
Resilient Together (Ripërtëritës së bashku): Ura jonë për një të nesërme më të fortë 

Sondazhi nr. 1: Prioritetet dhe shqetësimet 

"Resilient Together" është plani i bashkieve të Beverly-t dhe Salem-it për masa ndaj klimës dhe aftësi 
ripërtëritëse. Përvetëson një metodë proaktive dhe bashkëpunuese në përballje me krizën klimatike për të 
siguruar që Beverly dhe Salem-i të mbeten komunitete të shëndetshme, në lulëzim dhe përfshirëse. Ky 
sondazh do të marrë rreth 5 minuta për t'u plotësuar. Duhet të përgjigjeni në bazë të njohurive dhe 
mendimeve si banor apo punonjës në Beverly dhe/ose Salem. Sugjerimet tuaja do të frymëzojnë procesin e 
planifikimit dhe ndihmojnë ta kthejnë Resilient Together në sukses!  

1. Sa rëndësi mendoni se ka që bashkia e Beverly-t dhe bashkia e Salem-it të ndërmarrin masa për të 
trajtuar ndryshimin e klimës? Ju lutemi qarkoni vetëm një: 

a. Shumë rëndësi  b.  Pak rëndësi     c. Aspak rëndësi 

 

2. Qëllimi ynë kryesor është t'ua bëjmë komuniteteve tona të gjitha aspektet - sociale, ekonomike, 
mjedisore dhe infrastrukturore - më të vetëmbajtshme dhe ripërtëritëse për një klimë në ndryshim. Me 
këtë në mendje, cilat tre (3) fusha ndjeni se kanë më shumë rëndësi të trajtohen në këtë plan? 

 
a. Ndërtesat dhe shtëpitë 

b. Gjallëria ekonomike 

c. Arsimi 

d. Energjetika 

e. Barazia 

f. Infrastruktura 

g. Përdorimi i tokës 

h. Burimet natyrore 

i. Shëndeti dhe siguria publike 

j. Mbetjet e ngurta 

k. Transporti dhe lëvizshmëria 

  

3. Cilat nga rreziqet klimatike në vijim ndjeni se ka impaktin më të madh në bashkinë e Beverly-t dhe/ose 
bashkinë e Salem-it, sot apo në të ardhmen? Ju lutemi zgjidhni vetëm një (1). 

a.  Thatësira     

b.  Rritja e nivelit të detit 

c.  Zhegu ekstrem    

d.  Përmbytja 

e.  Stuhi të fuqishme    

f.  Asnjëra prej këtyre 

g.  Tjetër (Konkretisht, ju lutemi) 

 

4. Cila nga impaktet në vijim të lidhura me klimën ju shqetëson ju personalisht më shumë? Ju lutemi 
zgjidhni deri në 2 (dy).

a. Impakte bujqësore (parazitët, thatësira, 
etj.) 

b. Sëmundje dhe gjendje shëndetësore 
(sëmundja "Lyme" nga këpushat, EEE, etj.) 

c. Impaktet ekonomike 

d. Çrregullime energjetike/rrjeti 

e. Humbje e biodiversitetit 

f. Katastrofa natyrore 

g. Degradim burimesh natyrore 

h. Dëmtime në shëndetin publik 

i. Mungesë burimesh 

j.  Tjetër (Konkretisht, ju lutemi)



 

5. Si ju ndikon ndryshimi i klimës ju personalisht?  

 

 

 

6. Sa shqetësoheni se mos ndryshimi i klimës do të ndikojë Beverly-n dhe/ose Salem-in si tërësi? 

a. Shqetësohem shumë           b.         Shqetësohem disi                   c.        Nuk shqetësohem 

 

 

7. Sa e përgatitur mendoni se është bashkia juaj për të trajtuar impaktet e ndryshimit të klimës? 

a.     Shumë e përgatitur 

b.     Disi e përgatitur  

c.     E papërgatitur  

d.     Nuk e di 

 

    

8.  Sa shpesh ingranoheni pse merrni informacion lidhur me ndryshimin e klimës? 

a. Përditë 

b. Çdo javë 

c. Çdo muaj 

d. Më pak se një herë në muaj 

e. Kurrë 

  

9. Cila është mënyra më e mirë për t'ju mbajtur në dijeni të procesit të planifikimit për "Resilient 
Together" (Ripërtëritës së bashku)? Zgjidhni deri në 2 (dy).  

a. Postë elektronike direkte/të personalizuar 

b. Postë direkte 

c. Buletin me postë elektronike 

d. Telefonatë 

e. Shkolla/organizata prindër-arsimtarë 

f. Faqe mediash sociale (Facebook, Twitter, 

etj.) 

g. Faqe interneti të bashkive 

h. Tjetër (Konkretisht, ju lutemi) 
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Pyetjet vijuese fokusohen në të kuptuarin sa më mirë rreth njohurive dhe mendimeve tuaja bazë mbi shtatë 

fushat e komunitetet në të cilat do të fokusohet plani "Resilient Together". Ka një sërë deklaratash për 

secilin element të planit. Ju lutemi të tregoni se në çfarë mase pajtoheni apo jo me secilën deklaratë. 

Përgjigjuni secilës deklaratë për komunitetin në të cilin jetoni. 

 

Ndërtesa dhe zhvillime  
 

Ndërtesa ekologjike 
Bashkia e Beverly-t dhe/ose bashkia e Salem-it duhet të mbështetin zhvillimin e ndërtesave ekologjike për 
të përmirësuar cilësinë e ajrit në mjedise të mbyllura dhe pakësuar përdorimin e energjisë në mbarë 
komunitetin.  
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 

Efikasiteti energjetik  
Kam marrë masa për të përmirësuar efikasitetin energjetik në shtëpinë time nëpërmjet tjetërsimeve 
teknologjike, përmirësimeve në izolim, ri-montimeve të dritareve, instalimeve të sistemeve energjetike 
rinovuese, etj, 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Banesa 
Besoj se bashkia ime ofron opsione të mjaftueshme banesash për të plotësuar nevojat e banorëve me të 
gjitha llojet e aftësive dhe niveleve të të ardhurave.  
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 

Energjetika 
 
Energji e pastër 
I mbështes masat e Beverly-t dhe Salem-it për të siguruar që energjia na vjen nga burime 100% të 
rinovueshme. 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Energjia e erës 
I mbështes investimet nga turbina ere përtej kufijve tanë për të pastruar furnizimin me energji. 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
 
 

https://www.worldgbc.org/what-green-building
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Energjia diellore 
Kam në plan ose kam instaluar tashmë panele diellore në shtëpinë time. Nëse jo, ndani mendimet në 
kuadratin e komenteve më poshtë. Hidhuni një sy paketave stimuluese të vlefshme për energji diellore .  
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Salem: PowerChoice 
Vetëm për banorët e Salem-it: Jam në dijeni të programit Salem PowerChoice që lejon banorët të zgjedhin 
sasinë e elektricitetit të rinovueshëm që marrin nga rrjeti kombëtar. 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Beverly CCA 
Vetëm për banorët e Beverly-t: Jam në dijeni që Beverly po nis një program agregat për zgjedhje 
komunitare (Community Choice Aggregation) (CCA), që do t'i mundësojë bashkisë për të rritur sasinë e 
elektricitetit të rinovueshëm në furnizimin me elektricitet të komunitet dhe të pakësojë gjurmën karbonike 
të bashkisë. 

 Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 

Infrastruktura 
Ujëra stuhie 
Kam parë personalisht stuhish apo sistemet e ujërave të zeza të përmbyten nga stuhi me shi.  
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Përmbytje 
Kam parë personalisht raste përmbytjesh bregdetare apo tokësore në Beverly dhe/ose Salem. 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Rrugët 
E kam mendjen të qetë me mirëmbajtjen e rrugëve të Beverly-t dhe/ose Salem-it. 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.masscec.com/solar-incentives-and-programs
http://www.mapc.org/wp-content/uploads/2017/11/Start-a-Community-Choice-Aggregation-Program.pdf
http://www.mapc.org/wp-content/uploads/2017/11/Start-a-Community-Choice-Aggregation-Program.pdf
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Infrastruktura ekologjike 
E përkrah përdorimin e praktikave infrastrukturës ekologjike, si trotuare poroze, kanale kullimi (si në 
figurë), dhe kopshte shiu që me krijimin e një habitati ripërtëritës, mbrojtjen ndaj përmbytjeve, dhe ajër e 
ujë më të pastër.  
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Mjedise të papërshkueshme nga uji 
Do ta pranoja pakësimin e sasisë së sipërfaqes së papërshkueshme (pra, çimento, asfalt) rreth shtëpisë 
sime për të ndihmuar në pakësimin e efektit të vapës së ishullit urban. 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 

Lëvizshmëria 
Tranziti publik 
Kam përshtypjen se transporti publik është i qasshëm (merret lehtësisht, me pagesë të përballueshme, 

etj.) për mua. 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 

Ecja 
Eci rregullisht me këmbë rreth e rrotull lagjes sime. 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Udhëtimi me biçikletë 
S'e kam problem të udhëtoj me biçikletë nëpër qytet për qëllime zbavitjeje. 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Automjetet elektrike 
Po konsideroj të blej një automjet elektrik kur të ndërroj makinën ose e kam një në pronësi dhe kam qëllim 
ta mbaj. 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.epa.gov/green-infrastructure/what-green-infrastructure
http://www.stormwater.allianceforthebay.org/take-action/installations/pervious-pavers
https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs144p2_029251.pdf
https://www.epa.gov/soakuptherain/soak-rain-rain-gardens
http://www.stormwater.allianceforthebay.org/glossary-of-terms/impervious#:~:text=Impervious%20surfaces%20are%20surfaces%20that,unnatural%20part%20of%20most%20ecosystems.
https://www.epa.gov/heatislands
https://evadoption.com/ev-models/
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Përdorimi i tokës 
Zhvillimet e ardhshme në komunitetin tim duhet t'i japin prioritet opsioneve të transportimit të 
vetëmbajtshëm, në mënyrë që banorët të kenë më shumë opsione për të udhëtuar drejt punës ose nëpër 
qytet në Beverly dhe/ose Salem. 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

Burimet natyrore 
Pemët 
Do të kisha interes të mbillja një pemë në oborrin time ose në lagje.  
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Parqe 
I vizitoj parqet e Beverly-t/Salem-it të paktën një herë në javë.  
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Mjedise të hapura 
Jam i kënaqur me sasinë e mjediseve të hapura në qytet. Nëse jo, ndani mendimet në kuadratin e 
komenteve më poshtë.  
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Vijat bregdetare 
Me kalimin e kohës, kam vënë re ndryshime në plazhet dhe/ose vijat bregdetare në komunitetin tim (p.sh. 
erozion, cilësi uji, përmbytje). 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Gjallesa pushtuese 
Marr masa rregullisht për heqjen e gjallesave pushtuese (jo të zonës) me anë metodash të padëmshme për 
mjedisin (p.sh. jo me herbicide). 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 

Shëndeti dhe siguria publike  
Zhegu ekstrem  
Nuk kam bindjen se kam aftësinë të mbaj veten dhe shtëpinë të freskët gjatë një vale zhegu. 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/invasive-species/
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Përgatitshmëria për emergjenca 
Kam gjithçka që më duhet për të mbijetuar për 3 ditë në shtëpi pa elektricitet. 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Sinjalizime 
Jam regjistruar për sinjalizime me bashkinë e Beverly-t (Swift911) dhe/ose bashkinë e Salem-it (CodeRED) 

në rast emergjence. 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Shërbimet shëndetësore 
Nuk kam bindjen se kam aftësinë të qasem te shërbimet shëndetësore pas një ngjarjeje moti ekstrem 
(stuhi bore, uragan, verilindor).  

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Popullata të rrezikuara 
Mendoj se bashkia e Beverly-t dhe/ose bashkia e Salem-it duhet ta fokusojnë punën për aftësi ripërtëritëse 
në projekte dhe programe që ndihmojnë së pari banorët e rrezikuar. 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

Mbetjet 
Konsumi 
Shpesh kërkoj për mënyra se si të shmang blerjen dhe përdorimin e artikujve të panevojshëm. 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Ripërdorimi 
Shpesh përdor artikuj të blerë nëpër dyqane artikujsh të përdorur, ose shitje nga oborre apo garazhe 
shtëpish.  
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Kompostimi 
Do të pranoja të paguaja për mbledhjen e ushqimit të mbetur nga qoshe trotuaresh për kompostim. 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
 
 

 

http://www.beverlyma.gov/swift/
https://www.salem.com/home/pages/codered-emergency-alerts


 
 

8 
 

Riciklimi 
Çdo javë, kam më shumë riciklim për të nxjerrë nga shtëpia se sa plehra. 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
Mbetjet që paraqesin rrezik 
Di se ku të hedh mbetjet e zakonta shtëpiake që paraqesin rrezik (p.sh. bojëra, bateria, pesticide). 
 

Pajtoheni ajo jo? 
Nuk pajtohem aspak      Nuk pajtohem         Asnjanës     Pajtohem Pajtohem plotësisht 

 
 
 

Pyetje demografike 
"Resilient Together" do të ketë sukses nëse të gjithë zërat dëgjohen përmes këtij procesi. Për të siguruar 

këtë, ju kërkojmë të plotësoni pyetjet demografike në vijim: 
 

 
1. Cila është mosha juaj? 

a. nën 18 vjeç 
b.  18 deri në 24 
c. 25 deri në 34 
d. 35 deri në 44 
e. 45 deri 54 
f. 55 deri 64 
g. 65 deri në 74 
h. 75 ose më të vjetër 
i. Në cilin Qytet dhe lagje jetoni? 

2. Sa kohë keni jetuar në Beverly ose Salem? 
a. Më pak se një vit 
b. 1-5 vjet 
c. 5-10 vjet 
d. 10-20 vjet 
e. 20+ vjet 
f. Mos jeto këtu 

3. Cila racë / etni ju përshkruan më së miri? (Ju lutemi zgjidhni vetëm një.) 
a. Indian Amerikan ose Vendas Alaskan 
b. Aziatike 
c. Amerikan i zi ose afrikano-amerikan 
d. Hispanike 
e. Ishulli i Paqësorit 
f. Bardhë / Kaukazian 
g. Etni të shumta / Të tjera (ju lutemi specifikoni) 

4. Si mësuat për këtë studim dhe procesin e planifikimit? Kontrolloni të gjitha ato që vlejnë. 
a.  Gazete 
b. Email / Listserv 
c. Mediat sociale 
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d. Grupi i komunitetit ose organizata e lagjes 
e. Nga një mik apo fqinj 
f. Në një aktivitet ku unë mora pjesë 
g. g te tjera (ju lutem specifikojini) 

5. Nëse dëshironi të qëndroni të azhurnuar në përpjekjet tona, ju lutemi jepni adresën tuaj të postës 
elektronike. 

 
 
Ju lutemi kthehuni në Salem City Hall (98 Washington Street, Kati i 3-të CC Esmeralda Bisono) ose Beverly 
City Hall (191 Cabot St, Beverly CC Emily Hutchings) ose dërgojeni me email në 
julia@kimlundgrenassociates.com 
 


