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SHOQATA KOMBËTARE E GRUAS PROFESIONISTE, AFARISTE DHE ZEJTARE  NË KËTË NUMËR 

Këto ditët e fundit po flitet shumë 
për nismën e re të qeverisë, për 
vendosjen e TVSH-së për bizneset 
e vogla me xhiro vjetore nën 5 
milion lekë, në kuadër të 
reduktimit të informalitetit. 

Nga ekspertë të ndryshëm ka 
mjaft mendime “pro” e “kundra” 
kësaj nisme, por BE-ja ka 
rekomanduar, që pas krizës 
botërore financiaro – ekonomike, 
të ndërmerren politika e masa për 
të lehtësuar SME-të e sidomos 
biznesin e vogël, nga barra fiskale 
e nga burrokracitë administrative. 
Sipas Aktit të Biznesit të Vogël 
(Small Business Act), BE-ja 
rekomandonte që praku i TVSH-
së të rritej në bizneset me xhiro 
vjetore mbi 100 mijë Euro. 

Faktikisht në vend aplikohet 
TVSH-ja në bizneset me xhiro 
vjetore mbi 5 milion lekë (ose  

38,000 Euro) dhe ulja e 
mëtejshme e këtij praku apo 
përfirja e të gjitha bizneseve në 
skemën e TVSH-së është një 
masë që do të rëndojë pa tjetër 
tek bizneset, minimumi me 
nevojën e mbajtjes së një 
ekonomisti për të bërë bilancin 
dhe për raportimet e TVSH-së, të 
cilat nuk mund të kryhen vetë nga 
i vetëpunësuari, si dhe dihet që 
mungesa e raportimit në kohë të 
TVSH-së çon në gjoba për 
biznesin.  

Sipas z.Zef Preçit mundet që 
TVSH-ja të zbatohet në sektorë të 
veçantë.  

Në lidhje me biznesin artizan, ai 
absolutisht duhet të përjashto-
het nga skema e TVSH, por edhe 
nga taksa të tjera, e për më tepër 
duhet të ndihmohet me skema 
grante etj.  

Takim b2b midis sipërmarrëseve të 
SHGPAZ dhe ato bullgare të AMWB  

Sipërmarrëset bullgare dhe shqiptare 
përfaqësuese të SHGPAZ në Pogradec, 
Fier, Vlorë  e Tiranë në b2b.       Faqe 3 

Trajnime Profesionale në 
Menaxhim Biznesi 

DHTI në bashkëpunim me Dhomën 
Austriake të Tregtisëvijon trainimet për 
biznesin.       Faqe 5 

Vendosja e TVSH-së për biznesin e vogël 
kundra rekomandimeve të BE-së   
Editorial 

 
by [Article Author] 
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Më datë 5 shtator 2017 u mbajt në 
Tiranë takimi i Forumit kombëtar 
të Biznesit, i cili ka në përbërje 
shoqata e grupime serioze, larg 
ndikimeve politike dhe me një 
njohuri të thellë ligjore dhe 
ekonomike, me produkte cilësore 
në dobi/për biznesin. 

Axhenda Kombëtare e Biznesit e 
prezantuar muaj më parë paraqet 
me detaje ndërhyrjet politike të 
nevojshme dhe veprimet që duhet 
të ndërmarrë qeveria si dhe 
komuniteti i biznesit. Ky dokument 
iu prezantua si komunitetit të 

ashtu edhe përfaqësuesve 
të qeverisë. Ndër të 
tjera u propozua ulja e 
TVSH për turizmin, 
gjë e cila u plotësua 
nga qeveria që gjatë 
muajit qershor. 
Një tjetër 
rekomandim 
ishte ulja e 
TVSH-së në 
bujqësi nga 
20% në 
10%.  

Në këtë 
takim u 
diskutua 
për hapat e 
tjera që duhet të 
ndërmerren në mbështetje 
të masave për zhvillimin  e biznesit 
si bazë për zhvillimin ekonomik të

   

  

Në takimin me përfaqësuesen e 
CIPE-it (Center for International 

Private Enterprise), u diskutua 
rreth një pyetësori të 

përgatitur me 40 faqe, i cili me 
pyetjet për biznesin, kishte një 

mundësi shumë të lartë të 
“radiografonte” frymëmarrjen 
e tij, pengesat dhe sfidat, 
gabimet dhe përparësitë, si 
dhe rekomandimet efikase 
për realizimin e objektivave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axhenda Kombëtare 

e Biznesit Shqiptar 

Takim me përfaqësuesen e CIPE 
Nga Flutura Xhabija 
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Në vijim të aktiviteteve të Unionit 
Ballkanit të Grave të Shtresës së 
Mesme, i cili funksionon brenda 
Unionit të Sipërmarrësve të 
Vendeve të Ballkanit, me qendër 
në Sofje, gjatë datave 2-5 shtator 
2017 u organizuan takime b2b 
midis sipërmarrëseve femërore të 
SHGPAZ dhe ato bullgare të 
AMWB me qendër në Plovdiv. 
Qëllimi i këtyre aktiviteteve ishte 
për të njohur nga afër mjedisin 
shqiptar të biznesit në 
këndvështrim turistik, social dhe 
ekonomik. Takimet u realizuan në 
4 qytete të Shqipërisë e 
konkretisht në Pogradec, Fier, 
Vlorë dhe Tiranë. 

Përveç takimeve zyrtare me 
bashki dhe deputetë, u kryen 
edhe aktivitete të tjera joformale 
si dreka e 
darka, 
pushime të 
kafesë, 
minipanaire e 
shëtitje te 
bukura në 
qytetet 
liqenore e 
bregdetare, 
muzeale a 
piktoreske, të 
cilat shërbyen 
mjaft për 
njohje, 
këmbim idesh 
e përvojash, 
kënaqësi e shpërndarje 
peshqeshesh të vogla suveniresh 
kombëtare karakteristike për të 

dy vendet. Sigurisht 
Bullgaria, duke qenë vend 
me i madh dhe anëtare e 
BE-së, kishte ndihmuar 
shumë më tepër biznesin 
me politika lehtësuese dhe 
promovuese edhe për 
biznesin femeror. Përveç 
falënderimeve të tyre për 
kualitetin dhe efektivitetin 
e gjithë takimeve, shoqata 
jonë mësoi shumë nga 
koleget, u mobilizua plotësisht 
për një paraqitje me standarte 
europiane, si dhe marrëveshjet që 
u lidhën do të konkretizohen në 
Plovdiv në fund të këtij viti.  

Më shumë për këto aktivitete do 
të shkruhet në buletinin e 
ardhshëm. 

Por le të bëjmë pak histori se si u 
krijua Unioni i Ballkanit të Grave 
të Shtresës së Mesme.  Unioni i 

Sipërmarrësve të Vendeve të 
Ballkanit ka mjaft vite që 
funksionon nën lidershipin e 

dhomës së Koblencit në 
Gjermani. Pjesëmarrja e grupit të 
SHGPAZ në Unionin e 
Sipërmarrësve të Vendeve të 
Ballkanit ndër vite ka qenë mjaft 
aktive, bashkëpunuese e 
kontribuese, dhe shpesh 
nismëtare e formave dhe 
nevojave të ndryshme sipas 
kërkesave të kohës dhe BE-së. 
Dhoma e Koblencit ka menaxhuar 
shumë projekte së bashku me 
zyrën e Sofjes që drejtonte 
shoqatat simotra në Ballkan. 
Përveç përfitimeve të ndryshme 
edukuese e trajnuese, 
shkëmbimit të përvojës dhe 
lektorëve të mirë gjermane dhe 
bullgare, komuniteti i biznesit, 
përfshirë edhe gratë kërkonte 
përparim më të shpejtë dhe 
përfshirje konkrete në standartet 
europiane. Me iniciativë të 
përfaqësuesve të SHGPAZ dhe 
konsensus të anëtarëve të tjerë të 
unionit u vendos që brenda këtij 
unioni të krijohej edhe unioni i 
ballkanit të grave të shtresës së 
mesme, i cili u lançua në takimin e 
parë të tij të mbajtur në Durrës. 

Takim b2b midis sipërmarrëseve të 
SHGPAZ dhe ato bullgare të AMWB  
Nga Flutura Xhabija 
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Më datë 15 shtator 2017, në 
Ministrinë e Bujqësisë, u 
organizua me aktorët kryesorë 
kombëtarë aktivë dhe të fushave 
respective, takimi konsultues 
”Vleresimi i Impaktit të 
Projekteve të FAOs në Shqipëri, 
kryesisht impakti social, barazia 
gjinore dhe forcimi i rolit të grave 
në zonat rurale. Ky është një 
vlerësim që FAO kryen në 
periudha dy vjeçare dhe synon 
përmirësimin e politikave dhe 
projekteve në këto fusha.  
 

 
 
 

 

 
 Programi i Vetëpunësimit 
mbështet të rinjtë që kanë 
dëshirën dhe vizionin për të 
ndërtuar biznesin e tyre. 
Nëpërmjet trajnimit mbi 
vetëpunësimin, këshillimeve të 
vazhdueshme gjatë gjithë fazave 
të programit, dhe mbështetjes 
financiare (në formën e pajisjeve 
dhe / ose materialeve), programi 
rogramit, dhe mbështetjes 
materialeve), programi  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asiston në 

transformimin e ideve 
në biznese të qëndrueshme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programi zbatohet nga UNDP me 
mbështetjen e Qeverisë 
Svicerane.   

 

 

 

 

 

 
Programi i 
Vetëpunësimit të të 

rinjve 

Vlerësimi i Impaktit të 

Projekteve të FAOs në Shqipëri 
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Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë 

Tiranë (CCI Tirana), në 
bashkëpunim me Dhomën 

Austriake të Tregtisë (WIFI 
INTERNATIONAL), vijon 

organizimin e trajnimeve nën 
brandin nderkombetar "WIFI" në 

Menaxhimin e Sipërmarrjes. Ky 
ëshë viti i 9º i organizimit të 

këtyre kurseve trajnimi i cili ka 
rezultuar me shumë sukses në 

ngritjen profesionale të nivelit 
menaxherial dhe jo vetem, në 

rritjen e interesit të sipermarrjes 
austriake si dhe ne bashkëpunime 

të ndërsjellta me biznesin 
shqiptar. 

- Si ofrohen këto Kurse? 

Programi i trajnimit "WIFI" të 
ofruara nga CCI Tirana (Chamber 

of Commerce and Industry of 
Tirana), janë te organizuara që ti 

vijë në ndihmë biznesit shqiptar 
për mundesi më të mëdha 

bashkëpunimi me bizneset 
Austriake. Në marrëveshje me 

WKO dhe CCIT, pjesa më e 
madhe e kostove të trajnimit 

përballohet nga partneret, ndërsa 
pjesemarresit në kete trajnim 

paguajnë një "Fee" simbolike dhe 
mjaft ekonomike. 

- Qëllimi i Programit WIFI-
AUSTRIA 

 
Ngritjen profesionale të nivelit 

menaxherial, me lektore/ekspertë  
ndërkombëtare, duke ofruar 

mundësinë e bashkëpunimit dhe 
partneriteti me sipermarrje 

Austriake me qellim shtimin e 
eksporteve dhe shitjeve. 

 
- Lektorët 

Në këtë program do të ketë një 
përzgjedhje të lektorëve më të 

mirë ndërkombëtar (Austriakë) 
me përvojë të gjatë akademike 

dhe profesionale në fushën e 
menaxhimit dhe lidershipit. 

- Modulet dhe Lektorët 
Moduli Iº 

Datë: 19-20-21.10.2017 
Strategic Planning / 

Organizational Skills 
Module IIº 

Datë: 26 – 27-28 .10.2017 
Risk of Business Management 

Module IIIº 
01-02-03 .11.2017 

Innovative Methods in Business, 
Finance and Marketing 

Provimi: 04.11.2017 

Vizita ne Wien - Austri: 11-15 

Dhjetor.2017 

- Target Group 

Kurset jane te dizenjuara për 

menaxherë apo administratorë të 
kompanive, të cilët janë të 

interesuar për 

trajnime profesionale 
me ekspertë 

ndërkombëtarë. Në 
keto kurse trajnimi 

mund të marrin pjesë 
të gjithë ata 

perfaqesues te 

shoqerive shqiptare, që janë të 
interesuar për bashkëpunim me 

sipermarrjen Austriake në fushat 
me interest e vecante dhe me 

mundesi per gjetje partneriteti. 
Import-Eksport. Eksperienca ne 

keto kurse trajnimi eshte nje 
mundesi e shkelqyer per te 

shkëmbyer informacion dhe 
pervoja. 

- Afati i aplikimit 29.09.2017 

Per me shume informacion, ju 
lutemi drejtojuni: 

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë 
Tiranë 

Rruga e Kavajës, Nr. 6 
Tel: (0) 45 800 934   

Cel: 0696088222 
 

 

Trajnime Profesionale në Menaxhim Biznesi 
Takime b2b me Bizneset Austriake 
Projekte Ndërkombëtare 
Bashkëpunim me Bizneset Austriake 
Nga Albana Laknori 

 

 

 

 

 

tel:0692342222
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Megjithëse ishim një ekonomi e 
brishtë dhe e “panjohur” thuajse 
me elementët që funksiononin në 
ekonomitë botërore të zhvilluara, 
përsëri disa “fenomene” morën 
hov shpejt. “Fitimet e shpejta dhe 
të sigurta”. Kjo ishte ajo që 
shoqëroi “opinionin” e 
sipërmarrjes vendase dhe të huaj 
në momentin kur qeveria 
shqiptare vendosi të fusë në 
funksionim koncensionin.  Kështu 
në  më shumë se 20 vitet e fundit 
“mania”  për koncesionet ka qenë 
e dukshme që  nga  shfrytëzimi i 
nëntokës  në disa rrethe  të vendit 
të cilat janë të pasura  me naftë, 
krom e bakër,  e deri te telefonia 
mobile,  prodhimi i dokumenteve 
identifikuese, ID të qytetarëve 
dhe i pasaportave për jashtë 
vendit, të aeroportit “Nënë 
Tereza” apo të terminalit të 
trageteve në Durrës, pullat 
fiskale, fibrat optike, kontrolli  
teknik i automjeteve, markimi i 
karburanteve  dhe skanimi i 
kontenierëve në dogana. Tashmë 
thuajse shumë shërbime janë 
dhënë me koncension, ku fitimet 
e privatëve janë “të majme”, por 
qytetarët a marrin shërbime më 
të mira, kur dhe qëllimi final i 
këtyre kontratave i tillë duhet të 
ishte? Por krahas volumit të madh 
të kontratave dhe investimeve, 
sërish vërehet kaos në trajtimin e 
koncesioneve, që edhe pse me ligj 
të hartuar me ndihmën e 

ekspertëve të BE-së, sërish 
problematikat në praktikë kanë 
qënë të shumta, ç’ka ka sjellë në 
jo pak raste prishje të kontratave 
apo anullim të tyre.  Kjo jo vetëm 
më biznesin vendas, të cilit për të 
thënë të vërtetën, jo vetëm që i 
mungonte eksperienca në këtë 
fushë, por nuk dispononte as 
burimet financiare dhe monetare 
për të qënë factor në këtë proces.  

Problematika të shumta kanë 
shoqëruar kontratat e dhëna më 
koncension gjatë viteve të fundit. 
Ndër më të debatuarat kanë qënë 
ato të dhëna në sektorë 
“sensitivë” si energjia, transporti 
apo shëndetësia. I gjithë thelbi i 
këtyre problematikave në vite ka 
qëndruar në mënyrën se si janë 
hartuar plan-bizneset, se sa 
serioze janë kompanitë në 
studimet që bëhen, se sa të sakta 
janë këto projekte, pasi në shumë 
prej tyre problem vazhdon të 
mbetet financimi i tyre.  Por nisur 
nga të dhënat në 13 vite, më 
konkretisht nga viti 2004 kur 
është dhënë dhe koncensioni i 
parë dhe deri në 2017, rezultojnë 
172 kontrata të lidhura me shtetin 
shqiptar.  Ndërsa referuar këtyre 
të dhënave, kontratat në bazë të 
veprimptarisë, vendin kryesor e 
zë energjia dhe gaz, me 143 
kontrata, me pas vjen sektori i 
transportit me 15 kontrata, 
kontrolli fiskal 5 kontrata, mjedis 
4 kontrata, punë të brendshme 3 

kontrata, ndërsa sektorët e 
shëndetësisë dhe bujqësisë me 
nga 1 kontratë. Rritja e numrit të 
objekteve dhe shërbimeve 
publike të dhëna me koncesion në 
vitet e fundit është bërë objekt 
debatesh lidhur me kostot që kjo 
strategji po sjell për buxhetin e 
shtetit, por, edhe të individëve 
dhe bizneseve.  

Në parim, koncesionet apo siç 
kanë nisur të quhen vitet e fundit 
Partneritet Publik Privat, janë 
cilësuar nga qeveritë si “rruga e 
duhur” për të rritur cilësinë e 
ofrimit të shërbimeve publike.  

Në vitin 2015, Ministria e 
Financave ka propozuar partneri-
tetin publik privat për administri-
min e taksës së pronës dhe 
mbledhjen e TVSH. Por a është 
momenti i duhur për ta dhënë 
edhe mbledhjen e kësaj takse me 
PPP, në një kohë kur problemet e 
pronave në vendin tonë janë të 
medha? Por për mbledhjen e 
TVSH pati debate të ashpra si nga 
opinioni publik edhe opozita, çka 
bëri që dhe qeveria të tërhiqej 
nga kjo procedurë.  

Megjithatë, çdo rast kërkon një 
analizë serioze, për të garantuar 
se kostot e shtuara për publikun 
justifikohen nga vlera që merret 
në këmbim. 

Koncensionet e 4 Qeverive 

A përfituan qytetarët shërbime më të 
mira? 

nga Violeta Shqalsi 
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26.8% 
Biznese aktive të drejtuara/pronare 
gra, për vitin 2016 në Shqipëri 
rezultojnë 26.8% me një rënie me 
4.5 pikë % në krahasim me vitin 
2015 ku përbënin 31.3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2% 
Rritja e kredisë për vitin 2016 
rezulton me një rritje modeste me 
vetëm 3.2% krahasuar me një vit 
më pare.  

 

Stafi organizator i SHGPAZ i 
aktivitetit mjaft të madh dhe me 
shumë vlera, study tour. 
Problemet dhe detyrat e këtij 
grupi ishin të shumëllojshme: 
kombëtare, vendore, turistike, 
historike, arsimore, rajonale, 
europiane dhe humanitare.

 

 

 

 

 

Study visit e sipërmarrëseve bullgare 
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Vetë ju gra do të mbroni dhe 
shpëtoni jetën tuaj, do të 
vazhdoni të menaxhoni biznesin 
dhe do të lumturoni familjen 
tuaj, duke bërë vetëkontroll dhe 
kontroll të gjirit periodikisht! 

Kanceri i gjirit zhvillohet nga 
qelizat e vetë gjirit. Qelizat në një 
pjesë të gjirit bëhen anormale 
dhe fillojnë të rriten, 
grumbullohen e formojnë një 
tumor, i cili shtyp dhe përhapet 
jashtë kontrollit dhe shkatërron 
indin normal të gjirit. Nëse nuk 
trajtohen, këto qeliza anormale 
mund të përhapen dhe të 
dëmtojnë apo shkatërrojnë indet 
normale që ndodhen përreth.  

Kërcënimi i madh nga kanceri i 
gjirit vjen nga natyra e heshtur e 
sëmundjes. Kanceri nuk shkakton 
dhimbje gjatë rritjes së gjëndrave. 
Sipas ekspertëve përqindjet më 
të larta të vdekjeve regjistrohen 
në vendet ku kanceri i gjirit nuk 
diagnostikohet deri në fazat më 
të avancuara të sëmundjes.  

1 në 8 gra ka mundësi të zhvillojë 
kancerin e gjirit gjatë jetës së 
tyre. Gjatë vitit 2016, në vendin 
tonë janë diagnostikuar rreth 800 
raste të reja të grave me kancer 
gjiri, ndërsa mjekët specialistë të 
fushës venë alarmin se sëmundja 
po shfaqet në femrat me moshë 
të re. 

Si diagnostikohet kanceri i gjirit? 

Diagnostikimi i hershëm dhe i 
saktë përfshin kryerjen e 

ekografisë së gjirit, mamografisë, 
konsultës me mjekut specialist, 
rezonancës manjetike, që lejon 
diagnostikimin e sëmundjes në 
fazë të hershme.  

Mamografia është e nevojshme 
për të diagnostikuar sëmundjen 
në kohën e duhur dhe në 
mënyrën e duhur. Prandaj 
ekspertët rekomandojnë që të 
gjitha gratë të fillojnë të bëjnë 
mamografinë në moshën 40-
vjeçare. Në rastet kur në familje 
ka patur raste me kancer gjiri, 
atëhere mamografia mund të 
bëhet edhe në moshën 35 vjeç. 
Mosha më e rriskuar është ajo pas 
moshës 50 vjeçare, si dhe pas 
menopauzës,  prandaj mjekët 
onkologë rekomandojnë që 
mamografia të bëhet çdo vit. 35% 
e rasteve me kancer gjiri prek 
femrat pas moshës 70-vjeçare.  

Kontrollet klinike për kancerin e 
gjirit mund të fillojnë që në 
moshën 20 vjeçare nëpërmjet 
bërjes së ekografisë. Në pjesën 
më të madhe të rasteve dhe 
sidomos në paciente në moshë të 
re, ekografia e gjirit është 
ekzaminimi kryesor që kryhet. 

Ekografia mund të përsëritet 
periodikisht pa asnjë lloj efekti 
anësor dhe pa limit moshe.  

Rol vendimtar në ekzaminimin e 
hershëm ka edhe vetëkontrolli, 
ku 70% e femrave zbulojnë që 
kanë një nodus me anën e 
palpacionit që i bën gjirit. Prandaj 
vetëkontrollet rutinë duhet të 
bëhen në mënyrë që në rast se 
vihen re psh: ndryshime në 
lëkurë, deformimet e gjirit, 
abracione të kokës së gjirit ose 
rrjedhje nga gjiri, janë shenja që  

duhet t’i tregohen patjetër 
mjekut onkolog.  

Nëse tumori diagnostikohet në 
kohë, shanset për t’u kuruar janë 
rritur ndjeshëm deri në 98%. 

 Dieta dhe aktiviteti fizik 

Për të parandaluar sëmundjen, 
rol të rëndësishëm luan dieta e 
duhur dhe aktiviteti fizik.  

Në një dietë të shëndetshme 
frutat dhe perimet duhet të zënë 
80% të saj. Perimet që 
rekomandohen janë: lakra, 
rukola, lulelakra, frutat e thata, që 
janë të pasura me acide yndyrore. 
Ushqimet që duhen eliminuar 
janë:  karbohidratet (buka e 
bardhë), djathërat (sepse kanë 
sasi të lartë të produkteve të 
qumështit), ushqimet e skuqura.  

Rol të rëndësishëm ka edhe 
aktiviteti fizik, sepse mban nën 
kontroll peshën, por mbi të gjitha 
mban në mënyrë të ekuilibruar 
hormonet e ndryshme si: 
hormonet e rritjes, hormonet 
seksuale, insulinën, glukagonin 
dhe kortizolin. 

Prandaj, drejtojuni tek mjeku 
për të bërë eco dhe mamografi 
periodikisht.  

Gruaja dhe shëndeti 
Kanceri i gjirit dhe parandalimi i tij 

Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti 
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Deska e thërrasin të gjithë, edhe 
unë do ta quaj kështu, Deska 
Blaceri; do ta shkruaj me këtë 
emër të shkurtuar sepse rëndësi 
ka që e njohin, madje për mirë, si 
një afariste të suksesshme; po të 
shkosh në zyrat dhe në dyqanet e 
saj, nuk ka minutë që nuk e 
thërrasin: në telefon, që klientët 
nuk pushojnë së kërkuari 
shërbimet e saj, por edhe duke e 
falënderuar për mirësinë e saj, për 
produktet e saj shumë të mira 
dhe për nderin që i ka bërë duke i 
zbukuruar eventet e tyre, rastet e 
gëzimit dhe këshillat shumë të 
sinqerta të saj; kam vite që e 
njoh përshtypja e parë, të duket 
që merr përsipër shumë, është 
pak e shpërndarë, që këtu flet e 
këtu thërret, këtu jep përgjigje e 
këtu qesh, këtu edhe bërtet (ka 
zërin mjaft të lartë) por që askush 
nuk ia kthen, sepse ajo përpiqet 
vetëm për të mirën e të tjerëve. 
Është e re, 51 vjeçe ; 
shtatlartë, e pashme, por e 
qeshura e zbukuron 
edhe më shumë; vishet 
thjeshtë në punë, me 
xhinse pothuaj 
gjithmonë, por në 
raste serioze duket si 
hyjneshë;  kur e pyes si 
ka filluar biznesin 
mendohet pak, sepse ka 
kaluar aq peripeci dhe ka 
ngritur një biznes aq të madh sa 
edhe me tri kokë të ishte nuk do 
të kishte mundësi t’i rreshtonte, 
ato nismat e saj të «marra» për 
dikë që nuk e njeh ose e 

paragjykon; viti ‘90 e gjeti 
të re fare, 24 vjeçe, e 
martuar, me dy vajza të 
vogla, 2 dhe 5 vjeçe. Intuita 
e saj shpërtheu si gejzer, i 
kishte ngjarë babait, siç më 

thotë, ajo,  me krenari  “ishte 
tregtar i lindur”. Ajo filloi tregtinë 
me të atin, në vitin 1990, blej e 
shit metrazhe, ushqimore, 
biankerira e ç’ti vinte në dorë; në 
1998 hapi një dyqan perdesh, po 
këtë vit i vdes bashkëshorti, një 
krah më pak, një ndihmës 
shpirtëror mangut, një familje pa 
baba; por Deska nuk u dha, nuk 
priti ta mëshironin, por me 
brengën në zemër e në shpirt 
(edhe sot e kujton me dhimbje) 
bleu dyqanin. Në 2003 hapi 
ateljenë me fustane e aksesorë 
nusesh dhe ngjiti katet e 
ndërtesës, njëpasnjë deri në 6 
kate (aty sipër ka edhe shtëpinë e 
saj). Në gjithë këtë biznes, ajo ka 
mjaft të punësuar të kualifikuar 
dhe një numër jo të vogël edhe 
part-time, sidomos në kohë 
plazhi, festash fund viti etj.  

Edhe pse makinën 
e saj Benz, e 

ka si lodër, 
madje 

benzi i 
parë në 

Pogradec, 
drejtuar nga 

një grua, ajo nuk 
përton të bëjë rrugë të gjata për 
të takuar partnerët e vet të 
biznesit në: Maqedoni, Turqi, 

Greqi dhe së fundmi edhe në 
Spanjë. 

Ajo që ka merak Deska është 
kualifikimi i saj i mëtejshëm, dhe 
po planifikon një master, të cilin 
nuk  kërkon për ta vënë në 
kornizë, por koha kërkon 
sipërmarrës të updejtuar dhe 
njohës të mirë të të rejave dhe të 
teknologjisë së informacionit. 
Unë besoj tek kjo grua e madhe 
dhe i uroj arritje të mëtejshme ! 

  

 
 

Vizitë tek sipërmarrësja 
Deska Blaceri 
Nga Flutura Xhabija 
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Revista ‘Moshim Aktiv’ prodhim i 
ASAG, e para e këtij lloji në 
tregun e botimeve Shqiptare, 
sensibilizon se ndryshimi 
demografik, efektet e thella të tij, 
të cilat prekin të gjitha aspektet e 
jetës individuale kanë ndeshur 
dhe Shqipërinë! Një botim serioz, 
një veprimtari e 
mirëorganizuar dhe 
një shembull 
pune të ASAG, që 
punon për 17 vjet në 
fushën e njerëzve në 

pension, të moshuar, te vlefshëm 
edhe në këtë stinë 
të bukur të jetës. 
Drejtuesja e kësaj shoqate zonja 
Mira Pirdeni, me këmbëngulje, 
me dashuri të madhe për këtë 
grup shpesh të abandonuar, i 
përfshiu në jetën aktive, në 

strategjitë 
shtetërore të 
zhvillimit 
kombëtar, në 
organizatat 
botërore simotra, 
edhe shtresën e të 

moshuarve, si 

pjesë e rëndësishme, social-
ekonomike! Bravo Mira!  
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