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Strategjia 2020 e Europes Jug-Lindore
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9
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Prizren

Konferenca e 3-te, nevojat per te mesuarit e
grave sipermarrese – B-WCo
Tryeze e rrumbullaket me Sipermarrjen Femerore- Ambasada Italiane
Arsimi profesional ne vendet e Ballkanit perendimor – MBB

1

Tirane

E

Aktiviteti

18
2

15-17
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Takim me OJF - Vleresimi i OGP-se , ne
ambjentet e Ministrise se Informacionit
Matrica e monitorimit te Mjedisit Mundesues
per SHC – Partners
Investimi per talentet e reja
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Tirane
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Tirane

8
2

Tirane

Takim me berthamen e Mobilereve
Tryeze e rrumbullaket me Shoqerine Civile dhe
Integrimi Europian
Java e Komitetit te Burimeve Njerëzore ne nje
“Open House”
Java e Komitetit te Burimeve Njerëzore ne nje
“Open House”
Forumi i 8-te i sipermarrjes femerore te Adriatikut dhe Jonit
Qytete pa korrupsion-Qytete me te ardhme

Korce

Dita e SME-ve Korce 2013
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Takim me shoqerine civile EESC
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Takim me bizneset Hollandeze

10

Tirane

Grate dhe procesi i integrimit
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23
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24-25
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R
25
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Takime te organizuara nga SHGPAZ 2
Takime te organizuara nga te tjeret
Numri i pjesemarreseve
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16
74 persona
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Takime, trajnime dhe konsultime

Takim, Berthama e Parukiereve 08.10.2013

Jour Fix SHGPAZ-PEM Consulting

11.10.2013

Berthamat e kombinuara: hotelieret dhe mobilieret 16 tetor 2013
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Konferenca rajonale

Konferenca “Invest for the Future” 17- 19 tetor 2013 Struge-Maqedoni

Zagreb, 1-3 tetor 2013, Projekti Grundvig,
“ Roli i te mesuarit te sipermarrjes per grate”

Tirane, 30 tetor 2013 “Grate dhe procesi i integrimit”
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Kongresi VIII”Bankat ne krizen ekonomike
Sipermarrja femerore”23-25/10, 2013,Dubrovnik
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Veprimtari lokale dhe rajonale

Prizren, 9-11 Tetor Arsimi profesional ne vendet e rajonit perendimor – MBB

Tirane, 30 tetor 2013 “ Strategjia e punesimit dhe arsimimit”

Tirane, 30/10/’13-Mundesite investuese&bashkepunuese me biznesin hollandez, Tirane, 30 tetor 2013
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Takimi i Sipermarrjes Femerore me Ministren e jashme Italiane znj.Emma Bonino
Ministrja e Jashtme e Italisë, Emma Bonino gjatë vizitës së saj në Tiranë, zhvilloi
një takim me gratë sipërmarrëse shqiptare dhe italiane që punojnë nëvendin
tonë. Në fjalën e saj Bonino e vuri theksin tek autonomia financiare, si çelës i
suksesit të femrave në biznes. “Unë vazhdimisht theksoj se nuk ka zhvillim ekonomik pa pjesëmarrjen aktive të gjysmës së popullsisë-femrave”.

Duke iu drejtuar femrave sipërmarrëse, por jo vetëm, Bonino u shpreh
“mos kërkoni mbrojtje, por mundohuni të arrini hapësirat e kërkuara. Jo
të gjitha do t'ia dalin. Fitojini vetë hapësirat tuaja, mos prisni t`ua dhurojnë. Historia botërore tregon se ndryshimi është i mundshëm-autonomia
ekonomike, është shumë e mirë. Ajo që duhet të kërkojmë është
hapësira që secila të rritet sipas projektit të saj”, tha Bonino; në përfundim të fjalës së saj, ajo theksoi se, “Liria nuk është sinonim i lumturisë”.
Te pranishme ishin Znj.Flutura Xhabija, kryetare e Shoqates se Grave Profesioniste, Afariste dhe Zejtare. Ajo i kër
koi që të rritet mbështetja per grate sipermarrese shqiptare nga qeveria italiane me programe të vecanta për to.
E pranishme në këtë takim ishte dhe Linda Rama, bashkëshortja e
kryeministrit. Në fjalën e saj përshëndetëse, zonja Rama vlerësoi praninë në Tiranë të ministres së jashtme italiane. “Të gjitha ne besojmë se
është privilegj të kemi mes nesh një shembull të një gruaje të zakonshme që gjendet në rolin e quajtuar padrejtësisht të pazakonshëm për
gratë, Emma Bonino. Ajo bën atë që një grua e pazakonshme mund të
takohet me gratë dhe vajzat që bëjnë ndryshimin, duke sjellë tek ne
eksperiencën e përtej detit.” Sipas saj “edhe gratë dhe vajzat e pazakonshme shqiptare, mund të bëjnë histori suksesi si burrat”, tha ajo.
Ndërkohë, Jolanda Kote, sipërmarrëse shqiptare, anëtare e shoqatës së
grave profesionsite, afariste dhe zejtare, solli në vëmendje të të pranishmëve, se bizneset që drejtohen nga gratë janë shumë të pakta në
numër krahasuar me ato të drejtuara nga meshkujt. “Raportohet se numri i bizneseve të grave është shumë i
vogël, dhe një prej faktorëve është mungesa e pavarësisë ekonomike për të nisur një sipërmarrje. Femrat në
Shqipëri janë më së shumti shtëpiake ose që kontribuojnë në familje me një rrogë. Duhet të shkëputemi nga ky
mentalitet”.
Ajo ndërkohë këshilloi se, për sukses në sipërmarrjen e grave duhet t'u vijë në ndihmë shteti përmes kredive
vetem për femrat. Sipas saj, “suksesi në një sipërmarrje kërkon disa faktorë si vetëbesim të plotë për të ngritur
një biznes, hartimi i nje plan biznesi të detajuar, përvojë pune, trajnime para nisjes së biznesit etj. Është shumë e
rëndësishme edhe rritja e nivelit arsimor dhe profesional të grave dhe vajzave”, tha Kote.
Zonjes Bonino iu dha edhe nje fotografi e kornizuar e bere me grupin e grave te SHGPAZ , ne Bari , ne vitin 2007,
ne nje konference nderkombetare per sipermarrjen femerore, organizuar nga vete onorevole Bonino.
Page 6

Buletini Informativ Tetor 2013

Ushtrimet fizike
Kryerja e ushtrimeve fizike është më shumë se e nevojshme! Por kur është koha më e përshtatshme për t’i bërë ato dhe cilat janë arsyet
që e përcaktojnë këtë gjë? Zbulojini…
1. Ju me siguri mendoni se në kohën e pushimit të drekës ose pas përfundimit të punës, do të gjeni kohën e nevojshme për stërvitjen ditore. Por përvoja tregon se koha e punës përfundon atëherë kur edhe lista e detyrave të ditës është duke përfunduar. Të jeni të sigurt
se në këtë kohë, vështirë se do të keni dëshirën minimale, por edhe fuqinë e nevojshme, për të vënë këmbë në palestër. Në këtë situatë,
fizkulturën duhet ta bëni në mëngjes!
2. Nuk do të keni nevojë të prisni
Nuk ka gjë më të mërzitshme sesa të presësh dikë të mbarojë ushtrimet në pajisjen tek e cila ti do të ushtrohesh. Nëse ju do të shkoni në
mëngjes në palestër, keni mundësinë që ta ndani hapësirën dhe veglat e saj, vetëm me ata pak njerëz të cilët mendojnë si ju. Për pasojë,
do të keni mundësi të zhvilloni ushtrime në mënyrë intensive dhe të reduktoni kohën e pritjes!
3. Aktivizojeni më herët metabolizmin tuaj
Ushtrimet në mëngjes bëjnë që proceset metabolike të fillojnë më herët dhe në formën më optimale, e cila vazhdon të ruhet në nivele të
kënaqshme për një kohë të gjatë. Atëherë, vëreni më herët në punë makinerinë tuaj, duke mundësuar kështu djegien e më shumë kalorive
të tepërta, gjë të cilën nuk do të kishit mundësinë ta bënit duke ndenjur. Sidomos nëse jeni nga ata njerëz të cilët punën e tyre e kanë pas
një tavoline për të gjithë ditën, atëherë kjo është një arsye shumë e mirë që fizkulturën ta bëni në mëngjes!
4. Ju jep më shumë energji
E dini pse ushtarët e fillojnë ditën me stërvitje dhe fizkulturë? Kjo, sepse fizkultura u jep forcën e nevojshme për kryerjen e detyrave të
ditës. Zhvillimi i fizkulturës në mëngjes, çon në prodhimin e shtuar të endorfinës dhe të disa hormoneve të tjera, të cilat e ruajnë përqendrimin e tyre në organizëm gati për të gjithë ditën!
5. Freskon trurin dhe redukton stresin
Zhvillimi i fizkulturës në mëngjes, ju jep mundësinë të reflektoni me më shumë rendiment ndaj streseve të ditës. Është e provuar që gjimnastika e mëngjesit, redukton stresin!
6. Rregullon oreksin
Po… pasi ta keni bërë zakon këtë rekomandim, do të shihni se oreksi juaj do të bëhet si i kronometruar!
7. Rrit aftësinë reaguese të trurit
Është provuar që zhvillimi i fizkulturës në mëngjes, rrit për 4 deri në 10 orë aftësinë reaguese të trurit. Kjo shpjegohet me rritjen e fluksit
të oksigjenit në tru!
8. Rrit disiplinën personale
Të ngrihesh herët nga shtrati, kërkon një disiplinë dhe motivim të konsiderueshëm. Përqafimi dhe bërja zakon e këtij rregulli, do ta ndryshojë në mënyrë thelbësore cilësinë e jetës suaj. Disiplina për ta zhvilluar fizkulturën në mëngjes, do të shndërrohet në një shtysë për ta
orientuar atë edhe në aspekte të tjera të jetës tuaj!

Page 7

Buletini informative Tetor 2013

Kompjuteri dhe cilesia e jetes
A e bëni do gjithnjë lidhjen se si përdorimi i kompjuterit ndikon te cilësia e jetës tuaj?
Në rastin tim, si sipërmarrës dhe kontraktor i pavarur (freelance), shumica e punës që bëj është me kompjuter, ndaj edhe
koha që harxhoj çdo ditë është relativisht e lartë, por fakti mbetet që kompjuteri është thjesht “mjeti” nëpërmjet të cilit kam
zgjedhur të siguroj të ardhurat, por jo të harxhoj gjithë kohën time dhe aq më pak që t’i krijoj probleme shëndetit.
Po situata juaj si është? Mbase puna ju kërkon të shpenzoni x orë në ditë, po kohën tjetër si e harxhoni? Sigurisht që
situata bëhet edhe më e ndërlikuar kur, përveç kompjuterit, në lojë fusim edhe pajisjet e tjera elektronike si celulari apo tableti.
Sigurisht, këto janë të gjitha “mjete” që përdoren kryesisht për punë dhe në këtë aspekt nuk diskutohet shumë rëndësia e
përdorimit të tyre. Por, ndërkohë, problemi lind në momentin që përdorimi i pakontrolluar i “mjetit” fillon të ndikojë edhe në
vetë cilësinë e jetës tuaj – përtej funksionit dhe kohës së nevojshme që duhet shpenzuar me “të”.
Thënë ndryshe, nëse koha e shpenzuar në kompjuter, celular, etj., është më e lartë se sa duhet, efektet mund t’i ndieni direkt
te cilësia e jetës duke filluar nga gjumi i çrregullt, përqëndrimi dhe efikasiteti në punë. Nëse nuk e keni kuptuar ende, atëherë,
pavarësisht avantazheve të shumta që teknologjia i sjell punës dhe jetës tuaj, në të njëjtën kohë teknologjia, dhe në këtë rast
kompjuteri apo celulari, ka mjaft efekte anësore shoqërore dhe fizike që mbase nuk i keni konsideruar – ose thjesht e keni
humbur tashmë!
Akses i kontrolluar
Efektet e përdorimit të pakontrolluar të kompjuterit janë të shumta, por do doja të fokusohesha te dy aspektet që përmenda
pak më sipër: cilësia e gjumit dhe efikasiteti në punë. Mënyra për ta përmirësuar situatën përmblidhet me dy fjalë: akses i kontrolluar!
Pa u zgjatur, desha t’ju ofroj një listë këshillash dhe sugjerimesh se si mund të filloni ta përmirësoni “marrëdhënien” tuaj me
kompjuterin dhe rrjedhimisht cilësinë tuaj të gjumit dhe njëherazi efikasitetin tuaj në punë:

 Punoni deri në 45 minuta dhe pastaj bëni pushim nga kompjuteri për 5-10 minuta
 Idealisht, kufizojeni ekspozimin tuaj ndaj kompjuterit në 8 orë në ditë (akumulative)
 Sigurohuni që të keni dritë të mjaftueshme kur punoni, idealisht dritë natyrale
 Zgjidhni me kujdes pozicionin e trupit tuaj kur punoni,
 Punoni vetëm gjatë javës dhe bëni të paktën një ditë pushim total nga kompjuteri
 Nëse mbaroni punë me kompjuterin në punë, mundohuni mos ta përdorni gjatë kohës që jeni në shtëpi
 Vendoseni celularin/tabletin larg kokës tuaj gjatë orëve të natës
 Nëse do te lexoni gjatë natës, sigurohuni që të keni dritë tjetër përveç ekranit pasi ju dëmton sytë.
Lista e këshillave/sugjerimeve mund të jetë shumë më e gjatë se kjo, por synimi im ishte t’ju ngacmoja sado pak për ta
ndryshuar mjaftueshem pozitivisht marrëdhënien tuaj me pajisjet elektronike.
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Thenie per biznesin
Ndonjëherë e vetmja gjë që ju duhet për t’ju dhënë pak kurajo për t’i arritur lartësitë e planifikuara është vetëm pak
urtësi.
2. Ndiqe lumturinë tënde - Bëje atë që e dashuron dhe paratë do të vijnë pas. Kur atë që e bëjmë e bëjmë me
pasion, atëherë pasioni shndërrohet në kreativitet dhe në shumë faktorë të mëdhenj dhe të vegjël.
3.Të gjithë luftojmë kundër mesatares - Në vend që të fokusohemi në konkurrencën duhet që të angazhohemi për
nivel më të lart kreativiteti. Për të krijuar biznes të madh duhet të krijoni diçka të jashtëzakonshme, në vend që të
bini në grackën e mesatares.
4. Nëse duhet patjetër të zgjedhësh një adresë, atëherë ajo le të jetë këndi në mes Artit dhe Shitjes - Kjo do të
thotë shndërroje biznesin tënd në një form arti. Kreativiteti është pjesë e bizneseve të suksesshme.
5. Bëhu agresiv në transmetimin medial - Transmetimi në media të ndryshme është falas, që është një vend atraktiv për bizneset e vogla. Por transmetimi në media nuk është i rastësishëm, kështu që gjejeni mënyrën më të mirë
për ta marrë hapësirën e duhur mediale duke e bërë atraktiv biznesin tuaj.
6. Warren Buffet është një nga njerëzit më me influencë në botën e biznesit dhe të investimeve - Sipas disa mediave ai konsiderohet investitori më i mirë i shekullit XX. Disa vite me rradhë ai konsiderohet një nga njerëzit më të
fuqishëm në botë.
7. Çdo brand nuk është për secilin dhe secili nuk është për çdo brand !
Po ju prezentojmë disa urtësi, mësime dhe filozofi të njohura të këtij personi të madh.
Për përfitimet – asnjëherë mos u varni vetëm tek një burim të ardhurash. Gjithmonë investoni për të ndërtuar
burimin e dytë të të ardhurave.
Për blerjet – nëse bleni gjëra që nuk ju duhen shumë shpejt, do të shitni gjërat që ju duhen.
Për kursimet – mos kurseni atë që ngel pas shpenzimeve, por shpenzoni atë që ngel pas kursimeve.
Për riskun – asnjëherë mos e provoni thellësinë e ujit me të dy këmbët.
Për investimet – asnjëherë mos i vendosni të gjitha vezët në një pako.
Për pritjet – Sinqeriteti është një gjë shumë e shtrenjtë, asnjëherë mos e pritni nga njerëz të varfër.
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