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Buletini mujor  

Tetor 2015 
 

 
Në  kete  buletin do te gjeni: 

 Business Forum Prizren,  2015 

 Panairi  i Gjirokastres 

 Keshilla per bizneset e vogla-BERZH 

 Panairi  XI  i Artizaneve  dhe Trashegimise, Prishtine 

 WE-South East EU , SEECEL, Opati-Kroaci 

 Java e Nene Terezes=Java e Solidaritetit 

 Kongresi  IX  i Sipermarrjes  Femerore  i AIC-se 

 Forumi i biznesit Shqiperi-Taivan 

 Java  kryeqytetese  e Sipermarrjes  Femerore   

 Keshilli Ekonomik i  Bashkise se Tiranes 

 Diplomacia ekonomike-forum i konsujve te nderit 

 Unioni Dh.Tregt”Operacioni kunder Informalitetit” 

 Pritje ne ambasadat-Hungari dhe Turqi 
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Forum biznesi ne Prizren, 3-6 tetor 2015 

Tashme eshte kthyer ne tradite qe ne qytetin e vogel te Prizrenit te zbarkoje elita e biznesit 

mbareshqiptar dhe ai evropian. Qëllimi i  këtij  forumi  është te njihen investitoret e huaj me Kosovën 

dhe kompanitë kosovare duke tërhequr keshtu  vëmendjen e tyre për rritjen e numrit të investimeve në 

Kosovë dhe kryesisht  në Prizren.Gjatë viteve Prizreni ka ka qene  qyteti  i artizanëve dhe tani  po 

shtrohet rruga qe ky qytet te kthehet  ne nje  qendër biznesi në zemër të Gadishullit Ballkanik .                                              

Ne konferencen qe shoqeroi kete forum moren pjese sipermarres nga: Shqipëria, Turqia, Gjermania, 

Republika Çeke, Zvicra, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Maqedonia, Mali i Zi, Sllovenia, 

Bullgaria, Greqia. Kete vit nje rendesi  te madhe iu dha diskutimeve rreth mundësive te te berit  biznes 

në rajon. Shoqata jone u perfaqesua nga artizanet tona me punime cilesore dhe te bukura . 

 

6 tetor 2015- pas disa trajnimeve ne Tirane dhe Prizren starton puna per Katalogun e Biznesit me futjen te 

dhenave te kompanive te para per kete katalog, i cili  ka ne thelb te tij krijimin e nje broshure biznesi online 

me informacione te plota per bizneset, sherbimet dhe produktet e tyre. 
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 8 tetor 2015- takim pergatitor  nga  bashkia e Tiranes, per vullnetarizmin dhe ne ndihme te 

familjeve në nevoje,  

 

 

        
 

 

 

 

Tirane, 9 tetor 2015- ftesat jane multiformeshe: me goje, me shkrim, on line, me telefon, 

me mesazh, me kartë, me interes, pa interes, nga te rinj e te rritur, në moshe e mbimoshë, 

me poste e dorazi, nga nje femer a nje mashkull, i huaj apo vendas...uuuuuu sa shume 

qenkan, kjo e kesaj dite ishte me e bukra: te fton nje vajzuke, me nje qellim te mire, per nje 

bashkepunim; nuk i thashe jo, e degjova, e pyeta e sterpyeta, dhe iu pergjigja bashkepunimit 

me kushte lehtesuese dhe keshillimore; nga e ftuar u ktheva ne ftuese . 
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Kjo konferencë mblodhi  së bashku mbështetësit e grave sipermarrese nga politika, ekspertë, 

praktikantë, studiues dhe gratë sipërmarrëse nga nëntë vende pjesëmarrëse të projektit të 

titulluar " Gratë sipermarrese - një motor  punëskrijuese  për Evropën Juglindore" dhe më gjerë. 

 

Qëllimi i konferencës ishte për të festuar rezultatet e punës së përbashkët të aktorëve të 

ndryshëm, nga ekspertët ndërkombëtarë, anëtarë të grupeve të punës,  projektuar  nga 

partnered-SEECEL;GTF, Këshilli për Bashkëpunim Rajonal(RCC)koordinatore e projektit 

dhe natyrisht mbështetjen e madhe siguruar nga Agjencia Suedeze për zhvillim dhe 

Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA); per 3 vite u elaboruan mjaft module pune ne zhvillimin 

e grave sipermarrese deh shoqatave te tyre perfaqesuese si: "Treguesit kryesore te gratë 

sipermarrese", Analiza e nevojave për trajnim, Kriteret e praktikave të mira,  me njëzet e 

shtatë tregime frymëzuese të grave sipërmarrëse  që do të përdoren në të ardhmen si 

material educative dhe formuese te kesaj fushe. Pervoje mjaft interesante! Kroacia vertet 

eshte leader dhe e meriton; kemi cfare perfitojme prej saj. 
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15-16 tetor 2015, Zagreb  Shukrije Ramadani, Dijana Toska dhe Flutura 
Xhabija janë fituese të çmimit “Mbretëresha Teutë 2015”, gjatë manifestimit 
jubilar, tradicional dhe regjional te ketij formati,  kushtuar Nënë Terezës, 
bijës shqiptare dhe simbolit të humanizmit botëror. 

 

“Në këtë manifestim, i cili është mbajtur në ambjentin e Shtëpisë së Gazetarëve në Zagreb, nën 

përkujdesjen e presidentes së Republikës së Kroacisë, Kolinda Kitaroviq-Grabari, në Kuvendin e 

qytetit të Zagrebit, janë lavdëruar puna dhe angazhimi i veprimtareve, fituese të këtij çmimi. “Fituese 

të çmimit tradicional ‘Mbretëresha Teutë’ për integrimin e femrës shqiptare në botë, diasporë dhe në 

biznes janë: Shukrije Ramadani, presidente e Qendrës Kulturore Shqiptare në Zvicër, Dijana Toska, 

gazetare dhe ideatore e Himnit për Nënë Terezën dhe Flutura Xhabija, kryetare e Shoqatës së Grave 

Profesioniste, Afariste e Zejtare të Shqipërisë (SHGPAZ)”- është thënë me rastin e ndarjes së këtij 

çmimi. 
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16 tetor 2015, Tirane 

Ne 15-vjetorin e themelimit te Dhomes Americane te Tregtise ,shoqata jone u nderua si anetare 

nderi me nje trofe simbolike .                                                                                                                  

Urime Shgpaz, themeluese, kontribuese, partnere dhe vijuese e nje bashkepunimi te sinqerte 

dhe efektiv në&me Dhomen amerikane te Shqiperise! 
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18 tetor 2015 , Lignano Sabbiadoro, Itali, kongresi IX i Grave Sipermarrese;AIC 
 

Pershendetje , nga vendi nga thuhet buogiorno! Kudo lindja eshte e bukur, edhe ne Sabbiadoro, 

por ne vend tim eshte me i bukri ne bote; dola ne kete plazh, por rera nuk ishte e arte, jo me 

mire se ne plazhet tona, as hotelet aspak me te mira se tonat, vetem sherbimet i kane shume te 

mire: kete duhet ta permiresojme sa me shpejt; ne tavolinen ku po qendroj po diskutohet me te 

madhe turizmi jashte stinor, madje ngulet kembe qe te mos kemi varesi stinore, sepse, makro 

rajoni Mesdhetar dhe Adriatik-Jon, ka mundesi te pafundme turistike! 

Keto flasin e flasin, miliona euro kalojne neper fletet e slajtet e tyre, ndersa une shqetesohem 

perse Ne, ende nuk po kuptojme qe vuajm per "mend", se nuk bashkepunojme, nuk gjejme fjale 

pune e miqesie per te thithur fondet qe jane edhe per NE; nuk mendoj aspak per politiken tone 

te keqe, por per te gjitha ato forca e energji qe Ne te biznesit e te shoqerise civile nuk po 

mberthejme sustat per te gjetur fjalen magjike te bashkeveprimit! 
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15-20 tetor  2015, Tirane 

Mbledhja ne keshillin bashkiak, e gjithe aktoreve active te shoqerise civile,  per te mesuar mbi 

organizimin e "Javes se Nene Terezes & javes se solidaritetit e humanizmit, pasoi me shume 

veprimtari  te verteta dhe me jehone ne kryeqytetz:te gjithe kemi nevoje te behemi me humane 

me njeri-tjetrin, te shperndajme miresi dhe kujdes per njerezit ne nevoje dhe jo vetem. 

SHGPAZ -ja punoi me aneteret e saj per te dhuruar sado pak ndihme. SHGPAZ ne kuader te 

organizimit te javes se Nene Terezes, "Dhuro dicka per njerzit ne nevoje" organizuar nen 

kujdesin e Bashkise se Tiranes! Flm antareve te SHGPAZ per ndihmat dhe pjesmarrjen ne 

panairin e organizuar me kete rast 
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Diplomacia ekonomike .... me nismen e Shoqates se Konsujve te Nderit te Shqiperise !  

SHGPAZ në Tryezen e Rrumbullaket:" Diplomacia Ekonomike dhe Nxitja e Punesimit" me 

pjesemarrjen e Ministrit te ekonomise, te ministrit te mireqenies, te drejtorit te  inspektoriatit 

te Punes, te ambasadorit gjerman  e atij bullgar, te grupeve ekonomike shqiptare etj. 

 
Pritje ne ambasaden Hungareze dhe ne ambasaden  turke 
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23.10.2015      Me qellim garantimin e dialogut ndermjet administrates se 

Bashkise se Tiranes dhe sektorit privat ,si dhe rritjen e transparences ne 

vendimmarrjen publike dhe perfaqesimin e sektorit privat u vendos ngritja e 

"Keshillit Ekonomik te Tiranes". Si gjithmone SHGPAZ ishte nje nder aktoret 

kryesore si anetare e ketij keshilli me ftese nga vete kryetari i bashkise z.Erion 

Veliaj.Nisma te reja na presin per te çuar deri ne fund misionin 
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23  tetor 2015, Shkoder  

Dega jone ne Shkoder  ne mjediset e komisionit europian ,  per forcimin dhe qendrueshmerine 

e shoqerise civile. 

Tryeze e rrumbullaket “Nxitja e bashkepunimit strategjik dhe lokal te Rajonit te Shkodres”  

Shpresojme qe bashkepunimi ndermjet bashkise dhe OJF-ve te jete me i mire. Mundesi te 

tjera  aplikimi per projekte te reja. Shoqatat te jene pjese e konsultimeve edhe per shume 

projektligje apo politika te ndryshme pasi shume nga ligjet hartohen dhe miratohen pa 

degjuar zerin e shoqerise civile te cilat mbrojne interest e grupeve te caktuara si zejtaret, 

grate, te rinjte etj.  
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24 tetor 2015 , Tirane , Hotel Sheraton  

SHGPAZ ne Koferencen e pare te prezantimit te Biznesit Tajvanez me ate Shqiptar! Takime B2B. 

Organizuar nga Biznes Albania!  
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28 tetor 2015, Tirane 
Ne kuader te "Javes kryeqytetese te Gruas Sipermarrese, SHGPAZ organizoi takimin me teme "E 

ardhmja e grave sipermarrese te Europes Juglindore 2015-2020".Ky takim u realizua me mbeshtetje 

te GTF-(Initiative for Sustainable Growth),Zagreb-Kroaci; synimi eshte i qarte: Promovimi i praktikave 

me te mira per grate sipermarrese ne perputhje me Aktin e SMS-ve te BE, si dhe ngritjen e kapaciteteve 

te rrjeteve te shoqatave kombetare dhe rajonale te grave sipermarrese. 

 
Ky takim u percoll nga perfaqesues te qeverise, anetare te parlamentit, Dhoma e Tregtise dhe 

Industrise Tirane, perfaqesues te shoqatave partnere, universitete dhe akademike te tjere. 

Rezultatet e ketij takimi kombetar do te botohen ne publikimin final "Per te ardhmen e Grave 

Sipermarrese ne SEE" qe finalizohet ne fund te nentorit 2015.SHGPAZ mbylli me sukses kete 

projekt duke dhene shembullin si nje nga praktikat me te mira ne rajonin e Ballkanit.SHGPAZ 

ka mbeshtetur si te gjithe, bizneset e ndershme ne luften kunder informalitetit!  
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30.10.2015, Tirane,                                  Lufta kunder informalitetit  

Ne kete aktivitet u  diskutua  ne lidhje me raportimet dhe rezultatet e deri tanishme kunder 

informalitetit ,pati edhe nje seance debati me  Ministrin e  Ekonomise z. Arben Ahmetaj dhe 

Ministrin i Financave Z. Shkelqim Cani, te cilet, diskutuan me perfaqesues te dhomave te 

tregtise dhe shoqatave te biznesit. 

SHGPAZ, mbeshtet, si gjithnje, bizneset e ndershme luften kunder informalitetit! Pergezojme 

Qeverine qe mori parasysh kerkesen tone per formalizim e Artizanatit me taksa 0 !  Good 

success... 

 
PANAIRI I GJIROKASTRES 

 
30 tetor 2015, nje panair vjetor i pasur ne promovimin e te gjithe artizaneve 

dhe produkteve te tyre ne ekspozim, ne trajtim te problemeve dhe sfidave te 

tyre, ne permiresim cilesie e standarti dhe ne publikime materialesh mediatike 

dhe sociale  me tematike profesionale. 
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SHENDETI  I GRUAS 

Kanceri i gjirit dhe parandalimi i tij 

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 vit 2015, 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. 

Përgatiti: Arlinda Demeti, farmaciste 
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Kuriozitete 

Republika Çeke e mbushur me dyqane shqiptare 

Nëse e vizitoni Pragën e bukur doemos do t’ju bjerë në sy argjentaritë e shumta 

që gjenden në pjesët më turistike të qytetit. 

Dhe besoni apo jo, këto argjentari shumica janë të shqiptarëve. Ato janë hapur 

rreth viteve 90-ta nga shqiptarë të Kosovës që po e bënin punën e njejtë në 

Kroaci. Shumë prej tyre ishin punues të filigranit. 

Ishte fillimi i luftës në Jugosllavi që i shtyri këta zejtarë të kërkojnë tregje të 

reja dhe kështu përfunduan në Çeki. 

Në rrugën e njohur “Karllova” gjenden dhjetëra dyqane të tilla. Ato janë 

biznese familjare ku shumica e punëtorëve janë vet pronarët. Ata punojnë nga 

mëngjesi deri afër mesnatës. 

Shumica e tyre janë me prejardhje nga Prizreni e Peja. 

Luigj Tomiqi me origjinë nga Prizreni tregon se ishte viti 1993 kur familja e tij 

erdhi në Pragë. 

“Kur kemi ardh kanë qenë 7,8 dyqane të shqiptarëve. Viteve të 90-ta kemi 

punuar në Kroaci por atje filloj kriza dhe ne u njoftuam nga një mik i familjes 

që në Çeki ka më shumë punë” tregon Tomiqi që bashkë me 5 vëllezërit e tij 

merren me këtë profesion. 

Ata kanë dy dyqane në Çeki dhe një në Sllovaki. Të bërit biznes në Çeki Luigji 

thotë që ka qenë shumë e lehtë. 

“Njerëzit janë shumë të butë dhe kanë kulturë të lartë. Kurrë s’kemi pas 

ndërhyrje sa i përket financave ose vështirësi. Jemi rehat” thotë ai. 

Shumica e shqiptarëve janë të besimit katolik por nuk mungojnë edhe 

myslimanët. 

Muhamet Mulla me origjinë nga Peja është njëri prej tyre. Ai bashkë me 

familjen e tij shkon në festat e komuniteti katolik. 
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Familja e tij kanë ardh këtu në vitin 1994. Që 18 vitet merren me këtë 

profesion. 

“Vëllai ka punuar në Kroaci si Ciceron dhe kur plasi lufta atje erdhi me punë në 

Pragë. Më ftoi edhe mua dhe që atëherë hapëm dyqanin dhe po vazhdojmë” 

fillon rrëfimin Mulla. 

Për popullin çek ai ka fjalët më të mira. Thonë që janë të butë dhe kurrë nuk iu 

kanë shkaktuar telashe. Edhe pse imazhi i shqiptarëve le mjaft për të dëshiruar. 

“Në fillim iu thoshim se jemi italiane. Pastaj doli një lajm se ari italian nuk 

ishte i mirë dhe ju thoshim jemi kroate. Kroacia iu pëlqen e aty ndaheshim 

mirë. Nëse iu prezentoheshim si shqiptarë s´ishte ide e mirë atëkohë” thotë ai. 

Ka shumë familje nga Peja që merren me këto zeje. Mulla i numëroi familjet si 

Sahatçiu, Kasapolli, Tabaku e Kastrati. 

“Ne e thirrëm njëri- tjetrin. Në atë periudhë Çekia sapo kishte dale nga 

komunizmi. Gjithçka niste nga fillimi dhe megjithëse ka profesioniste të 

mëdhenj të kësaj fushe në këtë shtet, ne prapë gjetëm tregun tonë” tregon 

Mulla. 

Është interesante se Praga ka shumë turistë që blejnë stoli por edhe banorët 

janë mjaft të interesuar për to. 

“Ne e shesim një gurë të njohur që quhet Granata dhe nxirret në Çeki. Dhe 

interesimi nuk mungon. Ky treg është mjaft i madh. Këtij populli i pëlqen ari. 

Andej nga Bërnoja edhe më shumë ka shitje, në Sllovaki e Ukrahinë edhe më 

shumë”, rrëfen me një theks pejan Mulla. 

Argjentaritë nuk janë bizneset e vetme të shqiptarëve në kryeqytetin e 

Republikës Çeke. Këtu mund të gjeni dhjetra piceri e restorante të pronarëve 

shqiptarë. 
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               Pergatiti :  Msc.Flutura Xhabija 

             Ndihmoi:    Klodiana Dragoshi  
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