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Konferenca Gruaja Shqiptare
Nga Flutura Xhabija

Më 4 nëntor 2016, në Romë u
zhvillua një konferencë për gratë
shqiptare "Donne d´Albania“, e
cila organizohej për herë të
parë në marrëdhëniet
dypalëshe. Qëllimi kryesor
ishte për të reflektuar së
bashku, në rrjedhën e
përditshme, për të ardhmen e
Shqipërisë rolit të luajtur nga
gratë në procesin e integrimit të
vendit në Europë, me një
vështrim mbi diasporën në Itali
dhe praktikat më të mira në
Shqipëri; situata e gruas në mes
të emigrimit, traditës dhe
modernitetit. Në panelet e
ngritura, referuan profesorë dhe
eskperte, politikanë dhe shoqëri
civile, italiane dhe shqiptare, me
fokus sa sipër, por me një alternative të qartë të sinergjizimit të
energjive të grave shqiptare këtu
etj.

Një ndër temat e dëgjuar ishte
edhe tema me titull
"Sipërmarrëset në
Shqipëri” mbajtur nga
drejtueseja e SHGPAZ,
msc. Flutura Xhabija.
Shoqata jone ishte e
përfaqësuar nga 10 gra
sipërmarrëse, të cilat i
dhanë vërtetësi dhe mundësi
bashkëpunimi real midis grave
emigrante në Itali dhe atyre në
Shqipëri si dhe nxitje të diplomuarave dhe studentëve në Itali, për
të ndjekur një integrim social
ekonomik sa më të sigurtë dhe të
qendrueshëm.
Diskutantet nga Shqipëria, ishin
të përfaqësuar në nivele më të
larta, si nga parlamenti shqiptar
znj.Valentina Leskaj, drejtora
drejtorish, shoqata grash dhe
institucione të tjera publike ose
jo.

Smart Home
Më21 Nëntor 2016, në kuadër të Javës
Globale të Sipërmarrjes, u mbajt Konferenca
Smart Home organizuar nga Smart Albania
dhe SHGPAZ, në ambjentet e Hotel Tirana
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Më 25 Nëntor 1026 u mbajt në Bratislavë
Asambleja Europiane e SME-ve, edicioni i 10të, në kuadër të javës Europiane të SME-ve,
ku morri pjesë një grup gra sipërmarrëse nga
SHGPAZ.
Page 2
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Asambleja Europiane e
SME-ve, 2016
Nga Flutura Xhabija, Bratislavë

Më 23-25 nëntor 2016,

Asambleja e SME në Sllovaki,
Bratislavë, u mblodh në kuadrin e
Javës Evropiane të SME-ve. Rreth
600 pjesëmarrës që përfaqësojnë
biznesin, qeveritë, akademitë,
fituesit kombëtare të Nxitjes
Evropiane të Ndërmarrjeve, dhe

të medias së bashku formësuan të
ardhmen e politikës së SME-ve
(NVM-ve). Kjo konferencë ishte
ngjarja e vitit për NVM-të e
Evropës, dhe atyre që mbështesin
ato; kjo asamble u fokusua mbi
atë se si të punohet me NVM-të,
që ato të lulëzojnë vërtetë. Ky

format ishte në vitin e tij të
pestë, por në këtë program
u përfshi dhenia e 10
çmimeve në “Inovacion në
ndërmarrje"; U mbajtën
fjalimet kyç nga
politikëbërësit e nivelit të
lartë nga Komisioni
Europian; pati sesione
interaktive ku
pjesëmarrësit kishin
mundësi të nderhynin në
agjendën e
politikave;
masterclass
dhe kampe
praktike;
një Expo
interaktive
për të
promovuar
bizneset e reja
ishte në
dispozicion të
pjesëmarrësve.
Gjithashtu u
lançua një Lab

Scale-up, si pjesë e Ideve nga
programi europian
(www.ideasfrom.eu).
Gjatë kësaj konference u rishikua
Performanca dhe Raporti vjetor
mbi NVM-të evropiane.
Nga SHGPAZ kishte
pjesëmarrëse 2 gra sipërmarrëse.
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Qëndistari Agia
Sipërmarrësja Servete Agia

Servete Agia, është një nga
sipërmarrëset e sukseshme
anëtare e SHGPAZ Shkodër. Së
fundmi për suksesin e punës së
saj kanë filluar të shkruajnë edhe
disa media. Servete fillimish ka
filluar punën si qëndistare dhe e
ka filluar aktivitetin me një
makinë të thjeshtë të blerë në
vitin 2000 në Gjermani.
Sipërmarrësja duarartë Servete
ka cilësi e vlera të larta njerëzore.
Ajo është 52 vjeç dhe me punën e
saj ka përballuar shpenzimet
financiare te familjes së saj si dhe
arsimimin e fëmijve.
Qëndistari Agia
fillimisht produktet i
shpërndante në
qytetin e Shkodrës e
më vonë më tej.
Tashmë tregun e ka
zgjeruar më shumë,
e jo vetëm brenda
vendit, por edhe
jashtë saj si në Angli,
Gjermani e Zvicër. Tashmë
porositë bëhen edhe nëpërmjet
rrjeteve sociale si facebook ku ka
rreth 100,000 ndjekës. Që nga viti
2012 Servete ka filluar shitjet on

Tradita e zgjedhjeve
ne SHBA
Tradita e zgjedhjeve në SHBA, u
reflektua edhe tek Amcham, në
Shqipëri, e cila është prezente
tash 17 vjet, ndër themelueset e

line. Në Qendistarinë Agia janë të
punësuar 10 punonjës duke
përfshirë edhe familjarët.
Sekreti i suksesit të biznesit të
Servetes është cilesia e lartë e
produkteve, korrektësia në
komunikim me klientët, që nga
marrja e porosive deri në
dorëzimin e tyre në adresën
përkatëse në
të gjithë
Shqipërinë,
por edhe
jashtë saj.
Produktet e
kësaj
qëndistarie
janë si çarçafë
dopjo dhe
teke, për fëmijë e të rritur,
mbulesa tavoline, dhurata të
personalizuara, qëndisje logosh
në çarçafë, bluza, këmisha etj. për
hotele dhe biznese të ndyshme.

Produktet e qëndistari Agia kanë
sjellur disa risi ne treg duke iu
afruar klientëve produkte të
personalizuara, ndërsa hoteleve e
bizneseve. qëndisjen e markës së
tyre duke i ndihmuar në rritjen e
vlerës së markës. Produktet më të
kërkuara janë produkte të
personalizuara me emrat e
bebeve, certifikata lindjesh etj.
Porosia merret nga facebook, dhe
dërgohet për një periudhë një deri
dy javore.
Servete ka krijuar gjithashtu një
"shkollë" qëndisje për gjithë
zonën e Laç-Vaut të Dejës dhe
deri më sot nuk ka përfituar
ndonjë mbështetje financiare nga
ndonjë projekt a fond të shtetit
apo donatorëve të huaj.
I urojmë suksese të mëtejshme!

së cilës është edhe SHGPAZ. Kjo
traditë është një përvojë
demokratike cilësore edhe për
publikun e sipërmarrjes shqiptare.
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Konferenca Smart Home
Nga Albana Laknori

Në kuadër të Javës Globale të
Sipërmarrjes, më datë 21 Nëntor
2016, në ambjentet e Hotel
Tirana u mbajt konferenca Smart
Home e organizuar nga Shoqata
Kombëtare e Grave Biznesmene,
SHGPAZ, në bashkëpunim me
Smart Albania, ku 2 shpikës
shqiptarë me banim në Gjermani
prezantuan risitë e elektronikës
në lidhje me konceptin Smart
Home e Smart Town.

me njëra tjetrën pavarësisht nga
përdoruesi. Promovojmë pra
automatizimin i cili është
bashkëjetesë e pranisë reale
(prania fizike) dhe pranisë virtuale
(prania nga largësia) e
përdoruesit (me përdorues
nënkuptohet banori ose qytetari).
Ata komunikojnë me njëri tjetrin
dhe janë të gatshëm në rast të
krijimit të infrastrukturës, për të
komunikuar edhe me banesa të
tjera.

Koncepti Smart Home,
përkatësisht automatizimi i
ndërtesave/banesave dhe
mjedisit është një koncept i ri, i
cili do të realiohet me projekte të
veçanta si një produkt për t’ia
detikuar tregut shqiptar.
Smart Home nuk paraqet një
trend, ashtu si merret sot kudo,
por Smart Home është një
dimension i ri, një kualitet jetësor,
i cili bazohet, jeton dhe zhvillohet
mbi inovacionet.
Qëllimi i automatizimit nuk do të
ishte thjesht përmirësimi i jeteës
së njeriut, por lehtësimi i saj, duke
marrë përsipër makina, pra
inteligjenca artificiale, kryerjen e
shumë detyrave dhe funksioneve
jo vetëm periferike (menaxhimin
e energjisë, sigurinë etj.) por edhe
qenësore (komunikimin e
pajisjeve mes vetes dhe
komunikimin me përdoruesin).
Smart Home është rrjetëzimi
inteligjent i shtëpisë ose i
vendbanimit me pajisje
inteligjente, të cilat komunikojnë

Me këtë rast u promovuan edhe
robotët e padukshëm. Ata janë
kudo në banesë por nuk shihen
askund. Ata janë shumë efikas
dhe të përpiktë.

Njeriu komunikon me ta, ndërsa
detyra e përmbushur/përgjigja
nuk kthehet me zë, për arsye të
standartit të padukshmërisë, por
kthehet me mesazhe. Këta
kryejnë aktivitete të dobishme
për njeriun dhe ambjentin edhe
pa prezencën e tij, edhe pa
komandën e tij, por asnjëherë pa
dëshirën dhe vullnetin e tij. Këta
janë engjejt tanë mbrojtës.

Kjo është një risi e elektronikës
për të ardhmen e shtëpive tona!
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Barra fiskale për biznesin
familjar në fushën e turizmit
mbetet përsësi e lartë
by [Article
Author]
Paketa
e re
fiskale për vitin 2017
po diskutohet për t’u miratuar në
Parlament, por a ka ndonjë
ndryshim për të lehtësuar barrën
fiskale për biznesin familjar në
fushën e turizmit?? Ende jo!
Taksat njësoj si në vitin 2016! Por
le të analizojmë sezonin turistik
për vitin 2016 se si vlerësohet ai
nga këndvështrimi i biznesit? Le
të shohim biznesin familjar në
fushën e turizmit në zonën e
bregdetit të jugut .

Një sezon turistik i vështirë me
taksa të rritura disa herë në
krahasim me një vit më parë, me
kontrolle të shpeshta të
tatimorëve, me mungesë
transparence të mënyrës së
vendosjes së taksave, ku bizneset
familjare kanë qenë të friksuara
për ushtrimin e këtij aktiviteti.
Por a e ndihmon biznesin turistik
familjar ky sistem taksash??
Vërtet është hequr taksa për
biznesin e vogël, por barra fiskale
me taksat e tjera si taksa e
ndërtesës, taksa e shfrytëzimit të
pjesës ranore, taksa për çdo
turist, taksa e truallit, taksa e
pastrimit, etj. janë mjaft të larta
sa i bën këto biznese familjare të
jenë në dilemë “A ta ushtrojnë
këtë biznes apo ta mbyllin
aktivitetin”??
Nëse krahasojmë taksën e paguar
gjatë sezonit të kaluar me atë të

investim për zgjatjen e kësaj

Vitit 2016, rezulton 5 herë më e
lartë.
Le të analizojmë barren fiskale
për këto biznese:
1-Taksa e ndërtesës tepër e lartë

periudhe, e cila do te sjellë edhe
fuqizim ekonomik të bizneseve në
fushën e turizmit.

2-Taksa e fjetjes 35 lekë, për 1
natë, për person
3-Taksa e ambjentit në plazh
rezulton 9 herë më e lartë.
4-Tatimi mbi vlerën e shtuar, TVSH
me 20%, më e larta në rajon.

EU Policy Hub
Më 22 nëntor 2016 në ambjentet
e Qendrës së Informimit të BE-së
Shkodër, për Klubin e Integrimit
në BE: u prezantua nga
përfaqësues të EU, Policy Hub i
"Manualit për QytetarëtAnëtarësimi i Shqipërisë në
Bashkimin Evropian".

Edhe pse shoqatat e turizmit kanë
kërkuar reduktimin e TVSH për
sektorin e turizmit si dhe
lehtësimin e disa taksave të tjera
si dhe vazhdimin e investimeve
për përmirësimin e
infrastrukturës rrugore, atë të
furnizimit me energji elektrike si
dhe furnizimin me ujë, asnjë
ndryshim nuk vihet re. Pritet një
sezon turistik i vështirë për
bizneset familjare!
Sezoni turistik vazhdon të jetë i
shkurtër në një periudhë rreth 2
mujore dhe nuk shikohet asnjë
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Debati për “ligjin e dhomave”,
Regjistrim i detyrueshëm?
Nga Violeta Shqalsi

TV SCAN organizoi forum biznesi
debat për “ligjin e dhomave”.
Një ndër projektligjet më të
debatuara të muajve të fundit
është ai mbi funksionimin e
Dhomave të Tregtisë. TV SCAN
duke qënë televizioni i vetem në
vend i fokusuar vetëm tek
ekonomia dhe zhvillimi i biznesit
organizoi një Forum ku u
përballën opinionet e
përfaqësuesve të sipërmarrjes
vendase dhe të huaj. Donika Mici,
zëvëndëspresidente e “Biznes
Albania” shpjegoi arsyet mbi
mbështetjen e këtij projekti të ri.
Kryetari i Dhomsës së Tregtisë së
Tiranës, Nikolin Jaka u bëri thirrje
shoqatave të biznesit që janë
shprehur kundër këtij ligji të
heqin dorë nga protagonizmi dhe
të mbrojnë interesat e biznesit.
Sioas Jakës “Ligji mundëson edhe
strukturimin e shoqatave.
Shoqatat të heqin dorë nga
protagonizmi e të mbrojnë
interesat e biznesit”. Sekretari i
Përgjithshëm i Shoqatës së
Bankave, Spiro Brumbulli u
shpreh kundër ligjit të dhomave i
cili sipas tij, përmes tarifës së
detyrueshme vendos një taksë të
fshehur për biznesin, ndërsa
akuzoi se ligji ishte miratuar në
fshehtësi dhe pa marrë
propozimet nga grupet e
interesit. Por, kreu i DHTI-së, tha
se tarifa e anëtarësimit në Dhomë

nuk përbënte kosto që do të
rëndonte biznesit. Ai sqaroi se
tarifa për bizneset e reja është
zero, bizneset VIP është 730
dollarë, ndërsa për bizneset e
tjera është vetëm 22 dollarë.
Ndërsa sa i takon gjithëpërfshirjes
në hartimin e ligjit, Jaka tha se
ligji ka qëndruar në Komisioni
Parlamentar të Veprimtarisë
Prodhuese për rreth 10 muaj dhe
se të gjitha shoqatat janë thirrur
në seanca dëgjimore në
Komision. Mark Crawford, kreu i
bordit të Dhomës Amerikane në
vendin tonë tha se regjistrimi me
detyrim është i papranueshëm,
pasi bizneset duhet të jenë të lira
të vendosin se kush do t’i
përfaqësojë. Lidhur me këtë, kreu
i DHTI-së, tha se del nevoja e
pasjes së një dhome që
përfaqëson interesat e të gjithë
bizneseve në tërësi, dhe jo
grupeve të veçanta. Sipas tij,
ristrukturimi i Dhomës do të sillte
një përfaqësim dinjitoz për
biznesin. Jaka tha se DHTI
vlerëson Dhomën Amerikane dhe
çdo dhomë tjetër që operon në
vendin tonë, pasi ndihmojnë në
rritjen e bashkëpunimit ekonomik
mes vendeve, por theksoi ai,
duhet të krijojmë një strukturë
piramidë, e cila e rregulluar
përmes këtij ligji nuk sjell
humbjen e mëvetësisë së
shoqatave apo dhomave të tjera.
Gjergj Gjika, kryetar i Dhomës së
Fasonëve vlerësoi ligjin si të
domosdoshëm, ndërsa shtoi se

dhomat e Bashkimit Europian,
model që është ndjekur për të
hartuar edhe ligjin shqiptar, janë
të koncentruara dhe kanë forcë të
madhe në vendimmarrje deri
edhe politike. “Kemi nevojën e
arbitraritetit”, tha Gjika. Zak
Topuzi, kryetari i shoqatës së
hoteleri-turizmit u shpreh se
përfaqësimi në një zë të vetëm
është i nevojshëm dhe rrit
ekspertizën që do tu ofrohet
bizneseve në përfaqësim. Në
seancën plenare të datës 29
shtator 2016, Kuvendi i Shqipërisë
ka miratuar ligjin “Për disa shtesa
dhe ndryshime në ligjin nr.9640,
datë 9.11.2006, “Për dhomat e
tregtisë”. Ndërsa në datën 18
tetor Presidenti dekretoi kthimin
për rishqyrtim në Kuvend të këtij
ligji ku ndër argumentet ishte
edhe ai i shkeljes së Kushtetutës.
“Rregullimi ligjor në lidhje me
detyrueshmërinë e anëtarësimit
në Dhomat e Tregtisë dhe
Dhomat e Bashkuara të Tregtisë
përbën një shkelje kushtetuese
referuar nenit 46 të Kushtetutës”,
thuhet në dekretin e Presidentit.
Por a duhet të jetë regjistrimi i
biznesit i detyrueshëm pranë
Dhomës së Tregtisë dhe
Industrisë?
Debati vazhdon!
Ka qëndrime pro e kundra!

SHGPAZ, BULETIN INFORMATIV | Nr.11

7

FAKTE

31.3%
Biznese aktive të drejtuara/pronare
gra, për vitin 2015 në Shqipëri

Gra të Diasporës
në foto

95%
E bizneseve të vogla e të mesme me
mbi 10 të punësuar përdorin
kompiuter për qëllime pune për
vitin 2015. Po bizneset familjare
(mikro)???

Pjesemarrëset në foto janë

përfaqësuese të shoqatave me të
cilat SHGPAZ bashkëpunon nga:
Malmo Suedi, Kanada Toronto,
Shkup etj.
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Gruaja dhe
shëndeti
nga Arlinda Demeti

Diabeti është një gjendje
shëndetësore serioze, e cili po
nuk u trajtua, mund të çojë në
zhvillimin e sëmundjeve të
zemrës, verbëri, mosfunksionim
veshkash dhe komplikime të tjera
që rrezikojnë jetën. Diabeti mund
të shfaqet tek gratë gjatë
periudhës së shtatëzanisë, gjë që
trefishon rrezikun për të pësuar
atak në zemër, goditje në tru, si
dhe probleme me veshkat.
Vitet e fundit diabeti është bërë
një nga sëmundjet më të
frikshme, me tendencë të lartë
për të prekur edhe moshat e reja.
Diableti i tipit 2 është një nga
format më të përhapura të
diabetit. Diabeti në botë prek 1 në
11 persona dhe po përhapet në
mënyrë të frikshme. Pritet që ky
numër të rritet për shkak të
mënyrës së keqe të të ushqyerit,
si dhe jetës pasive. Çdo vit vdesin
3.7 milion njerëz në të gjithë
botën. Edhe numri i diabetikëve
në Shqipëri është rritur ndjeshëm
gjatë vitet e fundit.
Diabeti i sheqerit (diabetes
mellitus) është një çrregullim
metabolik, që karakterizohet me
rritjen e nivelit të sheqerit në gjak
dhe që shoqërohet me
çrregullime të metabolizmit të
karbohidrateve (sheqernave),
yndyrave dhe proteinave. Kjo
sëmundje vjen si pasojë e defektit
në sekretimit e insulinës, e cila
është një hormon që sekretohet
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normalisht nga pankreasi dhe që
konsiderohet çelësi për futjen e
glukozës në qelizë. Vetëkujdesi
në marrjen e ushqimit të
shëndetshëm ndikon deri në 50%
për mbajtjen nën kontroll të
sëmundjes.
Shenjat
paralajmëruese
të
diabetit: probleme me lëkurën,
etje e tepërt, rënie në peshë, uri e
tepërt, probleme me shikimin.
Kush rrezikohet nga diabeti:
njerëzit mbi moshën 45 vjeç, por
tashmë edhe më herët; ata që e
kanë trashëgimi nga familja; ata
që janë mbipeshë; gratë që kanë
pasur diabet shtatzënie apo që
kanë lindur fëmijë mbipeshë.
Trajtimi: Nëse një person është
diagnostikuar si diabetik,
fillimisht, si formë trajtimi
rekomandohet ndryshimi i
menjëhershëm i stilit të jetës, pra
kujdesi i përpiktë në marrjen dhe
zgjedhjen e ushqimit të
shëndetshëm dhe aktiviteti fizik.
Pastaj, nëse kjo formë e trajtimit
nuk funksionon fillohet me
mjekimin me barna, nëse është
diabet tip 2. Nëse është diabet tip
1, duhet të fillohet menjëherë me
insulinë. Ndryshimi mes këtyre
tipeve qëndron në rezistencën e
veprimit të insulinës ose
pakësimin e sekretimit të saj, që
është karakteristikë e tip 2, si dhe
mungesën e plotë të sekretimit të
insulinës që është tip 1.
Medikamente të tjera të reja, që
kanë hyrë në tregun botëror dhe
po japin efekte mjaft të mira në
mbajtjen nën kontroll të diabetit,
janë edhe insulinat me veprim
jashtëzakonisht të gjatë, deri në
72 orë, që i mundëson disa
diabetikëve që të injektojnë

insulinë çdo tre ditë. Fatmirësisht,
në Shqipëri janë në dispozicion
insulinat analoge, të cilat kanë
efekt jashtëzakonisht të mirë tek
diabetikët që kanë nevojë të
trajtohen me insulinë.
Parandalimi i diabetit. Pasi më
mirë është të parandalosh se të
kurosh…
Konsumimi i ushqimit të
shëndetshëm, orari i rregullt i
ushqimit, mbajtja e peshës
trupore normale dhe aktiviteti i
rregullt fizik.
Ushqimet për mbajtjen
nënkontroll të diabetit: Dieta ka
shumë rëndësi në mjekimin e
diabetit. I sëmuri me diabet mund
të marrë çdo lloj ushqimi, por
sasia duhet të ndryshojë në varësi
të përmbajtjes së sheqerit dhe
yndyrës. Disa nga ushqimet që
rekomandohet: uji, kafja pa
sheqer, çajra pa sheqer; lëngë
zarzavatesh; kastravecë e
domate; karrota e sallatë jeshile;
kunguj; rrepë, speca e spinaq;
qepë e panxhar i kuq; lakër e
bardhë e lulelakër; patëllxhan e
bamje, mollë. Duhet të marrin 6
vakte në ditë: 3 vakte kryesore
(mëngjes ora 8, drekë ora 14,
darkë ora 20) dhe 3 vakte të vogla
të ndërmjetme ora 11; 17 dhe 23
ku merret nga një frut.
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Mesatarisht për diabetikët
rekomandohet të konsumojnë
diku mes 1600-2000 kcal/ditë.
Aktiviteti fizik është i
domosdoshëm për diabetikët
sepse ndihmon shumë në
kontrollin e glicemisë, si dhe
ndikon pozitivisht në aspektin
psikologjik të të sëmurëve.
Rekomandohet që së paku 3 herë
në javë, për 20-30 minuta në ditë,
të kryhet aktivitet fizik si ecje e
shpejtë ose vrap i lehtë.
Të rejat më të fundit:
Studiuesit australianë kanë
konfirmuar rezultate të reja për
rëndësinë e transplantimit të
qelizave staminale të pankreasit,
për të ndihmuar pacientët me
diabet të tipit 1, në mënyrë që të

Eksperiencë nga
Ravena
Restaurimi i trashëgimisë
historike

Ravena dhe restaurimi i
trashëgimisë historike,
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mos kenë më nevojë të
përdorimin insulinë. Qelizat
staminale të transformuara në
qeliza për prodhimin e insulinës
dhanë një rezultat pozitiv tek
minjtë në provat laboratike.
Studiuesit japonezë po
eksperimentojnë transplantin e
qelizave që prodhojnë insulinë
nga derrat tek njerëzit, për
shërimin e diabetit të tipit 1.
Pajisja që vetëkuron diabetin.
Pajisja monitoron glukozën tek
djersa dhe nivelin e aciditetit në
gjak, por kontrollon edhe nivelin e
injektimit të medikamentit
nëpërmjet gjilpërave shumë të
vogla që i përgjigjen luhatjeve të
temperaturës. Matja e saktë e
glukozës në djersë është përdorur

arkeologjike dhe arkitektonike,
aftësitë teknike dhe shkencore në
mes bizneseve dhe universiteteve, ishte qyteti më i rëndësishëm i Emilia-Romanjes dhe
qendra e mjaft zhvillimeve
kohore e tradicionale. Takimi i
mirëorganizuar nga ftuesit e
shoqatës 4R, përfshinte eksperte
mjaft cilësore italiane si dhe nga
pala shqiptare përfaqësues të
ministrisë së ekonomisë dhe të
kulturës, DHTI Tiranë e SHGPAZ.
Në fushën organizative ishte së
pari takimi vi-a vi në dhomën e
tregtisë, në bashkinë e qytetit në
universitet si dhe në kantiere
ndërtimi dhe në mjedise
arkeologjike dhe mjedise
rihabilituese. Pastaj referimet në
auditorë dhe slajtet footografike
dhe mësimore trajtonin shumë
tema (të rëndësishme edhe për

për të llogaritur nivelet e glukozës
në gjakun e pacientit.
Pajisja vendoset në lëkurë, ku
monitorimi i glukozës të lëshuar
nga djersa nis nga prodhimi i
djersës. Sensori i lagështisë
monitoron rritjen e lagështisë
relative. Do të duhen rreth 15
minuta që sipërfaqja e pajisjes të
grumbullojë djersën dhe të arrijë
lagështinë relative mbi 80%, kohë
në të cilën nis matja e glukozës
dhe nivelit të aciditetit në gjak.

vendin tonë të mbushur me kala

dhe vende historike shumë
antike) si:
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Metodologjia e ndërhyrjeve
urbane rigjenerimit dhe rinovim;
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analizë strukturore dhe sondazhi
arkitektonike e ndërtesave
historike; vlerësimi i Ndikimit
Mjedisor dhe Social për
financimin e projekteve të
rehabilitimit dhe të restaurimit;
sistemi i arsimit në universitete;
Restaurimi dhe veprimtarinë
arkeologjike në Butrint;
promovimi i Turizmit dhe
Menaxhimi i Trashëgimisë
Kulturore; master për Ruajtjen
dhe Restaurimin.

përdorimi i mikro-drones në
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