothuaj katër të pestat (81%) e të anketuarve kanë mendim pozitiv për gatishmërinë e 
ekipeve të trajnuara lëvizëse të Kryqit të kuq. 

16%

1%

2%

28%

53%

Nuk di

Negativ

Deri diku negativ

Deri diku pozitiv

Pozitiv

81%
Mendim 
pozitiv

Baza: 749 të anketuar që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Ndihma të cilën e jep Kryqi i kuq
P19. Cili është mendimi juaj për punën e Kryqit të kuq në ofrimin e ndihmës dhe mbështetjes për popullsinë 
e prekur në rajonet e përmbytura?

10%

2%

5%

36%

47%

Nuk di

Negativ

Deri diku negativ

Deri diku pozitiv

Pozitiv

 Rreth katër të pestat e të anketuarve (83%) kanë mendim pozitiv për punën e Kryqit të kuq në 
sigurimin e ndihmës dhe mbështetjes për popullsinë e prekur në rajonet e përmbytura 

 Mendim negativ kanë rreth 7%

Mendimi për punën e Kryqit të kuq në 
rajonet e përmbytura

83%
Mendim 
pozitiv

Baza: 749 të anketuar që kanë 
njohuri për “Kryqin e kuq të 
Maqedonisë”

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Ndihma të cilën e jep Kryqi i kuq
P20. Si do ta kishit vlerësuar cilësinë e ndihmës humanitare të cilën Kryqi i kuq ia siguron popullatës së 
prekur të rajoneve të përmbytura?

14%

2%

6%

29%

29%

19%

Nuk di

Dobët

Mjaftueshëm

Mirë

Shumë mirë

Shkëlqyeshëm

 Pjesa më e madhe e të anketuarve, cilësinë e ndihmës humanitare të cilën Kryqi i kuq ia 

siguron popullatës së prekur në rajonet e përmbytura e vlerësoi si pozitive, me një notë 

mesatare 3.7 të shkallës matëse 1-5.

Mendimi për punën e Kryqit të kuq në 
rajonet e përmbytura

Nota mesatare

3.7

Shkalla matëse
1-5 si në sistemin shkollor

Baza: 749 të anketuar të cilët kanë njohuri 
për  „Kryqin e kuq të Maqedonisë“

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Ndihma të cilën e jep Kryqi i Kuq 
P21. Cili është mendimi juaj për rolin e Kryqit të Kuq në ballafaqimin me krizën e migruesve në Republikën e 
Maqedonisë?

18%

3%

4%

31%

23%

20%

Nuk di

Negativ

Deri diku negativ

As negativ as pozitv

Deri diku pozitiv

Pozitiv

 Gati gjysma (43%) e të anketuarve të cilët kanë njohuri për Kryqin e kuq kanë 
një mendim pozitiv për rolin e Kryqit të kuq në ballafaqimin me krizën migruese. 

Mendimi mbi rolin e Kryqit të Kuq në 
ballafaqimin me krizën e migruesve

Baza: 749 të anketuar të cilët 
kanë njohuri për  „Kryqin e kuq të 
Maqedonisë“

43%
Mendim 
pozitiv

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Prania e Kryqit të Kuq në mediat
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53

22%

52%

20%

28%
12%

25%

19%

I Shkupit

12%

Lindor

Verilindor

Jugperëndimor

I Pollogut

I Pellagonisë

I Vardarit

Juglindor

 23% e të gjithë të anketuarve të 
cilët kanë njohuri në lidhje me 
Kryqin e kuq kanë parë / dëgjuar 
ndonjë aktivitetet të Kryqit të Kuq në 
3 muajt e fundit.

 Në Rajonin e Vardarit përqindja më e 
madhe e të anketuarve (52%) kanë 
dëgjuar / parë aktivitete të Kryqit të 
kuq në 3 muajt e fundit.

Prania e Kryqit të kuq në mediat
P22. A keni dëgjuar/parë në tre muajt e fundit diçka në lidhje me aktivitetet e Kryqit të kuq të Republikës së 
Maqedonisë?

A keni dëgjuar/parë disa lloj aktivitete të Kryqit të 
kuq në tre muajt e fundit

Baza: 749 të anketuar të cilët 
kanë njohuri për  „Kryqin e kuq të 
Maqedonisë“

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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4%

5%

8%

13%

22%

32%

35%

69%

Në shtypin ditor

Në radio

Ueb-faqe

Pamflete apo broshura

Ka dëgjuar nga familjarët dhe miqtë

Rrjetat sociale

Aktivitetet në terren

Televizion

Baza: 170 (Të anketuar të cilët kanë 
dëgjuar/parë aktivitete të Kryqit të kuq në 
tre muajt e fundit)

 Shumica e të anketuarve thanë se kishin dëgjuar/parë diçka në lidhje me aktivitetet e Kryqit të 

kuq të Republikës së Maqedonisë në tre muajt e fundit në televizion (69%)

Mundësi për më 
shumë përgjigje

Prania e Kryqit të kuq në mediumet
P22.a Ku keni dëgjuar/parë në tre muajt e fundit diçka lidhur me aktivitetet e Kryqit të kuq të Republikës së 
Maqedonisë?

Ku keni dëgjuar/parë për aktivitetet e Kryqit të kuq 
në tre muajt e fundit

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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 Numri më i madh i të anketuarve në pothuaj më shumë rajone (përveç Verilindje) thonë 
se kanë dëgjuar / parë diçka në lidhje me aktivitetet e Kryqit të kuq të Republikës së 
Maqedonisë në tre muajt e fundit në TV

Në rajonin verilindor në përqindje më të lartë janë përmendur aktivitetet në terren të 
Kryqit të kuq (74%)

Mundësi për më 
shumë përgjigje

Prania e Kryqit të Kuq në mediumet
P22a. Ku keni dëgjuar / parë në tre muajt e fundit diçka në lidhje me aktivitetet e Kryqit të kuq të 
Republikës së Maqedonisë?

Ku keni dëgjuar/shikuar për aktivitetet e Kryqit të 
kuq në tre muajt e fundit

Mundësi për më shumë 
përgjigje

E 
Vardarit

%
I lindjes

%

Jug-
perëndi

mor
%

Jug-
lindje

%

I 
Pellagon

isë
%

I Pollogut
%

I veri-
lindjes

%

I 
Shkupit

%
Totali

%

Televizioni 95 77 95 65 51 53 26 58 69

Aktivitete në teren 61 26 42 29 9 33 74 22 35

Rrjeta sociale 53 19 30 17 41 18 35 32

Ka dëgjuar prej familjarëve

apo shokëve
59 18 42 4 19 6 22

Pamflete apo broshura 46 23 20 1 13

Ueb-faqe 19 11 10 15 3 8

Në radio 24 7 1 5

Në shtypin ditor 14 11 6 2 1 4

Totali 371% 185% 220% 115% 122% 152% 100% 127% 189%

Baza: 170 (Anketues të cilët kanë 
dëgjuar/parë aktivitete të Kryqit të kuq në 
tre muajt e fundit)

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Prania e Kryqit të Kuq në mediumet
P23. Cila është përshtypja juaj për atë se si aktivitetet e kryqit të kuq të RM-së janë paraqitur në mediume

19%

1%

3%

34%

42%

Nuk e di

Negativ

Deri diku negativ

Deri diku pozitiv

Pozitiv

 Rreth tre të katërtat (76%) e të anketuarve të cilët kanë njohuri për Kryqin e 
kuq, kanë një përshtypje pozitive se si aktivitetet e Kryqit të Kuq janë paraqitur 
në Mediumet.

Përshtypja për prezantimin e 
aktiviteteve të Kryqit të kuq në 

mediumet

Baza: 749 të anketuar të cilët kanë 
njohuri për „Kryqin e kuq të Maqedonisë“

76%
Mendim 
pozitiv

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Rezyme e shkurtë
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Rezyme e shkurtë (1):
 “Kryqi i kuq i Maqedonisë” është në përqindjen më të lartë organizata humanitare e parë e përmendur 

në R. e Maqedonisë, në përqindjen më të lartë organizata humanitare e parë e përmendur në Rajonin 

Juglindor (56%), dhe më së paku në Rajonin Verilindor (17%) dhe në Rajonin e Pollogut (18%).

 “Kryqi i kuq i Maqedonisë” është përgjithësisht i përmendur në mënyrë spontane nga 36.2% e të gjithë 
të anketuarve.

 “Kryqi i kuq i Maqedonisë” është në përqindjen më të lartë organizata humanitare e përmendur në 
mënyrë spontane në Rajonin e Pollogut (63%), dhe më së paku përgjithësisht e përmendur në Rajonin 
Verilindor (17%).

 Të anketuarit me arsim të lartë në përqindje më të lartë kanë njohuri për Kryqin e kuq të R. së 
Maqedonisë

 Maqedonasit etnikë në përqindje më të lartë (49%) janë spontanisht të vetëdijshëm për Kryqin e kuq, në 
krahasim me shqiptarët etnikë (11%) dhe nacionalitetet tjera (14%).

 Vetëdijesimi spontan për Kryqin e kuq të R. së Maqedonisë është më i lartë në mjediset urbane (45%) 
në krahasim me ato rurale (25%).

 94% e qytetarëve të Maqedonisë kanë njohuri për organizatën humanitare “Kryqi i kuq i R. së 
Maqedonisë”. 

 3% janë mirë të njoftuar me aktivitetet e Kryqit të kuq. 
 Pak më shumë se një e treta (37%) e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin e kuq të Maqedonisë 

kanë deklaruar se nuk janë të njoftuar me aktivitetet e Organizatës. 

 Dy të tretat (66%) e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin e kuq të Maqedonisë kanë mendim 

pozitiv për Organizatën, rreth një e katërta (24%) kanë mendim neutral dhe vetëm 3 për qind kanë 

mendim negativ. 

 Ndihmat humanitare janë përfaqësuar në përqindjen më të madhe (89%) në perceptimin e qytetarëve si 

aktivitete që janë kryer nga Kryqi i kuq i Maqedonisë. 

 Sipas mendimit të të anketuarve, si grupe qëllimore më shpesh të përmendura që janë përfshirë gjatë 

realizimit të aktiviteteve programore të Kryqit të kuq janë theksuar “Rastet sociale” (60%) dhe “Viktimat 

e katastrofave natyrore” (59%).

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Rezyme e shkurtë (2):
 48% e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin e kuq në përqindjen më të lartë konsiderojnë se burimi 

i financimit të Kryqit të kuq janë fondacionet, 41% se janë donacionet individuale etj. 
 16% nuk e dinë se prej nga është financuar Kryqi i kuq. 
 PERCEPTIMI I KRYQIT TË KUQ – KUMULATIVI (PLOTËSISHT + DERI DIKU):

 92% Ofron ndihma aty ku duhet
 88% Reagon në kohë
 87% Çdonjëri mund të mbështetet
 80% Çdonjëri mund të anëtarësohet
 79%  Organizatë joqeveritare
 78%  Nuk është organizatë religjioze
 72%  Nuk është organizatë politike

 42% e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin e kuq konsiderojnë se donacionet (mjetet në të holla 
dhe ndihmat humanitare) që janë dhuruar për Kryqin e kuq të R. së Maqedonisë gjithmonë janë 
përdorur për dedikimin e vërtetë. 

 Kumulativi i kategorisë “Gjithmonë janë përdorur për dedikimin e vërtetë” me kategorinë “Nganjëherë 
janë përdorur për dedikime të tjera” jep vlerën 78% (të anketuarit që kanë mendim pozitiv për 
shpenzimin e donacioneve nga ana e Kryqit të kuq).

 7% konsiderojnë se mjetet e dhuruara gjithmonë janë përdorur për dedikime të tjera. 
 Shkalla e informimit (38%) dhe imazhi publik (33%) janë faktorët që më së shumti janë përmendur nga 

të gjithë të anketuarit, të cilat kanë apo do të kishin ndikim në vendimin e qytetarëve për të 
bashkëpunuar me një organizatë joqeveritare. 

 Një e treta (32%) e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin e kuq të R. së Maqedonisë konsiderojnë se 
donacionet janë përdorur në mënyrë shumë efikase nga Kryqi i kuq. 

 Më shumë se gjysma (58%) e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin e kuq kanë dhuruar në Kryqin e 
kuq. 

 55% prej atyre që kanë dhuruar në Kryqin e kuq, kanë dhuruar pa një arsye të veçantë, gjysma (50%) 
me rastin e ndonjë aksioni dhe 27% me rastin e ndonjë fushate. 

 Tre të katërtat (75%) e atyre që kanë dhuruar në Kryqin e kuq, kanë dhuruar në “Forma të tjera të 
ndihmave” dhe pothuajse gjysma (47%) në formë të mjeteve në të holla. 

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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Rezyme e shkurtë (3):
 Si arsye kryesore pse të anketuarit nuk kanë dhuruar, është theksuar “Nuk kam qenë në gjendje për të 

dhuruar diçka” (56%).
 Rreth dy të tretat (64%) e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin e kuq do të kishin dhuruar ndihma 

në mallra dhe 38% në formë të mjeteve në të holla. 
 Një e katërta (24%) e atyre që do të kishin dashur për të dhuruar në Kryqin e kuq, do të kishin dhuruar 

edhe mjete në të holla edhe ndihma në forma të tjera. 
 Rreth dy të tretat (65%) e të anketuarve që do të kishin dhuruar ndihma në mallra në Kryqin e kuq, do 

ta kishin bërë këtë në lokalet e Kryqit të kuq dhe 28% do të preferonin kontejnerë për dhurimin e 
veshjeve. 

 Më shumë se gjysma (59%) e të anketuarve që do të kishin dhuruar mjete në të holla në Kryqin e kuq, 
do të kishin dhuruar përmes telefonave celularë për donacione. 

 Nëpërmjet llogarisë për donacione do të kishin dhuruar rreth një e katërta (26%) e të anketuarve të cilët 
do të kishin dhuruar ndihma në të holla. 

 7% e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin e kuq deklarojnë se ata apo ndonjë anëtar i familjeve te 
tyre nganjëherë kanë marrë ndihmë nga Kryqi i kuq i R. së Maqedonisë. Nota mesatare e cilësisë së 
ndihmës së marrë në shkallën e matjes 1-5 është 4.0.

 17% e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin e kuq deklarojnë se do të kishin dashur për t’u 
angazhuar në aktivitetet e Kryqit të kuq të R. së Maqedonisë. 

 Të anketuarit që do të kishin dashur të angazhohen në aktivitetet e Kryqit të kuq dhe të cilët më parë 
nuk kanë qenë të angazhuar, si arsye kryesore se pse nuk janë angazhuar theksojnë:

 Nuk kam kohë (41%),
 Nuk di se në çfarë mënyre/nuk ka qenë i informuar (25%),
 Nuk kanë pasur rastin (23%).

 Pothuajse katër të pestat (81%) e të anketuarve kanë mendim pozitiv për gatishmërinë e ekipeve te 
trajnuara lëvizëse të Kryqit të kuq. 

 Rreth katër të pestat e të anketuarve (83%) kanë mendim pozitiv për punën e Kryqit të kuq në sigurimin 
e ndihmës dhe mbështetjes për popullsinë e prekur në rajonet e përmbytura. Mendim negativ kanë rreth 
7%.

 Pothuaj gjysma (43%) e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin e kuq kanë mendim pozitiv për rolin e 
Kryqit të kuq në ballafaqimin me krizën e migrimit. 
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Rezyme e shkurtë (4):

 Në Rajonin e Vardarit përqindja më e madhe e të anketuarve (52%) kanë deklaruar se kanë 
dëgjuar/parë aktivitete të Kryqit të kuq në 3 muajt e fundit. 

 Pjesa më e madhe e të anketuarve deklarojnë se kanë dëgjuar/parë diçka në lidhje me aktivitetet e 
Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë në tre muajt e fundit në televizion (69%).

 Pjesa më e madhe e të anketuarve në pothuajse të gjitha rajonet (përveç në atë Verilindor) deklarojnë 
se kanë dëgjuar/parë diçka lidhur me aktivitetet e Kryqit të kuq në Republikën e Maqedonisë në tre 
muajt e fundit në televizion. Në Rajonin Verilindor në përqindjen më të lartë janë përmendur aktivitetet 
në terren të Kryqit të kuq (74%).

 Rreth tre të katërtat (76%) e të anketuarve që kanë njohuri për Kryqin e kuq kanë përshtypje pozitive 
se si aktivitetet e Kryqit të kuq janë paraqitur në media. 
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