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SHGPAZ bashkë me nxënësit e Shkollës së Mesme
“8 dhjetori” në Qelëz, Pukë

Java e Europës, 6-11 Maj 19
“Me 40% të popullsisë më të re se 30 vjeç,
Shqipëria është një nga vendet më të reja
në Evropë. Të rinjtë janë e ardhmja e vendit dhe ajo e ardhme është në Bashkimin
Evropian. Të rinjtë duhet të jenë pjesë e
vendimeve që ndikojnë tek ta. Për ne, kjo
do të thotë të bëjmë më shumë për t’i
përfshirë të rinjtë në procesin e…
F. 9

Nga Tefta Demeti

6 maj 2019. Seminari informues
për Kompetencën Europiane të të
Mësuarit për Sipërmarrjen në
shkollën e mesme “8 dhjetori” në
Qelëz përkon me fillimin e aktiviby
[Articlenë
Author]
teteve
kuadër të javës për
Europën. Rruga për në Qelëz kishte një peisazh të mrekullueshëm.
Midis maleve e kodrave, me një
ajër të pastër e të shëndetshëm e
mes gjelbërimit. Një rrugë gjarpërueshe dhe e ngushtë, por e asfaltuar mirë. Kur mbërritëm para shkollës së
mesme “8 dhjetori”, një
surprizë tjetër. Një
shkollë e restauruar, e
mirëorganizuar dhe e
mirëmbajtur, ku një
meritë të veçantë ka
edhe drejtori i shkollës
z.Alfred Prendi, i cili na
tregon ambjentet e
shkollës si dhe histori-

kun e kësaj shkolle rreth 50vjeçare. Sapo hyn në hollin e shkollës ndeshesh me një pikturë të
madhe murale ku në majë të një
mani të madh në majë të një kodre
valvitej flamuri shqiptar. Dhe pikërisht më 8 dhjetor 1912, pas Vlorës, flamuri është ngritur në Qelëz
të Pukës. Kjo ishte një surprizë tjetër për ne. Së pari zhvillojmë takimin me drejtorin në zyrën e tij dhe
më pas, në ambjentet e një prej
klasave të shkollës zhvillojmë seminarin informues me nxënësit maturantë dhe të klasës së XI.
Sipas drejtorit, numri i
nxënësve në shkollë ka
ardhur duke u reduktuar
shumë sidomos vitet e
fundit, sepse shumë
familje janë larguar në
emigracion.
F.9

OSHC-të kthehen në Ndërmarrje
Sociale
Më 4 maj u hap zyrtarisht aplikimi për të
gjitha organizatat e shoqërisë civile që
duan të shndërrohen në ndërmarrje
sociale.
F. 7
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Panairi i 44-t ndërkombëtar i peliçërisë, Kostur
Nga Flutura Xhabija

Komunikimin tokësor e ajror pa
viza, biznesi dhe shoqëria civile e
ka përdorur, po e përdor dhe
duhet ta përdorë pa kursim dhe
me efektivitet, për shumë arsye:
ka ndershmëri, qartësi, bashkëpunim, inovacion dhe produktivitet më shumë se plehrat,
gënjeshtrat, korrupsioni, paaftësia politike (destra&sinistra) dhe
shtetërore gjatë viteve të tranzicionit të rëndë e pa perspektivë
të vendit tonë; e thënë ndryshe sa
t’i heqim qafe, të gjithë këto
plehra, jo vetëm me diskretitim konkret e visàvis, por me punë të përditshme me anëtaret e
grupit, bashkëpunëtorët dhe partnerët brenda e jashtë Shqipërisë;
mundësitë janë për të gjithë Ne,
dhe mospritja është një hap para,
një përfitim ekonomik, kulturor,
përvojë dhe demokratizim. Me datat 2-3 maj, të ftuara në panairin e
44-t ndërkombëtar të peliçërisë,
në Kostur, Greqi, 50 minuta nga
kufiri, u nisëm nga Pogradeci;
përtej një “turizmi” të shpejtë,
vëren të mirat dhe defektet e
cilësisë së tij; sigurisht Pogradeci
sfidon me ringritjen e tij, me
shërbimet lokale dhe private, por
me përpjekje edhe më të mëdha
nëse kërkon të mbijetojë e të
mbesë në treg: konkurrencën e ka
të hapur dhe të fortë nga Korça e
pakonkurrueshme (të paktën për
momentin) dhe nga Ohri që mbrohet nga UNESCO; por...sa largohesh deri në kufi...në Viçiç (më duket, restorant Shahollari) ku çmimet, faturat manipulohen hapur
ose në kafenetë e rastit, gjatë

rrugës deri në Bilisht, ku çmimet
janë nga 500-1000 lekë të vjetra,
pa asnjë arsye dhe dallim cilësor;
ndërsa Bilishti kishte një përmirësim të dukshëm dhe përpjekja
për të qenë si ”kryeqyteti” ose
tiransit ishte e pëlqyeshme dhe
optimiste; kalove kufirin, sigurisht, pastërti, qetësi, rregull dhe
punë, punë, punë. Të meta gjen
edhe këtu, konkretisht në

ekonomik, Ne, filluam një lidhje
ndërkufitare, e cila është shpesh
më “profitabile” se ajo qendrore
dhe sigurisht më e shpejtë! U
larguam të realizuara nga projekti
ynë fillestar, por shpresojmë
afatgjatë! Tung!

Panairi i Punës

Kosturin e bukur, si mungesa e
gjuhës angleze, ose pak mospërfillje, por integrim europian në
produkte dhe dukshëm i kulturuar
realisht; nejse pasi morëm taksi
para makinës sonë, sepse nuk
dinim qendrën ndërkombëtare të
panaireve të këtij qyteti, hymë në
panair pasi u regjistruam dhe
vizituam stendat e mirërregulluara, të qeta dhe të pastërta në
çdo mjedis; në të vërtetë, Ne, nuk
kishim shumë lidhje me tematikën, por çdo grua ëndërron butësinë e shalleve peliçor, jelekëve a
xhaketave, palltove apo shtresave
dhe aksesorë të mbuluar me butësinë e lëkurave të kafshëve ”të
gjora” të kastorëve, por edhe të
tjerave; për t’iu rikthyer interesit

Raundi i tretë i ciklit të Panaireve
Rajonale 2019 u zhvillua sot më datë
1 Maj në Tiranë, në bashkëpunim dhe
me Bashkinë e Tiranës dhe Dhomën e
Tregtisë dhe Industrisë Tiranë. Më
shumë se 120 biznese morën pjesë në
këtë panair duke ofruar së bashku
mbi 6 mijë vende të lira pune. Panairet e Punës do të zhvillohen dhe në 9
qarqe të tjera të vendit gjatë muajit
maj. Ftohen të gjithë të rinjtë dhe të
rejat të adresojnë nevojat dhe kërkesat e tyre për tregun e punës me ofertën e sjellë nga bizneset pjesëmarrëse. Vetëm gjatë periudhës së parë të
këtij viti, janë shpallur 17905 vende të
lira pune në të gjithë vendin, janë punësuar 8896 punëkërkues të papunë,
dhe 517 të tjerë janë dërguar në

kurse të formimit professional.

SHGPAZ, BULETIN INFORMATIV | Nr.87

3

Kurset profesionale, të orientuara drejt tregut të punës
Nga Violeta Shqalsi

Politikat e qeverisë përsa i përket
trajnimit profesional synojnë kualifikimin e fuqisë punëtore dhe rritjen e mundësive për depërtimin
në tregun e punës të punëkërkuesve që ndjekin kurset e trajnimit profesional, të cilat zhvillohen nga qendrat e formimit
profesional në të gjithë vendin, në
bashkëpunim të ngushtë edhe me
zyrat e Punës.
Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Znj. Anila Denaj vizitoi
Qendrën e Formimit Profesional
nr. 4 në Tiranë, ku u njoh nga afër
me proceset trajnuese në kurse të
ndryshme që zhvillohen në këtë
qendër, pjesë e të cilave janë dhe
kurset “Start Smart”.
Ministrja vuri në dukje faktin se kjo
qendër ofron 47 kurse profesionale në fusha si elektronikë,
mekanikë, IT, grafik dizajn, etj., të
cilat përbëjnë dhe nevojat e tregut
të punës sot dhe shprehu besimin
se me shkollimin profesional integrimi në tregun e punës është më i
garantuar. “Kjo është dhe politika
e qeverisë shqiptare, që të
mundësojë një kualifikim, i cili në
katër muaj realizon përshtatshmërinë e teorisë dhe praktikës
në baza të harmonizuara dhe në
marrëveshje me biznesin, i cili ka
mundësi që të shikojë dhe
eksperiencën e tyre përpara se sa
t’i punësojë”, u shpreh Ministrja.
Përsa i përket kurseve “Start
Smart”, të cilat kanë filluar në
nëntor të vitit 2018 me ndihmën e

GIZ, Ministrja tha se ato synojnë të
organizojnë një qasje më të mirë
të punëkërkuesve në profilet e
tyre të punës në të ardhmen dhe
objektivi është që të trajnohen
rreth 20 mijë punëkërkues.
“Ka një bashkëpunim me zyrat e
Punës dhe me qendrat e formimit,
në mënyrë që të përshtaten sa më
mirë nevojat me dijen dhe me
tregun e punës. Objektivi ynë
është trajnimi i 20 mijë punëkërkuesve, pothuajse 1/3 e fuqisë
punëtore, e cila është në kërkim të
punës në të gjithë Shqipërinë,
sepse kudo ku kemi zyra të Punës
ne kemi dhe ofrim të programit
“Start Smart”, u shpreh Ministrja.
Ministrja Anila Denaj vlerësoi
ndërmjetësimin që zyrat e Punës

kanë bërë për të përshtatur
marrëdhënien me biznesin në
rajonet ku operojnë dhe tha se kjo
praktikë duhet të vazhdojë të intensifikohet, në mënyrë që depërtimi në tregun e punës të arrihet në masën 90 % që në vitin e

parë, për personat që ndjekin trajnimet dhe shkollimin profesional.
Megjithatë, Ministrja Denaj vuri
theksin në nevojën për të forcuar
marrëdhëniet me institucionet
shtetërore publike, në mënyrë që
punësimi të jetë i drejtpërdrejtë
për kursantë që dalin nga kurset
profesionale, si ato të mësuesisë,
për sa kohë dalin nga kurse të
prodhuara nga kurrikula të
rishikuara.
Qendra e Formimit Profesional nr.
4 frekuentohet në ditë nga 850
kursantë, të cilët marrin formim
profesional sipas grupeve të
veçantë. Gjatë vitit 2018 në këtë
qendër janë certifikuar 2800
kursantë dhe për periudhën janarprill 2019 janë certifikuar 600
kursantë.
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Kush punon më shumë orë në vit?
Historia se si i 1 Maji u bë Dita e
Punëtorëve në fakt fillon në SHBA
në 1886. Punëtorët në të gjithë
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
zhvilluan një protestë disa ditore,
në qytete të shumta duke filluar
më 1 maj me kërkesën kryesore
për një ditë pune 8-orëshe. Në
ditën e dytë të protestave,
shpërtheu dhuna ndërmjet
policisë dhe protestuesve
paqësorë në Çikago në një
event që u bë i njohur si çështja
“Haymarket”. Nga 1889, Konferenca Ndërkombëtare Socialiste shpalli 1 Maj-in si “Festa
Ndërkombëtare e Punës” e
njohur sot si “Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve”. Në
SHBA, kjo ishte e vërtet deri në
vitin 1958, kur Presidenti
Ajzenhauer, duke reaguar ndaj
tensioneve antikomuniste të
Luftës së Ftohtë, nënshkroi një re
zolutë që 1 Maj të quhej "Dita e
Besnikërisë" për të shmangur lidh-

Nga Tefta Demeti

jen me ditën e punëtorëve siç ishte
e njohur ndërkombëtarisht. “Dita
e Besnikërisë” nuk festohet
gjerësisht në Shtetet e Bashkuara, ndërsa “Dita e Punës” në
SHBA zhvillohet gjatë fundjavës

së parë të shtatorit. Pjesa më e
madhe e qëndrimeve ndaj punës
kanë ndryshuar me kalimin e
kohës dhe në varësi të vendit.

Kultura e sotme ndaj orëve të
punës ndryshon bazuar se në cilin
vend të botës jemi të punësuar.
Sipas OECD-së në Meksikë,
punëtori mesatar punon më
shumë orë në vit (krahasuar me
vendet e tjera), me mbi 2,200 orë
pune. Koreja e Jugut vjen në
vendin e dytë me pak më shumë
se 2.000 orë pune
në vit. Shtetet e Bashkuara janë vetëm
34 orë mbi mesataren e OECD-së,
ndërsa
punëtori
mesatar gjerman
gëzon mesatarisht
rreth 1.356 orë pune
në vit, 390 orë nën
mesataren e OECDsë.

Referenca:
https://www.statista.com/chart/1
2449/who-works-the-mosthours-every-year/

Kompetenca Europiane e Sipërmarrjes në Fushë-Arrëz
Më 7 maj 2019, u zhvillua seminari
informues me nxënësit e shkollës
së mesme së Fushë-Arrëzit. Kjo
shkollë po restaurohej dhe ata
zhvillonin mësim në ambjen-tet e
shkollës fillore në Fushë-Arrëz, ku
edhe
SHGPAZ-ja
zhvilloi
seminarin informues. Edhe në
Fushë-Arrëz drejtori i shkollës
z.Akilin Laskaj ishte mjaft aktiv
dhe i përkushtuar në edukimin sa
më të mirë të nxënësve të vet. Ai u
angazhua direkt në organizimin e
këtij seminari informues në ora
11.00, pa prishur programin mësi-

mor i cili zhvillohej pasdite. Në
këtë seminar morën pjesë edhe
përfaqësues të zyrës së BE-së
pranë bashkisë së Fushë-Arrëzit,
z.Marian Doda dhe një kolege e tij.
U prezantua Kompetenca Europiane e Sipërmarrjes, të 15
kompetencat përbërëse të saj si
edhe programet kombëtare e të
BE-së për mbështetjen me grante
të të rinjve. Gjithashtu u prezantua edhe modeli i një artizaneje të
zonës, Ardiana Leskaj, e cila me
përkushtim e pasion prej disa
vitesh ushtron aktivitetin e saj.
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Siguria Ushqimore ka të bëjë vetëm me
Mbrojtjen e Konsumatorit!
Nga Esmeralda Ballesha*

Siguria ushqimore është një çështje thelbësore për shëndetin publik në të gjitha shtetet. Në Shqipëri ka qenë gjithmonë një shqetësim dhe një nga sfidat kryesore
për të gjitha qeveritë. Pavarësisht
punës së bërë ndër vite nga institucionet publike dhe mbështetjes
ndërkombëtare, ende nuk është
gjetur mënyra e drejtë për të zgjidhur këtë çështje.
Konsumatorët kanë jo vetëm një
lidhje kulturore me ushqimin, por
gjithashtu janë shumë të ndjeshëm në lidhje me cilësinë dhe
sigurinë e produkteve që konsumojnë. Duket se në vitet e fundit,
interesi i tyre është rritur jo vetëm
për të konsumuar produkte me
vlera më të larta ushqyese, por ka
dhe një tendencë të veçantë që të
jenë më të vëmendshëm ndaj elementëve të sigurisë ushqimore
gjatë përzgjedhjes së produkteve.
Por a kanë konsumatorët njohurinë e duhur për ta bërë këtë? A
operojnë kompanitë shqiptare
në përputhje me standardet kombëtare të ushqimit? Dhe më e
rëndësishmja, institucionet publike a po realizojnë kontrolle të
përshtatshme të cilat garantojnë
konsumatorët
për
sigurinë
ushqimore?
Shqipëria si një vend kandidat për
Bashkimin Evropian së shpejti do
të duhet të fillojë përafrimin ligjor
të EU acquis (Kapitulli 12- Siguria
Ushqimore) që do të shërbejë jo

vetëm për të rritur nivelin e
sigurisë ushqimore në vend por
gjithashtu institucionet tona do të
duhet të demonstrojnë një nivel
më të lartë të kësaj sigurie në
përputhje me rregulloret dhe
standardet e BE-së.
Në lidhje me këtë, një bashkëpunim i ri midis Shqipërisë dhe
Bashkimit Evropian në fushën e
sigurisë ushqimore ka filluar në
Janar të 2019 me fokusin
"Mbështetje për arritjen e sigurisë
ushqimore, standardet veterinare
dhe fitosanitare".
Autoriteti i Sigurisë Ushqimore i
Irlandës në partneritet me
Autoritetin e Sigurisë së Ushqimit
Finlandez do të ndihmojë
qeverinë shqiptare të zbatojë
politika të drejta dhe të ndërmarrë
veprime konkrete për të arritur
dhe garantuar sigurinë ushqimore
në standartet kombëtare dhe ato
të Bashkimit Europian.
Një element që do e dallojë këtë
projekt nga projektet e tjera është
fakti se do të përfshijë konsumatorët si një pjesë integrale e procesit për të rritur sigurinë në zinxhirin ushqimor. Ky projekt do të

punojë paralelisht me
grupet e ndryshme të
interesit (Konsumatorët,
Bizneset dhe Mediat) për
të sjellë një gjithëpërfshirje dhe ndërgjegjësim mbi sigurinë
ushqimore.
Në një kohë kur tensioni
dhe frika nga një sistem i
pasigurt i sigurisë ushqimore është i diskutueshëm nga të
gjithë, një ndihmë pritet të vijë
nga Bashkimit Evropian përmes
"Projektit për Sigurinë Ushqimore", për të cilin një numër i
institucioneve publike pritet të
angazhohen në arritjen e qëllimit
të përbashkët atë 'të mbrojtjes së
konsumatorit'.
Në fund të fundit kjo është ajo çka
siguria ushqimore duhet të realizojë!

*Nga Esmeralda Ballesha
Këshilltar Teknik
Mbështetje për Standardet e
Sigurisë Ushqimore, Veterinare
dhe Fitosanitare
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Konferenca V Shkencore Ndërkombëtare
e Kolegjit Universitar të Biznesit
nga Flutura Xhabija

Universitete në Shqipëri ka mjaft, dhe për
fat të keq shumë vonë iu kthyen njohurive biznesore praktike e pastaj filozofike; studentët marrin
njohuri me tejngopje,
marrin diploma, por
sapo kalojnë ato dyer universitare
gjejnë një boshllëk të madh
mundësish për t’u punësuar, për
t’u provuar e afirmuar, për të fituar
vetë ”bukën e gojës”, kjo për një
arsye shumë të thjeshtë: një
çorientim total social-ekonomik,
një klasë politike totalisht të
korruptuar dhe një shoqëri të
fjetur ose pritëse! Nuk po e zgjas

se ka edhe arsye të tjera, por po ju
prezantoj një lojtar ekonomik
akademik me “këmbë në tokë”,
Kolegjin Universitar të Biznesit
(KUB). E ftuar të premten në Konferencën V Shkencore Ndërkombëtare të KUB, ishte hera e
tretë për mua si drejtuese e
SHGPAZ-së. Kur jam e “lirë”, ndjej
kënaqësi, pse jo edhe e përkëdhelur, midis drejtuesve të këtij insti-

tucioni, pedagogeve të thjeshtë e
disponibël për çdo bashkëpunim
respektiv dhe me diskutime, gjetje
a studime aq praktike sa i duhet
studentëve dhe mundësisë për të
praktikuar e zbatuar dijet; ekonomia e tregut, edhe pse e vështirë
dhe aspak “injorante” të jep aq
njohje e dije sa që mjaft “filozofë”nga tanët as ia kanë idenë;
teoritë e pazbatuara edhe gjeniale
të jenë, flejnë me shekuj, nëse nuk
zbatohen; populli, studenti, të
rinjtë, gratë duan punë-vlerësimjetë normale dhe një mbështetje
reale nga të gjithë aktorët...deri
tani jashtëzakonisht e munguar
dhe e vonuar. Megjithatë optimizmi mund pesimizmin kur shikon
produktin e kontributin e çmuar të
këtij universiteti. Këtu të gjithë
studentët pas diplomimit (edhe
gjatë studimeve), mundësinë e
punësimit e realizojnë shumë
shpejt dhe ia shohin “hajrin” leksioneve të profesorëve të edukuar, të përkushtuar e të përgatitur.
Presidenti i KUB-it, Ylber Bezo,
ekonomist i aftë, profesor me një
përvojë disa dekadash, bëri prezantimin e kësaj konference. Konferenca ishte me një tematike

kohore “Integrimi Europian i Ballkanit Perëndimor, kusht dhe sfidë
për anëtarësimin”. Hapja dhe vijimi i konferencës ishte aq interesant sa tre orët na ikën shpejt;
dëgjuam leksionin e pagjetur në
literaturë, e pazhvilluar në trajtesat e sotme me studentët, biznesin dhe njerëzit e thjeshtë, p.sh.
“Dita e lirisë fiskale”; dmth a e dini
se sa ditë na duhet të punojmë për
taksat, tatimet dhe detyrimet???
Jo, nuk i dimë: ne pensionistëve na
duhen 130 ditë, studentëve 140
ditë, punëtorëve të thjeshtë 150
ditë, zyrtarëve 80 ditë etj.; pra
mesatarja kombëtare është 93
ditë; ditët e tjera të vitit i ke për
”vete” dmth të robtohesh 260 ditë
e të mos kesh asgjë në fund të
vitit, por edhe në fund të jetës. Po
kështu leksioni i mrekullueshëm
“Diplomacia publike” dhe roli i saj
në integrimin europian ishte thelbi
etik i shtetit dhe i shtetasve, dhe e
mbylli me thënien e Kisingerit
“Pushteti t’i nënshtrohet moralit,
ndërsa përdorimi i forcës diktatit
të opinionit publik”. Diskutimi i
kryetarit të Dhomës së Tregtisë së
Tiranës Z. Jaka e mbylli me dy
sentenca logjike ekonomike: Ose
do të konkurrosh, ose do të
shërbesh!!! Dhe t’i mbështesim
produktet tona, sepse janë bio dhe
të konkurrueshme në Europë e të
tjera & të tjera…
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FAKTE

29.7%
Biznese aktive të drejtuara/pronare
gra, për vitin 2017 në Shqipëri
rezultojnë 29.7% me një rritje prej
2.9 pikë % krahasuar me 2016, por
me një rënie me 1.6 pikë % në
krahasim me vitin 2015 ku përbënin
31.3%. (INSTAT)

3.2%
Kredia për vitin 2018 rezulton me një
rritje të moderuar me vetëm 2%
krahasuar me një vit më parë dhe zë
35,2% ndaj PPB, me një ulje prej 2,2
pikë përqindje krahasuar me 2016.
(Banka e Shqipërisë)
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BE bashkëfinancim me BERZH
Ambasadori i BE-së, Z. Luigi Soreca
në prezantimin e Programit për
Zhvillimin e Turizmit, bashkëfinancuar nga BE dhe BERZH. Katër rajonet e Beratit, Korçës, Fierit dhe
Shkodrës do të përfitojnë nga
programi i ri që ndihmon Shqipërinë
për të rritur ekonominë dhe përmirësojë konkurrencën përmes turizmit
me cilësi të lartë dhe të qëndrueshme. Fjala e Z. Soreca:
“Krenar që BE po investon 40 milionë
euro, në bashkëpunim të shkëlqyer
me BERZH, për të nxitur rigjenerimin
dhe zhvillimin ekonomik në Shqipëri.
Sfida e sotme është të ndihmojmë
ndërtimin e një sektori turizmi që
forcon strukturën shoqërore dhe
zhvillimin ekonomik, duke i dhënë
vlerë bukurisë natyrore dhe pasurisë
kulturore të këtij vendi të bukur, një

OSHC-të kthehen në
Ndërmarrje Sociale
Ndërmarrjet Sociale vlerësohen si një
mekanizëm financiar që jo vetëm
punëson grupet në nevojë, por edhe i
riintegron ata në shoqëri. Qeveria do
të financojë 150 milion lekë/vit për
mbështetjen e këtyre ndërmarrjeve.
Kusht për përfitimin e financimit
është punësimi i të paktën 30% të
stafit nga grupet e pavaforizuara. Të
gjitha Ndërmarrjet Sociale do të kenë
prioritet punësimin e tyre dhe ndërveprimin me zyrat e Punës në çdo
rajon. Këto ndërmarrje do të duhet të
riinvestojnë të paktën 20% të të
ardhurave nga veprimtaria e vitit të
dytë dhe 30 % nga veprimtaria e vitit
të tretë të punës së tyre për zgjerimin
e aktivitetit të tyre, duke krijuar
përsëri vende të reja pune.
Ndërmarrjet Sociale që do të
financohen gjatë vitit 2019 do të jenë

industri turizmi që nuk shkatërron,
por ndërton për të ardhmen".

një mundësi më tepër për të
riintegruar përmes punësimit shtresat në nevojë si: gratë, personat me
aftësi ndryshe, personat që dalin nga
skema e ndihmës ekonomike apo
njerëz në nevojë që janë të
përjashtuar nga tregu i punës. UN
Women ka mbështetur përgatitjen e
kësaj pakete ligjore, si pjesë e
programit të përbashkët të OKB-së
“Askush të mos mbetet pas”, të
financuar nga Qeveria Zvicerane.
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globinës shkaktojnë
lloje të ndryshme
talasemie. Talasemia mund të jetë në
formë të lehtë, të
mesme apo të rëndë
(talasemia minor ose
major). Duke patur një
tipar talasemie, një
person mund të mos ketë
asnjë simptomë, por
mund t’ja kalojë atë tipar
fëmijëve duke rritur rrezikun e tyre
për të pasur talasemi. Një person i
cili ka talasemi minor mund të
mos ketë asnjë simptomë ose
mund të ketë vetëm anemi të
lehtë, ndërsa një person me
talasemi major mund të ketë
simptoma të rënda dhe mund të
ketë nevojë për transfuzione të
rregullta gjaku.

Gruaja dhe shëndeti
Talasemia
Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti

8 Maj njihet si Dita Ndërkombëtare e Talasemisë. Rreth 7% e
popullatës në mbarë botën është
bartëse e një hemoglobinopatie,
dhe çdo vit lindin mesatarisht
300.000-500.000 fëmijë me hemoglobinopati. Studimet e deritanishme e kanë shndërruar talaseminë nga një sëmundje fatale të
fëmijërisë në një sëmundje
kronike, por akoma jo të mirëmenaxhuar për të sigururar cilësi
jete.
Çfarë ёshtё talasemia?
Talasemia është një sëmundje
gjaku e trashëguar që shkaktohet
nga një defekt në prodhimin e hemoglobinës, një pjesë e rëndësishme e qelizave të kuqe të gjakut.
Kur nuk ka hemoglobinë të mjaftueshme, qelizat e kuqe të gjakut
nuk funksionojnë siç duhet, jetojnë për periudha më të shkurtra
kohore dhe ka më pak qeliza të
kuqe të shëndetshme në gjak.
Qelizat e kuqe të gjakut çojnë oksigjen në të gjitha qelizat e trupit,
të cilin ato e përdorin për të funksionuar normalisht. Në personat
me talasemi, qelizat e kuqe të
gjakut nuk prodhohen në sasi dhe
cilësi normale. Kur nuk ka sasi të
mjaftueshme të qelizave të kuqe
të gjakut, nuk ka edhe oksigjen të
mjaftueshëm për të gjitha qelizat
e tjera të trupit. Njerëzit me talasemi mund të kenë anemi të lehtë
apo të rëndë e cila mund të dëmtojë organet. Defekte të ndryshme gjatë prodhimit të hemo-

Si mund të parandalohet
talasemia?
Duke qenë se talasemia transmetohet nga prindërit tek fëmijët,
është shumë e vështirë për ta parandaluar. Megjithatë, në qoftë se
ju ose partneri juaj e di se anëtarët
e familjes janë me talasemi, ose
nëse jetoni në vende ku talasemia
është e zakonshme, ju mund të
flisni me një këshillues gjenetik
për të përcaktuar se çfarë rreziku
do të keni për t’ja transmetuar
talaseminë fëmijëve tuaj.
Çfarë shenjash ka talasemia?
Duke qenë se trupi juaj ka më pak
qeliza të kuqe gjaku kur keni talasemi, shenja më e zakonshme që
mund të keni është anemia. Sa
më e rëndë të jetë talasemia, aq
më pak hemoglobinë ka trupi dhe
aq më e rëndë mund të jetë ane-

mia. Kur ju keni anemi mund të
ndiheni të lodhur apo të dobët.
Simptoma të tjera:
• Marrje mendsh
• Vështirësi në frymëmarrje
• Rrahje të shpeshta të zemrës
• Dhimbje koke
• Ngërçe muskulore
• Vështirësi në përqendrim etj.
Një nga problemet e tjera te personat me talasemi është zmadhimi në masë të madhe i palcës së
kockave, duke i bërë ato më të
holla dhe lehtësisht të thyeshme.
Kjo vjen për arsye se palca e kockave përpiqet të prodhojë gjithnjë
e më shumë qeliza të kuqe për të
luftuar aneminë, pra duke punuar
më tepër se normalisht. Njerëzit
me talasemi janë me imunitet të
dobët, që do të thotë se janë më
të prekshëm nga infeksionet dhe
ndonjëherë kanë nevojë për
mbrojtje shtesë (si p.sh. vaksina
të gripit dhe vaksina të tjera).
Si trajtohet talasemia?
Talasemia është një çrregullim që
mund të mirëmenaxhohet me
transfuzione gjaku dhe terapi.
Lloji i trajtimit që merr një person
me talasemi varet nga forma e
talasemisë. Një mënyrë për të
trajtuar aneminë është furnizimi i

SHGPAZ, BULETIN INFORMATIV | Nr.87

trupit me qeliza të kuqe të gjakut
përmes transfuzionit të gjakut.
Transfuzioni i gjakut është i domosdoshëm për jetën e një
talasemiku sepse:
• U garanton indeve dhe organeve sasi të mjaftueshme oksigjeni.
• Ndihmon palcën e kockave për
të mos u sforcuar në prodhimin e
rruazave të kuqe në mënyrë që
kockat të rriten normalisht.
• Parandalon ose pengon zmadhimin e shpretkës dhe sforcimin
e organeve të tjera.
Njerëzit me talasemi major zakonisht kanë nevojë për transfuzione
të rregullta gjaku; ata me talasemi
të mesme mund të kenë nevojë
për transfuzione gjaku atëherë kur
kanë një infeksion apo një sëmundje; ndërsa njerëzit me talasemi
minor zakonisht nuk kanë nevojë
për transfuzion gjaku. Përveç
transfuzioneve
të
herëpashershme që kanë nevojë, këta
individë gjithashtu marrin medikamente ferrokelante (që lidhin
hekurin e tepërt dhe e nxjerrin
jashtë organizmit). Sot shërimi i
talasemisë po bëhet gjithnjë edhe
më i mundur nëpërmjet aplikimit
të teknikave mjekësore të sofistikuara.
Dhuro gjak, shpёto jetё,
pasurohu në shpirt!
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Java e Europës, 6-11 Maj 19

…integrimit në Bashkimin Evropian. Për të përgatitur Javën e Evropës 2019, ne jemi angazhuar me
shkollat, universitetet dhe organizatat rinore për të krijuar hapësira
dialogu. Hapësira ku mund të diskutohen prioritetet, ndjenjat rreth
Bashkimit Evropian, shpresat dhe
shqetësimet e të rinjve. Në vitin
2019, u prezantua një Strategji e
re Evropiane për Rininë që të rinjtë
të artikulonin prioritetet e tyre
dhe të merrnin pjesë në politikëbërjen e BE-së. Java e Evropës
2019 shënon fillimin e këtij dialogu
të strukturuar me BE-në në Shqipëri. Çdo ditë unë takoj të rinj
shqiptarë të cilët janë aktivë, të
përkushtuar dhe plot iniciativë. Java e Evropës 2019 është për ata.
Ne duhet t’u njohim meritat të
rinjve që dalin vullnetarë për të
mbështetur njerëzit në nevojë, për
të ruajtur natyrën ose, thjesht, që
janë të përkushtuar për të ndihmuar komunitetin e tyre. Demokracia lulëzon përmes vullnetarizmit dhe altruizmit. Gjatë Javës së
Evropës 2019, të rinjtë do të jenë
në zemër të integrimit të Shqipërisë në BE. Le ta çlirojmë Fuqinë e
Rinisë”! -Ambasador Luigi Soreca.

Në axhendën e Delegacionit të
BE-së në Tiranë janë vendosur
edhe 3 seminaret informues të
SHGPAZ-së si:
-Më datë 6 maj 2019 në shkollën e
mesme “8 Dhjetori” Qelëz/Pukë.
-Më datë 7 maj 2019 në shkollën e
mesme në Fushë-Arrëz.
-Më datë 9 maj 2019 në Universitetin "Luigj Gurakuqi", Shkodër.

SHGPAZ bashkë me nxënësit
e Shkollës së Mesme
“8dhjetori” në Qelëz, Pukë
Kjo gjë ka bërë që disa shkolla të
vogla rreth kësaj qendre të jenë
mbyllur dhe të gjithë fëmijët të
drejtohen tek kjo shkollë që tashmë quhet Shkolla e Mesme e
Bashkuar. Gjatë seminarit u trajtuan tema e Kompetencës Europiane për Sipërmarrjen, ku u vu
theksi në rëndësinë e gjenerimit të
ideve të reja kreative, inovatore e
realiste nga të rinjtë. Më tej u
prezantuan programet mbështetëse për të rinjë si të BE-së ashtu
edhe kombëtare. Në këtë shkollë
bëhej një punë e mirë nga vetë
mësuesit ku i ndihmonin nxënësit
si në përgatitjen e shkrimin e një
plani biznesi, ashtu edhe në
angazhimin direkt të një nga mësueset “Dako”, në përgatitjen e
shurupeve dhe reçelnave me bimë
të egra e kurative të zonës. Pati
mjaft diskutime e debate me të
rinjtë të cilët ishin mjaft aktiv, por
në një zonë të thellë që u jepte pak
mundësi për zhvillim dhe mjaft
prej tyre shihnin si mundësi largimin nga ajo zonë. Largohemi me
mbresa mjaft të mira nga kjo
shkollë dhe u urojmë suksese në
edukim e në jetë.
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KONSULENCË LIGJORE PËR PRONËSINË INTELEKTUALE:
MARKAT TREGTARE, PATENTAT E SHPIKJEVE, E DREJTA E AUTORIT, ETJ.
Ofrojmë mbrojtje, konsulence teknikoshkencore dhe ligjore, si për personat
fizike, si për bizneset që operojnë në
Shqipëri dhe jashtë saj:
Në fushën e Pronësisë Intelektuale:
-Zgjidhje të problemeve tuaja në lidhje
me:
➢
Markat tregtare dhe të shërbimit, logot tregtare
-Konsulencë në hartimin e logos së
biznesit tuaj.
-Konsulencë në krijimin e logos tuaj të re.
-Kërkim për marka ndërkombëtare.
-Si të aplikojmë për marka të Madridit.
-Si të bëjmë një kontratë license market
e huaj
➢
Patentat e shpikjeve
➢
Konsulencë në formulimin e
një patente shpikjeje
-Si të mbrojmë atë që kemi krijuar apo
shpikur.
-Si të aplikojmë për një patente shpikjeje
evropiane.
-Si të aplikojmë për një patente PCT (në
ËIPO), Zvicër.

-Si të sjellim në Shqipëri patentat e
huaja?
➢
Modelet e përdorimit
-Çfarë është një model përdorimi?
-Si të dallojmë një patentë shpikjeje nga
një model përdorimi.
-Si të mbrojmë një model përdorimi.
➢
Emërtimet gjeografike
-Çfarë është një emërtim gjeografik?
-Si të bashkangjisim një emërtim
gjeografik produktin.
➢
Dizenjot industriale
-Çfarë është një dizenjo industrial?
-Sa dimesnione (përmasa) ka nje dizenjo.
-Si mund të mbrohet një dizenjo.
➢
Të drejtën e Autorit
-Kuptimi i Copyright (të Drejtës së
Autorit)
-Si mund të mbrojmë një produkt artistik
të ri.
-Si mund të përdorim një produkt artistik
te ri duke respektuar të drejtën e autorit.
Mbrojmë të Drejtat e Pronësisë
Intelektuale në të gjitha Gjykatat e të
gjitha niveleve

-Në ju përfaqësojmë në Bordin e Apelit të
Drejtorisë së Patentave dhe Markave.
-Ju përfaqësojmë në Dhomën e
Arbitrazhit pranë Dhomës së Tregtisë
dhe Industrisë.
-Në Gjykatën e Faktit Tiranë, të Apelit /
Administrative.
-Në Gjykatën e Lartë.
➢
Konsulencë të specializuar për
shpikjet në Unversitetet publike
dhe private
-Në fushën e legjislacionit të IP.
-Në fushën e ligjeve ndërkombëtare të IP.
-Në fushën e patentave të shpikjeve,
markave tregtare.
-Si të kthejmë një diplomë në një aset të
Pronës Intelektuale.
-Si mund të përshtaten në këto asete në
një biznes.
Na kontaktoni në çdo kohë në:
PhD Candidate. Albana Laknori
mobile+355 693410000
E-mail:, albanalaknori@gmail.com
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