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Shoqata e Grave 
Profesioniste afariste dhe 

zejtare 

Garte sipermarrese ne takim me ministren e jashtme 
Italiane Emma Bonino  
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VEPRIMTARITE KRYESORE 

Numri i takimeve te organizuara nga SHGPAZ – 2 

Numri i takimeve te organizuara nga te tjeret - 9 

Numri i pjesemarreseve ne takime— 71 persona 

 

Muaji Data Vendi Aktiviteti pje-

sema

rja 

S  8 Prishtine Konference nderkombetare “Lidershipi& Sipermarrja” 
dhe  ekspozite e produkteve  te grave kosovare  

2 

 18 Tirane Takim biznesi dhe  forum ekonomik B2B, tek Amb.bullgare 8 

 H   
19 

  
  

Tirane H.Rogneri “ BENELUX Ballkanik-treg  i  hapur” 4 

 Tirane Berthama e Mobiljereve 6 

 T Tirane Berthama e Hoteliereve 10 

 23-24 Tirane Hotel Theranda “Trajnimi i GIZ per nucleus&analize”  3 

 A 24 Tirane  Kullat binjake-H.Royal “Mbledhja e Kryesise se DHTIT” 1 

 25 Tirane H.Tirana, Partners Albania“ Rritja e perfaqesimit te gruas 
rurale ne jeten politike dhe sociale” 

6 

T 26 Tirane  Rezidenca – Rilindja Ridge 

Ambasada Amerikane per grate Sipermarrese&Diplomate 

1 

O 26-30 Prishtine Panairi Prishtine 10 

 R 27-29 Gjirokaster Panairi Gjirokaster 20 



Panairi ne Gjirokaster 27-29 Shtator  
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Gjirokastër, ndahen çmi-
met për artizanë  
30/09/2013  
 
Për 3 ditë me radhë në 
pazarin karakteristik të Gji-
rokastrës është zhvilluar 
Panairi i Trashëgimisë dhe 
Artizanatit, organizuar nga 
fondacioni Gjirokastra.  
 
Panairi në këtë edicion të 7 
të tij mblodhi rreth 150 arti-
zanë nga Shkodra, Kukësi, 
Porgradeci,Saranda, Erseka, 
Gjirokastra, por edhe nga 
Mitrovica e Prizreni.  
 
Për 3 ditë ata paraqiten puni-
met e tyre tradicionale në 
gur, dru, qëndisma, prodhime 
në kashtë, mozaikë e të tjera.  
 
“Kam gjashtë vjet që vij në 
këtë panair në Gjirokastër. 
Përfaqësohem me 13 lloje 
teknikash dhe këtu priten 
shumë mirë dhe kam treg. 
Është një kënaqësi për mua 
që merrem me këtë art”, 
thotë një artizan i drurit.  
 
Muhedin Makri i jep gurit jetë. 
Që prej 26 vitesh ai ushtron 
zanatin e gurgdhendësit si të 
vetmin mjet jetese.  
 

“Profesionin e gurëgdhënësit 
kam 25 vjet që e ushtroj, kry-
esisht zbukurime për shtëpitë 
karakteristike të Gjirokastrës. 
Tërhiqen më shumë punët që 
kanë të bëjnë me Gjirokatrën  
-thotë Muhedini.  
 
 
“Nuk i bëj veprat e mia për ti 
shitur, por i bëj sepse dua që 
dhe fëmijët që janë sot të 
edukohen duke promovuar 
vlerat e tyre, vlerat e Gjiro-
kastrës, duke bërë gjithcka 
gjithësecili për veten e tij dhe 
për qytetin do të thotë që t’i 
shtohen vlerat Gjirokastrës 
dhe gjithë vendeve ku bano-
jnë shqiptarë. Ky panair i jep 
vlera Gjirokastrës për cdo vit 
dhe do t’i shtojë më shumë 
klientët e saj dhe ata që duan 
të shfaqin produktet e tyre 
dhe qe ky panair të bëhet sa 
më i larmishëm dhe sa më i 
mirë për vitet e tjera”, thotë 
zoti Pano.  
 
Por krahas Panairit të Arti-
zanatit, një vend i veçantë iu 
kushtua atij të kulinarisë ku 
për të gjithë të pranishmit 
amvisa Elida Zhulati prezan-
toi gatimet tradicionale të 
mikpritësve gjirokastritë.  
 
“Bukëvalja është e veçantë 
për Gjirokastrën; është ëm-
bëlsirë që nuk bëhet shpesh 
sa mund të bësh bakllavanë. 
Kjo bëhet akoma më rrallë, 
për evente më të vecanta. 
Baza e ushqimit në Gjirokas 
tër është drithi, mishi e byl-
meti”, thotë amvisa E.Zhulati.  
 
Përmasa të reja i dha Panai 
rit mbështetja a Ministrisë së 
Mirëqënies Sociale,Rinisë 
dhe Agjencisë së Kombeve 
të Bashkuara për Barazinë 
Gjinore, Fuqizimin e Grave.  

 
Erisa Çela, përfaqësuesja e 
kësaj organziate thotë se 
rreth 50 gra artizane falë 
kësaj ndihmese mundën të 
paraqisnin punimet e tyre 
në këtë panair.  
 
“Është një përvojë e parë, të 
paktën për agjencinë, por 
edhe Ministrinë. Shpreso-
jmë që kjo të kthehet në një 
traditë në mënyrë që vit pas 
viti të ndihmojmë gratë sipër-
marrëse të artizanatit të mar-
rin praktika më të mira, të 
punojnë përmes rrjeteve dhe 
të jenë sa më pranë tregut 
me produktet e tyre. Dizen-
jues të posaçëm do t’i sho-
qërojnë në një periudhë 3-
mujore që ato të sofistikojnë 
më tepër produktin e tyre për 
të mpleksur traditën e vjetër 
me modernen, për të bërë 
një produkt që është më i 
denjë për të kaluar tregun 
matanë kufirit”, thotë për-
faqësuesja e UNWOMEN për 
Barazinë Gjinore dhe Fu-
qizimin e Grave.  
 
Në fund të këtij evenimenti 
juria ndau edhe tre çmimet 
kryesore për artizanët më të 
talentuar: Margarita Laçkaj
( shgpaz) nga Pogradeci, 
Florinda Vuca nga Kukësi 
dhe Artenca Kruja( shgpaz) 
nga Shkodra të cilat do të 
mbështeten në krijimtarinë e 
tyre nga unwomen duke 
marrë trajnimin e duhur.  
 
Panairi do të udhëtojë drejt 
kryeqytetit në periudhën e 
Krishtlindjeve për të sjellë të 
tjera punime artizane pranë 
artdashësve.  
 
SHGPAZ u perfaqesua nga 
15 artizane, duke qene pje-
semarrese ne 7 edicionet e 
tij. 
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Takim me berthamen e Hoteliereve  

Berthama e artizaneve  

Takim me drejtoreshen e  Agjensise Kombetare te Turizmit  
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Hotel Rogner “ BENELUX-i Ballkanik -Treg i hapur ” 

Takim me berthamen  e mobilereve  

Takim B2B ne ambasaden Bullgare, me biznese bullgare 
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Konferene dhe Panair i grave ne Lidership dhe Sipermarrje– Prishtine  

Panairi artizanatit Prishtine  

Mledhja e bordit te DHTIT  Trajnimi i Nucleus – Coaching –Giz 
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10 gabimet që mund të shmangen në fillimin e një 
biznesi të ri 

Është e pranuar gjerësisht 
në komunitetin e menax-
herëve dhe investitorëve 
që sipërmarrësit mësojnë 
më tepër prej gabimeve 
sesa prej sukseseve. Nuk 
është e vështirë për ta 
marrë me mend që nëse 
një sipërmarrës bën një 
gabim herën e parë, nuk 
do ta përsërisë më herën 
e dytë. Nëse e përsërit, 
thjesht nuk bën për atë 
punë. Por megjithatë, nuk 
ka dyshim që alternativa 
më e mirë është të 
mësosh nga gabimet e të 
tjerëve. Ka një sërë gabi-
mesh që një sipërmarrës i 
ri mund të bëjë duke hum-
bur kështu shumë para, 
por në këtë postim do të 
sjell 10 më të përhapurat, 
sipas librit më të shitur të 
Ryan Blair “Nothing to 
lose, Everything to 
gain”:Mos bëni para-
shikime shitjesh tepër 
optimiste. Të gjitha 
vlerësimet mbështetini në 
rezultatet e këshilltarëve 
me përvojë dhe studimeve 
të detajuara për një sektor 
të caktuar të tregut.Mos 
punësoni me njerez që 
bien gjithmonë dakord 
me idetë tuaja. Rënia 
dakord të jep ndjesi të 
mirë, por nuk nxjerr para 
prej saj. Kërkoni për ide të 
reja që sfidojnë tuajat dhe 

dëgjojini me vëmendje ato. Në 
këtë mënyrë nxitet debati 
konstruktiv dhe ideja që kishit 
në fillim, mund të zëvendëso-
het nga një më e mirë.Mos u 
përqëndroni  aq shu më 
tek konkurrenca. Është 
gjithmonë më produktive të 
përqëndrohesh tek krijimi i një 
oferte të sukseshme nga kom-
pania që drejton, sesa të për-
piqesh të zhdukësh konkur-
rentët. Të thuash gjëra nega-
tive për stafin e tyre, apo të 
vësh në dukje mangësitë e tyre 
është një situatë humb-
humb.Mos harxhoni kohë 
duke vrarë mendjen se 
çfarë mendojnë të 
tjerët. Nuk ka rëndësi se sa 
shumë përpiqeni, sepse nuk 
mund t’i kënaqni asnjëherë të 
gjithë. Mos kini frikë të ndiqni 
vizionin tuaj, të mësoni nga 
gabimet dhe të transformoni 
biznesin tuaj, edhe nëse dikush 
mund t’i shikojë ndryshimet si 
një zhgënjim.Mos bashkoni 
biznesin me qejfin. Kjo 
është veçanërisht e vërtetë 
për marrëdhëniet me të tjerët. 

Mos u vëllazëro me punonjësit 
e rinj menjëherë dhe zgjidhi 
partnerët e zgjuarsi. Nuk duhet 
të merresh me “punët e tua” 
aty dhe atëherë kur është koha 
për biznes.Shpejt për të lar-
guar dhe ngadalë për të 
rekrutuar. Tërhiqeni këm-
bëzën shpejt kur një i punësuar 
nuk di të bëjë punën siç duhet, 
por mos harroni të tregoheni 
njerëzorë dhe të ndiqni të 
gjitha procedurat ligjore. Nga 
ana tjetër, të punësoni dikë 
menjëherë pasi i keni parë CV-
në, funksionon po aq sa funk-
sionojnë martesat pas një 
takimi të vetëm në Las Ve-
gas.Mos mendoni që kom-
pania juaj është më e 
rëndësishme sesa punon-
jësit tuaj. Një kompani është 
një entitet që ndryshon sipas 
vullnetit të njerëzve. Skuadra e 
punonjësve të kompanisë ka 
një pasion të përbashkët dhe 
një inteligjencë me të vërtet të 
vlefshme. Bëni që kompania tu 
përshtatet këtyre karakteristi-
kave dhe jo të ndodhë e anas-
jellta.Mos i nënvlerësoni 
nevojat për para. Kur ke 
njerëz dhe familjet e tyre që 
varen nga rroga që ju duhet t’i 
jepni, por ju nuk keni para, kjo 
është një tjetër situatë humb-
humb…...vijon ne muajin 
tjeter. 

 



"Thenie te mencura"   
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 Zemra e njeriut ka kufi në dashuri, por jo edhe në urretje—Balzak 
 
 Çfarë do të ishte bota pa dashurinë ? Si xixëllonja pa dritë—Goethe 
 
 Të jem burri më i pasur i varrezave nuk më ka interesuar ndonjëherë! Të shkoj në shtrat 

për të fjetur dhe të them – “Ne kemi bërë diçka të mrekullueshme..” kjo më intereson… - 
Steve Jobs 

 
 Për atë që është shumë i vetmuar edhe zhurma është ngushëllim—Frederik Nice 
 
 Bukuria mbetet vetëm një skicë, është karakteri ai që e bën një person të jetë një 

kryevepër—William Shekspir 
 
 Të falësh, nuk do të thotë të harrosh— Ismail Kadare  
 
 Mjerë ai që ka dashur vetëm formën, trupin dhe pamjen, vdekja i’a rrëmben të gjitha. 

Dashuroni shpirtin.. se do ta rigjeni..  - Viktor Hygo 
 
 Gjeniu eshte 1% frymezim dhe 99% djersitje  - Tomas Edison  
 
 Mendjet e mëdha diskutojnë për idetë; mendjet mesatare diskutojnë për ngjarjet; mendjet 

e vogla diskutojnë për njerëzit—Ruzvelt 
 
 Nëse hija e personave të vegjël paraqitet e madhe, ta dish se në atë vend me siguri po perëndon 

dielli… - Jon Davids 
 
 Krenaria mund te lihet menjane , por dinjiteti nuk duhet humbur per askend  

 Prandaj edhe nëse të mund FRIKA drejt SUKSESIT, ti prapë duhet të ngrihesh dhe t’i 
thuash ËNDRRËS tënde: “Do bëhesh pjesë e DËSHIRËS sime të realizuar  

 Nëse rrezikon mund të humbasësh, nëse nuk rrezikon ke humbur gjithësesi  

 Sinqeritet është të kesh qiellin dhe të duash vetëm një yll.. të kesh detin e të duash vetëm 
një pikë uje, ta kesh boten dhe te duash vetem nje njeri  

 Tre parimet e mëdha të së bukurës janë: thjeshtësia, e vërteta dhe natyrshmëria  

 Vepra e vetme, për të cilën nuk dihet shpërblimi, është durimi  

 Sikurse ndërtimi i shtëpisë nis nga themelet, e jo nga çatia, ashtu dhe ndryshimi vjen nga 
vetja, e pastaj nga shoqëria  

 E vërteta është si drita, kurdo që të bëhet ndonjë vrimë, ajo del në sipërfaqe  

 Të jesh me karakter do të thotë, të jesh i drejtë edhe kur s’të sheh njeri  



Adresa “Rr. Bogdani” Pall. 
Nr. “25 “ ap. 51  

phone/fax +355 42 235 726  

shgpaz.albania@yahoo.com;  

info.shgpaz@yahoo.com;  

shgpaz.edep@yahoo.com;    

Tirana-Albania 

Redaktim & pergatitje perfundimtare 

Msc.Flutura XHABIJA 

Mblodhi materialet & draftoi 

Jur. Marjeta MAZNIKU 

Ndihmoi me materiale Silvana BARCI 

 


