Buletini i muajit Dhjetor 2015.

1|Page

Women4Energy International Conference
Organizatoret perendimore jane vertet smart: te ofrojne biletat, hotelin, dreka e darka, kafe dhe çaj sa te duash, por...te
gozhdon nga ora 9.00 deri 17-18 pm, ne karriket e tavolinat konfortable, ku shpesh truri nuk te kap gjithçka( pa llogaritur
anglishten e italianit, gjermanit, kinezit, turkut etj etj), slitet nuk arrin nganjehere ti ndjekesh . Miremengjes nga
Shtutgardi, smart city, qyteti i Benzit, Porshit etj; me nje punesim te larte, me perdorim smart te energjise & alternative,
me mjedis te paster biologjikisht etj, etj. Ne dhomen e tregtise te ketij qyteti jemi ftuar nga rajoni, per here te pare me
grate ne biznes, me nje teme te kohes"Energjia dhe grate sipermarrese", ende nuk kemi filluar, sepse pritet ministri gjerman
per energjine( sipas axhendes) por do te kete lektore nderkombetare nga Hollanda, Suedia, Spanja, Turqia dhe Brazili!
Sipas temes, perfshirja e grave sipermarrese ne kete fushe lidhet me prodhimin, shperndarjen dhe menaxhimin e energjisesolare, te eres, dhe te formave te tjera; do te prezantohen gjithashtu studime universitare te kesaj fushe dhe pastaj do te
krijohet nje rrjet me rajonin tone dhe shoqatat perfaqesuese!

Sot me ftese te BERZH-it ,SHGPAZ -ja mori pjese ne Ceremonine e nenshkrimit te Marreveshjes se Huase midis BERZH
dhe Intesa Sanpaolo Bank ,partneri i pare intitucion financiar ne Shqiperi,ne kuader te Programit te Grave ne Biznes per
Ballkanin Perendimor. Ky program do te mbeshtese grate sipermarrese duke ju ofruar atyre akses ne finance,asistence
teknike seanca keshillimore dhe Know-how,per rritjen e biznesit te tyre. Nje fond i financuar bashkarisht nga qeverite e
Italise,Luxburgut,Suedise dhe BERZH.Ky fond do te mbeshtese mbi 1000 gra sipermarrese ne Ballkanin Perendimor.
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8 dhjetor 2015, hotel Sofia Tirane; takim interesant, une e titullova " te tjera ben, te tjera thua", komedi e
bukur, por sot pas 25 viteve nuk jemi aq naive, edhe pse siç thote Laberia" e ke te keqen brenda"; te huajt
ate duan, ndryshe me Ne, ndryshe me te tjeret, per te njejtet njerez, te njejtin problem; dhe...shqiptaret
ende nuk po e kuptojne se "perçaj e sundo", fitojne vetem ata qe sjellin parane; shoqata jone, nuk e ha ate
kokerr ulliri!

SHGPAZ-ja eshte ftuar ne panairin e organizuar nga bashkia e Tiranes te rr.”Komuna e Parisit”
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Me 14 Dhjetor 2015 ,Forumi Kombetar i Biznesit (NBF)organizoi nje aktivitet i cili mblodhi sebashu shoqatat shqipetare
te biznesit ,dhomat e tregtise ,perfaqesues te bizneseve dhe te medias dhe zyrtare te nivelit te larte.Qellimi i ketij aktiviteti
ishte prezantimi i gjetjeve te studimit qe NBF ka zhvilluar me 400 biznesedhe per te dhene rekomandimet per uljen e
nivelit te informalitetit dhe permiresimin e klimes se biznesit ne Shqiperi.Pjesemarresit diskutuan ne lidhje me rishikimin e
nivelit te taksave,duke rritur transparencen dhe kapacitetet e administrates tatimore. Formalizimi i biznesit eshte nje
proces qe po has disa pengesa. Nje anketim i Forumit Kombetar te Biznesit tregon se 66% e 400 subjekteve te pyetura kani
si problem kryesor nivelin e larte te taksave ndersa 64% e tyre konkurencen e pandershme.Anketimi eshte realizuar ne
periudhen ,Gusht-Shtator 2015,ne qytete te ndryshme te vendit. Forumi Kombetar i Biznesit ,i cili perfshin 10 prej
Shoqatave te Biznesit dhe Dhomave te Tregtise i kerkon qeverise shqiptare reduktimin e barres se taksave dhe nje klime
me miqesore per sipermarrjen.
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Me date 15 Dhjetor 2015 ,SHGPAZ ne bashkepunim me qendren "Lincoln" ne Tirane organizoi konferencen
me teme "National Completion Press Event" ne kuader te projektit "Sipermarrja Femerore -makineri
punekrijuese ne EJL". Ky takim me gazetaret te mediave te ndryshme vizive dhe te shkruar ,u be per te
diskutuar mbi marredheniet mes gruas ne biznes dhe medias ,si dhe pasqyrimin e problematikave e
mbeshtetjen qe jep "pushteti i katert"-media, ketij grupi shoqeror.
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Date 17.12.2015
SHGPAZ-ja nderohet per pjesemarrjen dhe kontributin e saj ne konferencen e Unionit Mesdhetar te
mbajtur ne 26 Nentor 2015 ne Barcelone.
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INNOVATION KAFE, ne 17 Dhjetor 2015. SHGPAZ-ja si e ftuara e nderit .
Nje takim per shkembim experiencash ,per te degjuar per arritjet dhe sfidat e gruas sipermarrese. Inspirim
per te qene te suksesshme .

WED-AFAEMME: Tirane, 17 dhjetor 2015. Hapja e nje biznesi per te rejat dhe studentet nuk eshte mision
i pamundur, madje nese ben nje plan te detajuar, nese mbeshtetesh nga grupi i interesit, si SHGPAZ, nga
universitetet si UET dhe APB, 5 studente do te hapin biznes te vetin ne 2016, njera mbeshtetet me grant,
nje tjetre i akordohet nje trajnim tre-mujor falas, ne Luksemburg, ne nje universitet me në zë te ketij
qyteti-shtet! Megjithate fituese jane edhe 20 studentet e perzgjedhura si dhe te mireinformuara e ne
komunikim edhe 100 pjesemarreset nga te dy universitetet tona! Nga qielli vjen bekimi, kur veshtron se po
punohet, studiohet, veprohet dhe zbatohet!

7|Page

Gezuar miq dhe mike, po festojme te Xibraku vitin e Ri 2016, si cdo vit, sebashku si shoqate, nje ngrohtesi,
nje kenaqesi, nje rilaks, nje forcim bashkepunimi dhe nje miqesi te vertete! Te gjejme kohe te celebrojme
festat e medha dhe te vogla, kush punon e fiton duhet edhe te defrejë...nje dolli per grate sipermarrese
shqiptare!
Tirane, me 18 dhjetor 2015
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21.12.2015 Sot pasdite ne takimin e dyte te keshillit ekonomik te bashkise se Tiranes! Dikur, jo shume
larg, prania dhe perzgjedhja ishte( ne shumicen e rasteve) partiake, klienteliste, privilegj, mani apo synim
perfitimi, por gjerat po ndryshojne, se i kerkon koha me emergjence dhe sepse politika eshte moderuar, ka
kuptuar se pa partneritet luajal me grupet e interesit te biznesit, nuk ka asnje çerek hapi progres; drejtimi,
moderimi dhe rekomandimet behet nga ky keshill konsultativ, me ekspertize profesionale, me impenjim
serioz te anetareve, me pergatitje serioze te propozimeve, me diskutime konkrete e te argumentuara dhe me
nje etike te kulturuar; nga ana e bashkise, mbledhja ishte e pergatitur shume mire administrativisht dhe
teknikisht, si dhe pergjigjet nga drejtuesit e larte te Bashkise ishin mjaft te qarta, modestisht te shprehura
dhe me tolerance argumentuese; ky partneritet duhej te ishte 25 vite me pare, por edhe tani qe filloi duhet
te vijoje e te jete shembull per cdo qeverisje vendore e cdo madhesie qofte bashkia, komuna a pleqesia; pa
komunikim dypalesh nuk ka asnje perparim; monologu politik a social, ekonomik a shkencor eshte shterpe
e
nuk
vlen
asnje
qindarke!

Mbledhja e
2-te
e
Keshillit
Ekonomik

te Tiranes
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22.12.2015, dega Shkoder “Histori suksesi të grave rurale të rrethit të Pukës”
Agro-Puka është një shoqatë fermerësh që kontribuon për zhvillimin d h e integrimin rural të zonave rurale të Pukës
përmes nxitjes dhe promovimit të zhvillimit ekonomik rural, nismave dhe aksioneve për zhvillimin e komunitetit me
qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës për komunitetet Rurale në Pukë.
Në kuadër të projektit “Të përmirësojmë kushtet e jetesës së popullsisë rurale
të rrethit të Pukës” financuar nga We Effect- Swedish Cooperative Centre,
Agro-Puka organizoi aktivitetin “Histori suksesi të grave rurale të rrethit
të Pukës” me qëllim nxjerrjen në
dukje të kontributit që ka dhënë
Agropuka për adresimin e
çështjeve të barazisë gjinore dhe
sfidave në të ardhmen për të
adresuar më mirë këto probleme.
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22.12.2015 SHGPAZ ne Kuvendin e Shqiperise "Reforma ne drejtesi,te drejtat e grave”

Përmirësimi i legjislacionit shqiptar për parandalimin e dhunës ndaj grave dhe mbrojtjen e të drejtave të
tyre, në përputhje me standardet ndërkombëtare.
Çështje për diskutim
 Legjislacioni penal, mbrojtja, mbështetja dhe kompensimi i viktimave të dhunës
me bazë gjinore.
 Legjislacioni civil për mbrojtjen nga dhuna në familje dhe përmirësimi i
procedurave gjyqësore.
 Shërbimet mbështetese për viktimat e dhunes me bazë gjinore
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Virusi HIV dhe sëmundja SIDA
SIDA është sëmundja më vdekjeprurëse e kohës moderne, nga e cila kanë humbur jetën mbi 24 milion njerëz.
Në Shqipëri deri në nëntor 2015 janë diagnostikuar me HIV/SIDA 804 persona.
Virusi HIV/AIDS është një virus që shkatërron sistemin imunitar, sistemin natyral të
mbrojtjes së trupit. Pa një sistem të fortë imuniteti trupi gjen vështirësi në luftimin e
sëmundjeve të ndryshme. Rruazat e bardha të gjakut janë një pjesë e rëndësishme e
sistemit imunitar. HIV pushton dhe shkatërron qeliza të caktuara të bardha të gjakut të
quajtura qelizat CD4+. Nëse shumë nga këto qeliza shkatërrohen, trupi nuk mund të
mbrojë veten kundër infeksionit.
Mendohet se rasti i parë i shfaqur është në vitin 1959, por HIV është identifikuar për herë të parë nga
shkencëtarët francez dhe amerikan më 1984, por emri iu dha në vitin 1986. Mendohet se për herë të parë e ka
shfaqur një majmun me ngjyrë të gjelbër prej të cilit më pas është infektuar edhe njeriu.
SIDA - sidroma e fituar e mungesës së imunitetit- është gjendja që pason kur trupi është i infektuar me virusin
HIV, e cila kalon nga faza e mbartësit të virusit në fazën e sëmundjes. Virusi nuk mund të transmetohet
nëpërmjet kontakteve të tilla si puthja, shtrëngimi i duarve, përdorimit të përbashkët të tualetit, pishinave dhe
dushit; gjatë ngrënies ose pirjes me një person të infektuar; përdorimit të lugëve dhe pirunëve të njëjta me
personat e infektuar apo gjatë shoqërimit me ta. Gjithashtu ai nuk transmetohet nëpërmjet pickimit të insekteve.
Ka tri mënyra kryesore të transmetimit të virusit nga një person në një tjetër e konkretisht: a) përmes
transfuzionit te gjakut, shiringave apo gjakut të infektuar; b) marrëdhënie seksuale të pambrojtura, me persona
mbartës te HIV-it; c) nga nëna e infektuar tek fëmija gjatë shtatzënisë, lindjes apo gjate ushqyerjes me gji. Kur
virusi HIV hyn në trupin e një personi, ai cilësohet si HIV pozitiv. Njeriu mund të jetë HIV pozitiv pa e ditur se
është i tillë.
Simptomat. Shenjat dhe simptomat e mundshme të virusit HIV janë: rreth 10% humbje në peshë, ethe për më
shumë se një muaj, lodhje dhe djersitje natën, por këto shenja nuk janë standarde dhe nuk u vëmë shumë rëndësi
pasi ato mund të hasen në jetën e përditshme. Njerëzit mund të jenë të infektuar, d.m.th. të jenë HIV pozitiv, për
4-7 vite përpara se sistemi imunitar i tyre të bie aq shumë saqë infeksione të ndryshme të shkaktojnë kalimin e
tij nga HIV pozitiv në pacient me sëmundje AIDS-it.
Një person i shëndetshëm ka në gjakun e tij nga 500-1200 trupa CD4-T ose rruaza ta bardha. Kur një person
HIV bie më poshtë se 300 CD4-T për kampion gjaku, ai menjëherë duhet të filloj kurimin me ilaçe antiretroiale
në mënyrë që të parandalojë shumimin e virusit në gjak dhe nga ana tjetër të ndihmojë trupin të rris CD4-T për
kampion gjaku.
Mjekimi. Deri më sot nuk ekziston ndonjë vaksinë ose ilaç i cili shkatërron plotësisht virusin HIV, por
ekzistojnë shumë ilaçe të cilët bëjnë të mundur kontrollin e shumimit të HIV si dhe parandalimin e futjes së tij
në ARN. Virusi HIV nuk duhet të paragjykohet dhe nuk i përket grupeve të caktuar njerëzish. Virusi përbën një
rrezik që mund të na prekë të gjithëve, por nuk është i pashmangshëm. Hulumtimet moderne po shikojnë
mundësinë e ndonjë vaksine që mund të ndihmonte në parandalimin e HIV, megjithatë nuk kanë dhënë
rezultate.
Përgatiti: Arlinda Demeti, farmaciste
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SHOQATA KOMBËTARE E GRAVE
PROFESIONISTE, AFARISTE DHE ZEJTARE

Punuan dhe draftuan materialet :
Flutura Xhabija ,
Klodiana Dragoshi

Rr.Mujo Ulqinaku, pal.Kristian Construction, Kati 1,nr.9,Tirana-Shqiperi
phone/fax:00355 4 2235726
E-mail: shgpaz.albania@yahoo.com; info.shgpaz@yahoo.com
www.shgpaz.al
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