Rezultatet e anketës për reformimin e IRDK‐së
1. Si duhet të jetë emri i partisë?

Si duhet të jetë emri i partisë?
1. Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës ‐
IRDK

7%
22%

2. Lëvizja Demokratike e Egjiptianëve të
Kosovës ‐ LDEK

26%

3. Partia Socialdemokrate e Egjiptianëve të
Kosovës ‐ PSEK

45%

4. Tjetër

2. Zgjedhja e kryetarit...

Zgjedhja e kryetarit
1. Kryetari zgjidhet prej Kuvendit të
Përgjithshëm dhe ka mandat 4 vjeçar

4%

2. Kryetari dhe tre nënkryetarët zgjidhen prej
Kuvendit të Përgjithshëm dhe secili, me
rotacion, e kryen funksionin e kryetarit të
partisë me mandat 1 vjeçar

33%

63%

3. Tjetër

3. Kryetari i partisë, nëse zgjidhet deputet në Kuvendin e Kosovës…

Kryetari i partisë, nëse zgjidhet deputet në
Kuvendin e Kosovës…
1. Vazhdon të kryej funksionin e kryetarit të
partisë dhe deputetit të Parlamentit

4%
26%

2. Zgjedh në mes të funksionit të kryetarit të
partisë dhe deputetit të Parlamentit

70%
3. Tjetër

4. Struktura organizative e degës së partisë duhet të jetë:

Struktura organizative e degës së partisë duhet
të jetë:

1. Kuvendi prej 35 delegatëve dhe Kryesia prej 15 anëtareve
4%

37%

2. Këshilli Drejtues prej 21 anëtareve, Kryesia prej 9
anëtareve dhe Këshilli për komunikim me publikun prej 5
anëtareve, dhe së bashku përbejnë Asamblenë e degës

59%
3. Tjetër

5. Cili duhet të jetë orientimi ideologjik i partisë?

Cili duhet të jetë orientimi ideologjik i
partisë?
11%

1. Ideologji që shteti synon rritjen e shtresës
së mesme në shoqëri

15%
2. Ideologji që shteti favorizon konkurrencën
e lirë

74%

3. Tjetër

6. Cilat politika duhet ndjek partia në mënyrë që të arrijë besueshmëri më të lartë te
qytetarët?

Politikat e partisë për besueshmëri më të lartë
4%

4%
1. Politika me qëllim të prezantimit të
vlerave të komunitetit e që ikin pak
realitetit
2. Politika populliste që i pëlqejnë masës
por vështirë realizohen

92%

3. Politika realiste që prezantojnë vlerat e
komunitetit dhe janë të realizueshme

7. Cilat duhet të jenë tri objektivat kryesore të partisë?

Cilat duhet të jenë tri objektivat kryesore të
partisë?
1. A. Të arrihet barazi sociale për komunitetin, B. Të rritet roli i
komunitetit në shoqëri, C. Të rritet vetëdije etnike brenda
komunitetit
4%
2. A. Të nxitet biznesi brenda komunitetit, B. Të privilegjohet
komuniteti në të gjitha shtyllat sociale, C. Të mos bëhen
''ndasi'' të komuniteti sepse nuk kemi dallime nga shumica
41%
55%
3. Tjetër

8. Cilat janë metodat më të mira të partisë për realizimin e objektivave programore?

Cilat janë metodat më të mira të partisë për
realizimin e objektivave programore?
4%
15%
1. Dialogu me përfaqësuesit
institucional
2. Protestat
3. Tjetër

81%

9. Si mund të arrihet ndryshimi i pa drejtësive sociale?

Si mund të arrihet ndryshimi i pa drejtësive sociale?

1. Përmes hartimit të platformës
së veçantë për komunitetin

48%

2. Në kuadër të politikave sociale
të Qeverisë

52%

10. A jeni i gatshëm të punoni vullnetarisht për partinë?

A jeni i gatshëm të punoni vullnetarisht për partinë?

33%
1. Po
2. Jo

67%

