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1. Komentet e përgjithshme
Ky raport mbi misionin është përgatitur në kuadër të projektit të Binjakëzimit ‘Përkrahje për
Statistikat’. Është misioni i dytë, që i kushtohet udhëzuesve mbi dizajnimin në kuadër të Komponentit
4.4 të projektit. Misionet 4.4.1 dhe 4.4.2 kanë pasur për qëllim krijimin e udhëzuesve mbi dizajnimin e
tabelave dhe grafikëve për diseminimin e printuar dhe elektronik.
Objektivat konkrete të misioneve 4.4.1 dhe 4.4.2 ishin:



Të zhvillohen udhëzuesit për dizajnimin e tabelave dhe grafikëve për diseminimin e printuar
dhe elektronik, duke i dhënë prioritet publikimit elektronik në raport me atë të printuar.
Të gjenerohet harta rrugore për zhvillimin dhe implementimin e dizajnit të ri.

Konsulentët dëshirojnë të falenderojnë të gjithë zyrtarët dhe personat e takuar, për mbështetjen dhe
informacionet e vlefshme që kanë dhënë, gjë që ka lehtësuar shumë punën e tyre gjatë qëndrimit në
Kosovë.
Këndvështrimet dhe vëzhgimet e paraqitura në këtë raport janë ato të konsulentëve dhe jo
domosdoshmërisht përputhen me këndvështrimet e BE-së, ASK-së apo Statistikave të Danimarkës
(SD) ose Statistikave të Finlandës (SF).

2. Vlerësimi dhe rezultatet
Qëllimi i përgjithshëm i misionit është bazuar në marrëveshjet dhe rekomandimet e misionit të parë,
për të finalizuar udhëzuesit mbi dizajnin.
Është modifikuar harta rrugore për zhvillimin dhe implementimin e dizajnit – si dhe vendimi në lidhje
me udhëzuesit e dizajnit – që janë diskutuar në misionin e parë. (Shih hartën rrugore në Aneksin 3).
Misioni 4.4.1 ka përfshirë vlerësimin e gjendjes aktuale. Gjatë misionit 4.4.2 janë bërë edhe disa
vlerësime shtesë, që rezultuan në gjetjet e mëposhtme:
Ngjyrat
Është diskutuar përdorimi i ngjyrave nga ana e ASK-së. Nuk ka nuanca fikse të ngjyrave për përdorim
në kanale të ndryshme, produkte dhe materiale.
Në përgjithësi përdoren katër ngjyra në publikimet e printuara ose seritë e publikimeve, specifike për
katër fushat kryesore:
Seria / Tema Statistikore
1. Statistikat e Përgjithshme
2. Statistikat e Bujqësisë dhe Ambientit
3. Statistikat Ekonomike
4. Statistikat Sociale

Ngjyra e jashtme
Hiri
Gjelbër
Kaltër
Portokalli

Ngjyra e brendshme
50% hiri
50% gjelbër
50% kaltër
50% portokalli

4

KS 12-IB-ST-01

Përkrahje për Statistikat

5 nga 22

Në webfaqe përdoret ngjyra e kaltër e qeverisë:

Të dhënat e Regjistrimit kanë grafe me ngjyra të ndryshme, p.sh.:

Grafikët e përdorur në publikime kanë ende ngjyra të ndryshme (dhe prapavijë me ngjyrë), edhe në të
njejtin publikim, p.sh. këto katër publikime të Vjetarit Statistikor 2014 në versionin e Gjuhës Shqipe :
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Hartat kanë ngjyra të ndryshme, p.sh. këto në versionin e Gjuhës Shqipe të Vjetarit Statistikor të vitit
2014:
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Fontet
Në përgjithësi, fonti serif (siç është Garamond) është i mirë për tekste të mëdha të printuara në
dokumenta ose publikime në pdf, derisa fonti sans serif (siç është Arial) është më i mirë për tekste në
webfaqe. Përdorimi i dy fonteve së bashku – njëri për titullin dhe tjetri për tekstin - është rregull bazë
për dizajnuesit e grafikëve. Fontet e tjera, mund të përdoren në letrat zyrtare dhe në mediat sociale.
ASK përdor Arial në webfaqe dhe për shumicën e publikimeve (ndërsa logot janë të shkruara në
Times New Roman). Garamond përdoret për letrat, konferencat për shtyp dhe disa materiale të tjera.
Publikimet zakonisht përdorin një font – në vend të dy fonteve siç rekomandohet më lart. Në faqen e
parë të Regjistrimit të Bujqësisë (https://rbk.rks-gov.net/) janë përdorur katër fonte të ndryshme.
Fontet e webfaqes së Statistikave të Finlandës
Fontet në webfaqen e re të Statistikave të Finlandës (SF) do të jenë Arial 12 për tekstin dhe Arial 20
për titujt për nivelin H1, Arial 17 për H2 dhe Arial 15 për H3 (siç shihet në vizatimin më poshtë).
Duke përdorur metodën e centralizuar të faqeve, distanca para dhe pas niveleve të ndryshme të titujve
dhe tekstit janë optimizuar me qëllim që të jenë më të qarta dhe të lexueshme në ekran. Të gjitha
shërbimet e web-it përdorin madhësinë e njejtë të fontit. Për webfaqen e revistër Tieto&Trendit
(http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/86/) ndoshta përzgjidhet një font më i madh për tekstin. Kjo për
arsye se kohët e fundit revistat në web kanë tendecën të përdorin fonte më të mëdha që të ngjajnë më
shumë me revistat e printuara dhe të jenë më të lexueshme. Kur rezolicioni i ekraneve të ndryshme
bëhet më i fortë, fonte më të mëdha përzgjidhen për të kompenzuar ndryshimin.
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Faqet e para
Harta e Kosovës është përdorur për më shumë se dhjetë vjetë në faqen e parë të shumicës së
publikimeve, p.sh. versioni shqip i Kosovës në Shifra 2013, dhe sipas pjesëmarrësve në takim,
nevojitet një dizajn i ri. Ekspertët pajtohen me këtë konkuldim.

Një faqe e parë speciale është dizajnuar për Vjetarin Statistikor 2014 nga një kompani e jashtme
dizajni.

Webfaqja
Një webfaqe bashkëkohore e ASK-së është dizajnuar në vitin 2008 dhe pjesërisht është ridizajnuar në
vitin 2012. Pastaj ka ndryshuar emri i organizatës, dhe është krijuar logoja e re e ASK-së si pjesë e
dizajnit të regjistrimit të popullsisë. Logoja e ASK-së është vendosur në webfaqe si element i ndarë i
dizajnit.
Webfaqja është faktori më i rëndësishëm në krijimin e identitet unik të ASK-së. Për këtë arsye
rekomandohet fuqishëm të krijohen linjat e dizajnit të përgjithshëm dhe unik për webfaqen e ASK-së,
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bazuar në manualin e dizajnit të regjistrimit të popullsisë dhe duke aplikuar udhëzuesit mbi dizajnimin
dhe hartën rrugore, të propozuar nga ana e ekspertëve.
Rekomandohet që databaza PX-Web të dizajnohet sipas udhëzuesve të ri mbi dizajnimin, duke
përodrur logon-ask dhe duke bërë zgjedhjet bazuar në atë. Kjo do të thotë që nuancat e ngjyrës së
kaltër bashkëkohore nuk duhet të përdoren për databazën e re PX-Web. Kjo mund të shmang punën e
dyfishtë.
Tabelat
Për momentin tabelat publikohen në webfaqe si dosje-Excel. Manuali i dizajnit të tabelave i Institutit
ICON është përdorur për të dizajnuar tabelat në publikimet e printuara, publikimet PDF dhe tabelatExcel. Sipas vlerësimit të ekspertëve, manuali i dizajnit të tabelave i ICON është valid të përdoret si
bazë e dizajnit të tabelave të ASK-së pas disa përmirësimeve të cekura në udhëzuesit e dizajnimit.
Gjithashtu, për dizajnin e ri të webfaqes, ky manual mund të përdoret kur shoqërohet me instruksionet
e përgjithshme të dizajnit të tabelave, të cekura në publikimin UNECE „Dhënia kuptim të të dhënave,
pjesa 2” (2009).

Gjendja aktuale e dizajnit në ASK – të rejat nga misioni 4.4.1

Regjistrimi i Bujqësisë 2014
Regjistrimi i Bujsëqisë është mbajtur në Nëntor të vitit 2014. Rezultatet preliminare do të publikohen
në Shkurt të vitit 2015. Regjistrimi i bujqësisë ka pasur dizajnin dhe logon e veçantë dhe i vetmi
element i përbashkët me Regjistrimin e popullsisë, Ekonomive familjare dhe Banesave është logoja e
ASK-së. Më shumë informata mund të gjenden në http://rbk.rks-gov.net/ ku mund të shihet
përdorimi i dy logove afër njëra tjetrës.

Publikimet (të printuara dhe PDF)
Vjetari Statistikor është publikuar në gjuhën shqipe për herë të parë që nga pavarësia në vitin 2014, në
formë të printuar dhe PDF. Vjetari statistikor i përkthyer në gjuhën angleze është publikuar në nëntor
të vitit 2014 në webfaqen https://ask.rks-gov.net/ENG/publikimet/cat_view/36-general-statistics.

Harta rrugore
Procesi i zhvillimit dhe implementimit të dizajnit të ri, si dhe formulimi dhe vendosja e udhëzuesve,
është kompleks; elementet e rëndësishme janë parakushte për elemente të tjera të rëndësishme, kështu
që është e nevojshme të krijohet një plan ose një hartë-rrugore. Harta rrugore paraqitet në Aneksin 4.
Një sfidë e veçantë është se si të krijohen udhëzuesit mbi dizajnin në mënyrë që të përputhen me
projektin e SIDA për ridizajnimin e webfaqes së ASK-së.

Fotot
ASK mund të zhvillojë disa udhëzues për përdorimin e fotove. Fotot mund të përdoren në webfaqe,
për faqet e parë të publikimeve dhe në materialet e tjera, siç janë broshurat. Për të shërbyer si inspirim
për stafn e ASK-së, eksprtët kanë prezantuar përdorimin e fotove në Statistikat e Danimarkës (SD) dhe
Statistikat e Finlandës (SF).
Politikat e SD-së për fotot
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SD e ka një databazë me rreth 3000 foto, të kategorizuara. Përveç tjerash, fotot përdoren për webfaqe,
kopertinat e publikimeve dhe power point, ku janë integruar foto të caktuara në shabllone/modele.
Udhëzuesit e SD-së në aspektin vizuel, në lidhe me fotot, janë si më poshtë (shembulli i mirë në anën
e majtë dhe shembulli i keq në kolonën e djathtë):

1. Cilësia e lartë
Fotot duhet të jenë –
ose të duken sikur –
janë realizuar nga
një fotograf
profesional.

2. Thjeshtë
Përmbajtja e fotove
duhet të jetë e
thjeshtë-jo me
shumë detaje ose
shumë të ngarkuara.

3. Jo-abstrakte
(realistike)
Fotot duhet të
ilustrojnë se çfarë
tregojnë figurat për
realitetin.

4. Nga Danimarka
Fotot duhet të jenë
Daneze – ose te
duken si Daneze.

Politika e fotove të SF-së
SF për momentin ka një marrëveshje 2 vjeçare për përdorimin e fotografive prej Pixhill foto
(www.pixhill.com). Sipas marrëveshjes, SF ka qasje të pakufizuar në imazhe për 2 vjet. Marrëveshja
po ashtu mund të jetë për një vit. SF mund të ngarkojë një numër të pakufizuar të fotove për përdorime
të ndryshme. Fotot e njëjta mund të përdoren edhe nga klientët e tjerë. Kur shkarkohen fotot, Pixhill
duhet të njoftohet për qëllimin e përdorimit të tyre, kështu që përdoruesit e tjerë të jenë të njoftuar se
ku janë përdorur fotot. Është e mundur të kërkohen fotot sipas temave të ndryshme në bankën e fotove
dhe ka gjithashtu një funksion të veçantë kërkimi.
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Megjithëse banka e fotove e Pixhill përmban një numer fotosh të realizuara nga fotografë finlandezë,
shumica e fotove janë prej vendeve të tjera. Për këtë arsye, duhet pasur kujdes që të mos përdoren
fotot, që duken qartë se nuk janë finlandeze. Për faqet e para të publikimeve (sidomos atyre të
printuara) SF po ashtu blen disa foto të cilësisë së lartë ose imazhe grafike nga disa shërbime bankare
fotosh të cilësisë së lartë ose drejtpërdrejt nga disa fotografë profesionalë ose artistë. Dizajnerët e
grafikës të SF-së po ashtu bëjnë disa foto vetë, p.sh. të qytetit të Helsinkit ose të punëtorëve nëpër
zyre.
SF po ashtu, ka përdorur foto falas nga banka fotosh me përdorim të kufizuar për 10 vjet më parë.
Megjithatë kjo nuk bëhet më për arsye të të drejtave të autorit dhe për shkak të cilësisë së fotove falas.

3. Konkluzionet dhe rekomandimet
Konluzionet më të rëndësishme të këtij aktiviteti – rezultatet – ishin udhëzuesit mbi dizajnimin dhe
harta rrugore mbi zhvillimin dhe implementimin e dizajnit. Këto konkluzione nuk do të paraqiten në
këtë paragraf – drafti për udhëzuesit mbi dizajnin do t’i bashkangjitet këtij raporti dhe harta rrugore
paraqitet në aneksin 3.
Përmbledhja e këtij aktiviteti paraqitet në aneksin 4.
Disa rekomandime mbi aspektet specifike të dizajnit janë:
Logoja
Është rekomandim i ekspertëve që të përdoret një logo. (Logot e donatorëve mund të shtohen në raste
të caktuara). Kjo do të thotë që ASK – në mënyrë që të krijojë një identitet të një organozate të
pavarur, objektive dhe neutrale – nuk duhet të përdorë logon e qeverisë dhe ngjyrën e kaltër në vijën e
lartë të webfaqes, siç praktikohet tani:

Fontet
Në të ardhmen, për qëllime të përdorimit në të gjitha kanalet, produktet, publikimet dhe materialet e
tjera, ASK-ja duhet të përdorë vetëm dy fonte: Arial (sans-serif) dhe Garamond (serif). Shih më shumë
detaje në draftin e udhëzuesit mbi dizajnin.
Ngjyrat
Duhet të zhvillohet një shkallëzim i ri ngjyrash dhe të përdoret në të gjitha format e diseminimit,
përfshirë webfaqen, databankën, publikimet e printuara dhe PDF; ekspertët dhe pjesëmarrësit
shpresojnë që kjo mund të realizohet në kuadër të dizajnit të web-it, financuar nga SIDA, që fillon në
vitin 2015.
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Ideja e një mënyre unike dhe koherente e përdorimit të nuancave të ngjyrave nëpër kanale të ndryshme
komunikimi reflekton idenë e përgjithshme të krijimit të një dizajni të përgjithshëm – për të krijuar një
identitet të pastër vizuel të ASK-së dhe për të përmirësuar përdorimin.
Ngjyrat mund të përdoren në përgjithësi dhe në webfaqe për titujt lart, anësoret, elementet e grafikut,
linqet, titujt, grafikët, hartat dhe elementet e tjera vizuele. Në webfaqe dhe databankën e diseminimit –
ngjyrat përdoren të pavarura nga temat.
Ngjyrat e publikimeve të printuara dhe PDF mund të përdoren për nënvizimin e katër temave kryesore,
siç përdoren sot; ASK duhet të ndërrojë katër ngjyrat, pasi të fillohet me shkallëzimin e ri/nuancat e
reja të ngjyrave.
Nuancat e reja duhet të krijojnë një “familje të re të ngjyrave”.

Logo ngjyrë qershi-e kuqe – siç shihet më lart – mund të jetë njëra prej ngjyrave, dhe nëse po, ngjyrat
e tjera duhet të jenë në harmoni me këtë ngjyrë (shih detajet më poshtë). Duhet të përzgjidhen 5-8
ngjyra kryesore (ngjyra në 100 për qind).
Në këtë mënyrë zhvillohet shkallëzimi komplet i ngjyrave. Kjo do të thotë, që secila ngjyrë do të ketë
versionin e plotë100 per qind dhe katër nuanca të tjera më të zbehta (p.sh. 80,60,40 dhe 20 për qind).
Më poshtë është paraqitur një shembull nga Statistikat e Danimarkës i shkallëzimit të ngjyrave, për të
gjitha llojet e diseminimit (Udhëzuesi i dizajnit të Statistikave të Danimarkës i vitit 2013).

Nëse është e mundur, ngjyra e gjelbër e logos së Regjistrimit të Bujqësisë mund ti përshtatet
shkallëzimit të ri të ngjyrave. Kjo do të siguronte më shumë njëtrajtshmëri midis webfaqes së
Regjistrimit të Bujqësisë dhe webfaqes së re të ASK-së.
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Fontet
Këshilla e ekspertëve është që të përdoret më shumë fonti serif font (Garamond) sasi të mëdha të
teksteve të printuara në PDF ose publikime, ndërsa fonti sans serif (Arial) është më i përshtatshëm për
tekstet në webfaqe. Përdorimi i dy fonteve së bashku – njëri për titujt dhe tjetri për tekstin – është
rregull elementar për dizajnin e grafikut.
Pasi Arial dhe Garamond tashmë përdoren, ASK mund të vazhdojë t’i përdorë dy fontet – njejtë si SF.
Në përgjithësi, duhet të evitohet përdorimi i fonteve të tjera, përveç në dokumentat zyrtare dhe në
mediat sociale.
Tabelat
Rekomandohet që dizajni bazik i strukturës së tabelave nga manual i dizajnit të institutit ICON (siç
përmendet më lart), duhet të aplikohet edhe për tabelat HTMLtë publikuara në webfaqe. Tabelat e
databazaës PX-Web përcjellin funksionalitetin dhe logjikën e softuerit PX-Web, kështu që këto
struktura dizajni duhet të aplikohen në tabelat e databazës vetëm kur është e mundur.
Rekomandohet të përdoret hapësirë ni nivel mijëshi (p.sh. 1 000 000). Kjo nënkupton një ndryshim në
simbolet aktuale, ku ndarja në njëmijë bëhet me pikë në gjuhët Shqipe dhe Serbe. Përdorimi i
hapësirës në vend të simbolit shmang problemin gjatë përkthimit midis gjuhëve (ku presja përdoret në
Anglisht ndërsa pika në shumicën e gjuhëve Evropiane). Në tabelat e databazës PX-Web nuk përdoret
ndarja në njëmijë.
Ekspertët rekomandojnë që presja të përdoret për pikët decimale në gjuhën Shqipe dhe Serbe (p.sh.
45,8%) kurse pika në gjuhën Angleze.
Megjithatë, ASK mund të vendosë të përdorë pikën për të shënuar decimalet në të gjitha gjuhët (p.sh.
45.8%). (Në tabelat e databazës PX-Web pika përdoret për të shënuar decimalet në të gjitha gjuhët).
Në shumë raste nuk është i mundur përdorimi i shenjave të ndryshme për gjuhë të ndryshme në tabelat
në webfaqe, për shkaqe teknike (për shembull pengesat në sistemin CMS). Për këtë arsye,
rekomandohet që presja, edhe për arsye praktike, do të mund të përdorej si shenjë për decimalet në të
gjitha tabelat në webfaqe.
Grafikët në Excel
Për publikimin e tabelave dhe grafikëve në formatin Excel dhe në PX-Web, ideale do të ishte
përdorimi i shkallëzimit të përgjithshëm të ngjyrave. Në Excel, ASK mund të zhvillojë instrumentin e
vet për grafikët duke importuar shkallëzimin e përgjithshëm të ngjyrave – dhe po ashtu duke definuar
vijat kufizuese, ngjyrën dhe madhësinë e vijave, shtyllat, rrathët dhe elementet e tjera vizuele, si dhe
fontet e përdorura për elementet e numrave dhe tekstit.
Grafikët në PX-Web
Njësoj si për Excel, për publikimin e tabelave dhe grafikëve në PX-Web, SPSS (Statistical Package for
Social Statistics) dhe PX-Edit (RainPro) ideale do të ishtë përdorimi i shkallëzimit të përgjithshëm të
të ngjyrave. Në mjetet e grafikut të këtyre softuerave të ndryshëm, në përgjithësi është e mundur të
redaktohen fontet, madhësia e fonteve dhe ngjyrat e fonteve të teksteve në grafikët. Gjithashtu, është e
mundur të ndërrohen ngjyrat dhe grafikët. Varësisht nga softueri dhe version që përdoret, mund të jetë
e mundur të krijohen automatikisht fontet dhe ngjyrat grafikëve, siç është në Statistikat e Danimarkës.
Modeli i PowerPoint
Duhet të krijohet modeli për PowerPoint. Garamond do të përdoret për titujt dhe Arial për tekstin.
Modeli duhet të përfshijë logon dhe mund të ripërdorë ngjyrën qershi-e kuqe nga logoja, p.sh. për titujt
kryesorë, rreshtin e fundit dhe elementet e tjera. Si inspirim mund të jetë modeli për power point in
Statistikave të Danimarkës.
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Fotot
ASK mund të zhvillojë disa udhëzues për përdorimin e fotove. Fotot mund të përdoren në webfaqe,
për faqet e para të publikimeve dhe në disa materiale të tjera, siç janë broshurat.
Në mënyrë që të ketë një stil uniform, koherent dhe profesional, është e mundur ose të blihen fotot në
mënyrë individuale për qëllime konkrete, ose të bëhet abonimi në një shërbim databaze fotosh, p.sh.
Pixhill.com (përdoret nga SF siç përmendet më lart). Edhe Pixhill.com, edhe agjenci të tjera mund të
ofrojnë foto falas, por, natyrisht, nëse paguhet për fotot, mund të gjenden foto më të mira.
Në përgjithësi, fotot e përdorura nga google janë ilegale nëse nuk i merrni lejen për përdorim pronarit
të fotos.
Faqet e para
Hartat e Kosovës janë përdorur për më shumë se dhjetë vjet në faqet e para të shumicës së
publikimeve dhe nevojitet një dizajn i ri. Fotot mund të përdoren në faqet e para – siç përdoret nga SD
në këta dy shembuj (Zhvillimi i popullsisë 2013 dhe Inovacioni dhe Hulumtimi 2014):

14

KS 12-IB-ST-01

Përkrahje për Statistikat

15 nga 22

Aneksi 1. Termat e Referencave
Afatet:
TeR – data e finalizimit: 01 Shtator 2014 (azhurnuar për 4.4.2, Nëntor 2014)
Fillimi / fundi i aktivitetit: 15-19 Shtator 2014 / 8-11 Dhjetor 2014
Koha e raportimit:
26 Shtator 2014 / 18 Dhjetor 2014

Rezultatet obligative të komponentit:
Rezultatet
obligative

Intervenimi logjik

Standardet

Burimet e
informacionit

Supozimet





Aktiviteti
4.4.1dhe
4.4.2

Zhvillimi i
udhëzuesve mbi
dizajnin për
publikimet e
printuara dhe
elektronike




Raporti i misionit, i
vendosur në faqen e
projektit
Drafti i parë i
udhëzuesve mbi
dizajnin për ASKnë, i përfunduar

 Raportet tremujore
të Binjakëzimit
 Raportet e Misionit
 Udhëzuesit mbi
dizajnin



Kapacitet i
mjaftueshëm
absorbimi
Numër i vogël
i stafit i
involvuar në
implementim
Stafi punon në
realizimin e
detyrave, që
lidhen me
projektin, në
mes te
misioneve
Termat e
referencës, te
perpiluara me
kohë, që
paraqesin ne
detaje detyrat,
aktivitetet dhe
rezultatet e
pritura,
pjesëmarrësit
ne aktivitet dhe
agjendën

Subjekti / qëllimi i aktivitetit: 4.4.1/4.4.2
Zhvillimi i udhëzuesve mbi dizajnin për tabelat dhe grafikët të printuar dhe elektronikë.
Ekspertët do të bëjnë prezantime në lidhje me identitetet/profilet e organizatave të tyre përkatëse.
Ekspertët së bashku me stafin e ASK-së do të bëjnë vlerësimin aktual për publikimet e printuara dhe
elektronikę, që prodhohen nga ASK-ja. Ekspertët dhe ASK-ja do të diskutojnë mënyra të ndryshme
për përmirësimin e materialeve aktuale.
ASK-ja dhe ekspertët do të vlerësojnë publikimet aktuale në letër në mënyrë që të përcaktojnë se cilat
(publikime ose një pjesë e publikimeve) duhet të ndërrohen, nga publikimet në letër në ato në internet.
ASK-ja the ekspertët do të diskutojnë dizajnin aktual të tabelave/grafikëve dhe ilustrimeve në mënyrë
që të propozojnë një ‘pamje dhe ndjenjë’ të re dhe më moderne. Standardet e propozuara duhet t’i
japin prioritet publikimeve elektronike në raport me ato të printuara.
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Gjatë projektit të binjakëzimit, ASK-ja do të fillojë të publikojë përshkrimet e statistikave sipas
standardit SIMS. Këto do të publikohen në Internet. ASK-ja dhe ekspertët e vendeve anëtare do të
përgatisin gjatë këtyre dy misioneve një model për dizajnin për prezantimin e informatave.
Diskutimet gjatë 4.4.1 dhe 4.4.2 do të rezultojnë në një dizajn të përmirësuar të udhëzuesve/ identitet
vizuel të ri për ASK-në. Udhëzuesit mbi dizajnin duhet të miratohen nga Bordi i ASK-së.
Implementimi i dizajnit vizuel, i fokusuar në nevojat e përdoruesve, do të sigurojë që produktet e
ASK-së të jenë në një formë unike, duke i bërë më të kapshme produktet e ASK-së. Përmirësimi i
përdorimit të produkteve të ASK-së dhe web faqes është një qëllim në vete/ rezultat obligativ i
Projektit të Binjakëzimit.

Rezultatet e pritura nga aktiviteti 4.4.1/4.4.2
Raporti i Misionit, ku përshkruhet në detaje situata aktuale në lidhje me udhëzuesit mbi dizajnin për
tabelat dhe grafikët e ASK-së.
Planet e ardhshme për këtë temë, përfshirë hartën rrugore.
Aktiviteti 4.4.1:
Gjatë këtij misioni, ASK i ka paraqitur ekspertëve gjendjen aktuale lidhur me dizajnimin për qëllime
diseminimi.
Ekspertët i kanë shpjeguar stafit të ASK-së strategjinë mbi diseminimin dhe dizajnin, që përdoret nga
vendet anëtare.
ASK-ja dhe përfaqësuesit e vendeve anëtare kanë përgatitur hartën rrugore duke rënë dakord mbi
strategjinë për udhëzuesit mbi dizajnin në të ardhmen.
Aktiviteti 4.4.2 do të mbulojë këto elemente:








Diskutimet në lidhje me udhëzuesit mbi dizajnin, tashmë drafti i përfunduar nga ASK (shih
Aneksin 3 në raportin e misionit 4.4.1).
Diskutimet në lidhje me pjesët e mbetura të udhëzuesve.
Diskutimet në lidhje me fjalët kyçe për identitetin.
Prezantimi i modeleve (letrave, publikimeve, PPT) nga ana e ekspertëve.
Diskutimet në lidhje me implementimin e mjetit të grafikut (Excel).
Diskutimet në lidhje me kalimin nga publikimi në letër në e-publikim dhe databazë; sidomos
1) ristrukturimi dhe ridizajnimi i teksteve, tabelave dhe grafikëve të publikuar.
2) rregullimi i gabimeve në e-publikime (kur arkivohen në web)
3) lidhja e e-publikimit (dhe metadata) me tabelat e databazës dhe anasjelltas
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Stafi i ASK-së:
1.
2.
3.
4.

Burim Limolli, Shef i Divizionit të TI-së, burim.limolli@rks-gov.net ASK
Drita Sylejmani, Zyrtare e Diseminimit, Drita.sylejmani@rks-gov.net, ASK
Hazbije Qeriqi, Zyrtare për Komunikim, hazbije.qeriqi@rks-gov.net, ASK
Fadil Bajraktari, Zyrtar për Komunikim dhe Informim, fadil.q.bajraktari@rksgov.net ASK
5.
Shqipe Gashi, Zyrtare e Diseminimit, shqipe.gashi@rks-gov.net, ASK
6.
Mentor Shala, Zyrtar i TI-së, mentor.shala@rks-gov.net, ASK

Ekipi i Projektit të Binjakëzimit i ASK-së:
Udhëheqës i Projektit ne ASK, Z. Ilir T. Berisha, Drejtor i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive
Kombetare, Ilir.T.Berisha@rks-gov.net
Homologu i RTA, Znj. Teuta Zyberi, Zyrtare e Lartë për Marrëdhënie me Jashtë, teuta.zyberi@rksgov.net
Ekspertët e vendeve anëtare:
Z. Markku Huttunen, Zyrtar i Lartë, Statistikat e Finlandës, markku.huttunen@stat.fi
Z. Rune Stefansson, Këshilltar i lartë, Statistikat e Danimarkës, rst@dst.dk
Stafi i Projektit të Binjakëzimit:
Z. Per Knudsen, RTA, pkn@dst.dk
Znj. Nora Zogaj, asistente e RTA, nzogaj@yahoo.com
Historiku
Qëllimet e Projektit të Binjakëzimit janë të dizajnohen udhëzuesit për tabelat dhe grafikët e
publikimeve, të printuara dhe në internet. Gjatë implementimit të projektit do të sigurohet që ASK-ja
zhvillon një dizajn unik identiteti. Dhe, për të asistuar zhvillimin e databazës së diseminimit dhe
identitetin vizuel të metadatave, për tu publikuar në Internet, janë planifikuar dy aktivitete.
Komponenti 4 në kuadër të Projektit të Binjakëzimit përfshin tri rezultate obligative për t’i
përmbushur këto nevoja:




Specifikacioni i tenderit për rrjetin e brendshëm (mbulohet nga SIDA)
Përmirësimi i web faqes së ASK-së dhe përdorimi më i lehtë i saj
Databaza e diseminimit, e instaluar dhe në dispozicion

Në përgjithësi, aktivitetet në komponentin 4 do të adresojnë çështjet në vijim:





Përmirësimin e diseminimit përmes web-it për statistika të caktuara, përfshirë
përmirësimin e web faqes së ASK-së, për ta bërë atë më të lehtë për ta përdorur dhe mjet më
fleksibil diseminimi;
Zhvillimin e udhëzuesve për dizajnimin e tabelave dhe grafikave, po ashtu të
aplikohen për diseminimin në web;
Zhvillimin e databazës së diseminimit, përfshirë më shumë metadata të
kompletuara, që mbulojnë aspekte të ndryshme lidhur me cilësinë e të dhënave;
Zhvillimin e strategjisë dhe rekomandimeve për prezantimin e statistikave
gjeografike vizuele
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Aktivitet që duhet të ndërmerren si parapërgatitje për misionin:
Lista e dokumentave të bashkangjitura:

Raporti i Vlerësimit Global të Adaptuar (AGA)

Programi i statistikave zyrtare 2013 -2017

Plani i Zhvillimit Strategjik 2009- 2013

Përkrahja Suedeze për Zhvillimin e Statistikave në Agjencinë e Statistikave të
Kosovës

ICT në Sistemin Kombëtar Statistikor të Kosovës (Dekker)
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Aneksi 2. Programi 8-11 Dhjetor 2014
Dita

Vendi

Koha

Ngjarja

1

ASK

11-16

Hyrje në këtë pjesë të komponentit
ASK i prezanton ekspertëve aktivitetet që nga misioni 4.4.1
Prezantime nga SF dhe SD:
-

Manuali aktual i dizajnit të SF-së
Fletushka e SD-së – nga PDF në HTML

Implementimi i mjetit të grafikut dhe nuancave/shkallëzimit të
gjyrës në Excel
2

ASK

09:3016:00

3

ASK

10-16

Përgatitja e programit për pjesën e mbetur të javës
Puna mbi udhëzuesit
Logoja
Fontet
Hartat
Ngjyrat
Tabelat
Puna mbi udhëzuesit
Webfaqja
Grafikët
Modelet
Kopertinat
Rregullimi i gabimeve (SF)
Harta rrugore

4

ASK

9-10
11-12

Pajtueshmëria mbi rekomandimet
Takimi mes ekspertëve, udhëheqësit të komponentit (Burim
Limolli) dhe RTA (Per Knudsen)
Fotot –politikat dhe praktikat e SD-së dhe SF-së
Fjalët kyçe për identitetin vizuel të ASK-së
Diskutim rreth raporteve të AGA dhe SIDA mbi diseminimin
(SF)
Kalimi nga publikimi në letër në e-publikime dhe databazë

13-19
Shkrimi i raportit
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Aneksi 4. Harta rrugore
Pjesëmarrësit dhe ekspertët kanë rënë dakord për hartën rrugore, siç është paraqitur në këtë aneks.
Harta rrugore është e bazuar mbi hartën rrugore të prezantuar në Aneksin 4 të raportit të misionit 4.4.1,
por është rregulluar gjatë diskutimeve në ditën e tretë të misionit 4.4.2.
Datat e cekura më poshtë nuk duhet të konsiderohen si fikse, por si një orientim dhe vështrim mbi
perspektivën kohore dhe kronologjinë e elementeve përkatës.
Janë nënvizuar tri vendime; ekspertët sugjerojnë që vendimet të merren hap pas hapi për shkak të
kompleksitetit të procesit – dhe për shkak që shumë elemente janë parakushte për zhvillimin dhe
implementimin e mëtejmë të dizajnit dhe për finalizimin e udhëzuesve mbi dizajnin.
Dhjetor 2014
SIDA do të kontaktohet për të dhënë komentet e tyre në lidhje me udhëzuesit e dizajnit.
Pranverë 2015
Zhvillimi dhe përzgjedhja e ngjyrave (dhe ndoshta një super-grafik) në bashkpunim me projektin e
SIDA-s për webfaqen
Vendimi 1 nga drejtorët dhe Kryeshefi Ekzekutiv
Verë 2015
Azhurnimi i Manualit mbi grafikët (me ngjyra të reja dhe përshkrim të fonteve dhe detaje të tjera)
Vendimi 2 nga drejtorët dhe Kryeshefi Ekzekutiv
Verë-Vjeshtë 2015
Modelet (PowerPoint, publikimi, Kosova në shifra (Shtator)) [Rune do të mundohet t’i dërgojë Dritës
modelin e SD-së]
Vendimi 3 nga drejtorët dhe Kryeshefi Ekzekutiv
2015-2016
Webfaqja e re
Implementimi i mëtejmë në kanalet dhe materialet e tjera (p.sh. intranet dhe modelet për përdorim të
brendshëm)
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Aneksi 4. Takimi përfundimtar
Ky është prezantimi i përdorur nga ekspertët për sqarime në takimin me udhëheqësin e
komponentit dhe RTA, në ditën e fundit të misionit (me 11 Dhjetor):
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Aneksi 5. Personat e takuar
ASK:
1.
2.
3.
4.
5.

Burim Limolli, Shef i Divizionit të TI-së, burim.limolli@rks-gov.net ASK
Drita Sylejmani, Zyrtare e Diseminimit, Drita.sylejmani@rks-gov.net, ASK
Hazbije Qeriqi, Zyrtare për Komunikim, hazbije.qeriqi@rks-gov.net, ASK
Shqipe Gashi, Zyrtare e Diseminimit, shqipe.gashi@rks-gov.net, ASK
Bekim Canolli, Shef i Metodologjisë, bekim.canolli@rks-gov.net, ASK

Ekipi i Projektit të Binjakëzimit i ASK-së:
Udhëheqës i Projektit ne ASK, Z. Ilir T. Berisha, Drejtor i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive
Kombetare, Ilir.T.Berisha@rks-gov.net
Stafi i Projektit të Binjakëzimit:
Z. Per Knudsen, RTA
Znj. Nora Zogaj, asistente e RTA
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