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SHOQATA KOMBËTARE E GRUAS PROFESIONISTE, AFARISTE DHE ZEJTARE

SHGPAZ me studentët e Fakultetit të Mjekësisë
Nga Tefta Demeti

Më 26 mars 2019, në godinën
“Galilei”, salla "William A. Johnson", pranë Fakultetit të Mjekësisë, UMT, Tiranë u zhvillua seminari informues mbi programet e
by [Article
BE-së Author]
dhe ato kombëtare për
mbështetjen me grante të të rinjve e studentëve dhe gjithashtu u
prezantua kompetenca
europiane e sipërmarrjes
si një nga shtyllat
prioritare të Bashkimit
Europian.
Pjesëmarrja
ishte e lartë nga ana e
studentëve të mjekësisë
së
për-gjithshme,
farmacisë,
atyre
të
shkencave të na-tyrës
dhe spe-cializantëve të
degëve të ndry-shme.
Gjithashtu dhe interesimi nga ana
e pjesë-marrësve ishte mjaft i lartë
e u bënë pyetje të shumta në lidhje
me çka u pre-zantua. Gjatë
seminarit u zhvi-lluan debate

konstruktive në dobi të të gjithëve
ku u theksua nevoja për
përmirësimin e kanaleve të
komunikimit e ndërveprimit
midis aktorëve të ndryshëm për
rritjen e përkrahjes, aksesit dhe
angazhimit të të rinjve dhe
studentëve. Gjithashtu u hodhën

NË KËTË NUMËR

Seminar informues mbi të mësuarit
për
sipërmarrjen,
Universiteti
“Ismail Qemali” Vlorë
Seminari informues i rradhës për të mësuarin mbi sipërmarrjen dhe programet e
BE-së / kombëtare për mbështetjen me
grante të të rinjve u mbajt në Vlorë pranë
Universitetit “Ismail Qemali”, ditën e
martë, datë 2 prill 2019
F.4

Konferenca Rajonale (sfidat dhe të
arriturat e gruas shqiptare)
Në Gjakovë, në datën 1 prill u mblodhën nga të gjitha trevat shqiptare,
gra
lobiste,
aktiviste,
eksperte,
profesioniste në fushën e sipëmarrjes
femërore shqiptare
F.4

ide interesante e frymëzuese
bashkëpunimi midis SHGPAZ-së
dhe mjekëve e farmacistëve të
ardhshëm. 😍 😍 😍
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Libri “Women Can/Vajzat për Shqipërinë”
Libri “Women Can/Vajzat për
Shqipërinë”, që u publikua simbolikisht në 8 Mars, promovon vlerat
shqiptare përmes portretit të vajzave e grave nga jeta e përditshme. Ndër këto 51 vajza e gra
fisnike është dhe Presidentja e
SHGPAZ-së znj. Flutura Xhabija.
Për të shkruhet: “Kur kuptoi që
gjërat nuk i përballonte dot më
vetëm, Flutura mori vendimin që të
lejonte edhe të tjerët të ndihmonin, që të ecte më shpejt dhe më
me efikasitet. E filloi me vështirësi
delegimin, por tani nuk e ka më
problem që t’u lërë shumë gjëra në
dorë bashkëpunëtorëve.
Si një sipërmarrëse e suksesshme
dhe aktive, pro edhe si një avokate
e grave në biznes, ajo është një
lidere të cilën njerëzit e shohin me
admirim. Flutura beson në potencialin e bashkëpunëtorëve dhe
çlirohet nga disa prej ngarkesave të
saj pikërisht për shkak të aftësisë

që ka për të besuar të tjerët. Në
botën e sipërmarrjes, ku ka
shumëllojshmëri njerëzish dhe
moshash, ky besim nuk fitohet
lehtë. Por Flutura është ndryshe.
Ajo nuk menaxhon, por fuqizon të
tjerët dhe kjo përqasje e ka lejuar

të jetë më strategjike me nismat e
saj. Flutura drejton një rrjet të tërë;
udhëton brenda e jashtë Shqipërisë; lexon e shkruan sa një grumbull
studentësh bashkë; nuk i dridhet
qerpiku ta thotë mendimin e saj.

Java e Aftësive Shqiptare

Është modeli i gruas luftarake e të
përpjekur që nuk i ngjan stereotipit
të krijuar për të qënë pasive e me
shoqet rreth lagjes. Nëse vitet do
mateshin me energji, dinamizëm,
shpirt luftarak, aktivizëm e punë pa
orar, atëherë Flutura është akoma
në të 20-at. Po! Ka po atë gjallëri në
veprimet e saj të përditshme. I jep
zë punës së saj të bukur e bën të
dukshme edhe vajzat e gratë e tjera
që merrem me sipërmarrje, jo
vetëm artizanale”.

Albanian Skills njofton
mbi organizimin e përvitshëm:
"Java e Aftësive Shqiptare &
Konkurset Profesionale 2019 /
Albanian Skills Week 2019 &
National Skills Competitions
2019”, e cila do të mbahet gjatë
javës 6- 12 Maj 2019 në
ambjentet e Tirana Business
Park dhe jashtë saj, në disa
kompani e institucione të tjera.
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“SUPREME” MARKA FALLCO PUGLIESE (E LEGALIZUAR)
Nga Albana Laknori

Një histori që nëse do të kishte
ndodhur në SHBA, mund të ishte
bërë film për gjenialitetin që mbart,
por në fakt është verifikuar në Itali.
“SUPREME” është një markë, pronë e
një shoqërie amerikane e quajtur
“Chapter 4”, e krijuar në vitin 1994, në
SHBA, duke u bërë kështu një simbol
e identitet për një gjeneratë e një
kulturë të lidhur fillimisht me botën e
skateboarding, së pari në Amerikë
dhe me vonë në të gjithë botën, falë
dhe prezantuesve të saj VIP, si Lou
Reed, Michael Jordan, Lady Gaga dhe
bashkëpunimeve me markat prestigjoze si Luis Vuitton. Nga ana
grafike, marka nuk ka ndonjë veçanti,
bëhet fjalë për një diçiture me karakter normal të vogël me ngjyrë të
bardhë, e vendosur në një sipërfaqe
drejtëkëndore me ngjyrë të kuqe.
Rreth dhjetë vjet më parë, një sipërmarrës i sektorit të veshjeve nga
Bisceglie, Michele Di Pierro, vë re
markën “SUPREME” në SHBA dhe
shikon se ajo është e panjohur për publikun dhe vendos të bëjë disa modifikime grafike dhe e depoziton për
mbrojtje në Itali dhe San Marino, në
emër të një shoqërie me seli në Britaninë e Madhe, me emërtimin
“International Brand Firm” shpk (IBF),
e cila ia jep në liçensë kompanisë
italiane “Trade Direct” shpk. Pas kësaj, dalin në treg produktet e para
(bluza dhe pulovra), me çmime më të
ulëta se ato të linjës amerikane, por
më të larta se mesataret. Marka pëlqehet. Madje disa artistë VIP fillojnë
t’i veshin produktet e markës
“SUPREME” made in Puglia, e fillojnë
të qarkullojnë në gjithë Italinë e më
pas në qendrat tregtare nëpër
Evropë. Shumë shpejt kompania
“Chapter 4” e vë re fenomenin dhe
përpiqet ta sistemojë çështjen, duke
e akuzuar kompaninë “IBF” dhe
“Trade Direct” e duke kundërshtuar

fallsifikimin e markës së tyre dhe
konkurrencën
e pandershme,
nga ana e
shoqërisë së Di
Pierro-s, e cila
në të njëjtën
kohë depoziton markën e
saj në gati 70
vende. Si fillim, gjykatat
italiane i japin
të drejtë krijuesve origjinale të
markës “SUPREME”, duke e pranuar
kërkesën për konkurrencën e
pandershme, nga zyra ligjore “IBF”
duke bllokuar shitjet dhe duke
sekuestruar në të gjithë vendin,
veshjet e kësaj marke. Më vonë,
regjistrohen edhe vendime të një tipi
tjetër, për shembull në Spa-një
gjykata dekreton faktin se marka
amerikane lokalisht nuk ka asnjë
shenjë
dalluese
dhe
marka
“SUPREME” mund të depozitohet
nga çdokush. E më vonë në nivel
Komuniteti Evropian, EUIPO (Zyra
Evropiane për Pronësinë Intelektuale), në datë 25 Prill 2018, refuzon
kërkesën për regjistrim të markës së
paraqitur nga kompania “Chapter 4”
(si pasojë e ankesave të paraqitura
nga palët e tjera). Këshilltarët e Di
Pierro-s sjellin si provë në Zyrën e
Markave, faktin që në sektorin e
veshjeve ekzistojnë 511 marka me
emrin “SUPREME”, e bëjnë pyetjen e
thjeshtë: “Do t’i bllokoni të gjitha”?
Për raste si kjo e mësipërmja,
përdoret emërtimi “Legal Fake”, një
lloj koncepti që përshkruan sjelljen e
një subjekti që depoziton markën me
të njëjtin emër përpara pronarit të
vërtet të markës në një territor ku ai
nuk e ka regjistruar markën. Me një
sjellje parazitare, subjekte të tilla
veprojnë sikur të ishin pronarët e

ligjshëm të markës origjinale duke
krijuar një biznes paralel me atë
origjinal, të karakterizuar nga strategji të ngjashme të marketingut.
Kontradikta në fjalë është ende në

zhvillim e sipër dhe nuk konsiderohet
e përfunduar, konfliktet e hapura janë
të ndryshme, deklaratat janë kontradiktore dhe janë subjekt i apelimeve
dhe kundërshtimeve. Ndërkohë,
ndërsa në Itali kompania “Chaper 4”
investon në fushata marketingu me
VIP-a të tillë si reperi Fedez dhe
gruaja e tij, blogerja Chiara Ferragni,
kompania “IBF”, ka filluar një
bashkëpunimim me kompaninë
“Samsung”. Në Itali, duke filluar nga
Puglia, lindin edhe marka të tjera
"Suprem", imitime të kopjeve të
rreme. Përveç tërheqjes së interesit
të medias nga ky fenomen në rritje,
sepse ka të bëjë edhe me markat e
tjera me karakteristika të ngjashme
me ato të “SUPREME”, historia duhet
të na bëjë të reflektojmë mbi
rëndësinë e planifikimit të kujdesshëm në zgjedhjen e markës sonë
dhe të një strategjie adekuate
mbrojtjeje për konsulentët e specializuar në fushën e Pronësisë
Industriale dhe Intelektuale, të aftë
për të ofruar ndihmë të plotë, nga
faza fillestare e kërkimit, në fazën e
depozitimit, me atë të mbrojtjes ndaj
palëve të treta.

Burimi: www.giambrocono.com
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Seminar informues për programet e BE-së dhe
kombëtare me studentët e Universitetit “Ismail
Qemali” Vlorë
Nga Tefta Demeti
Më datë 2 prill 2019, në ambjentet e Universitetit “Ismail Qemali”
në Vlorë, u mbajt seminari
informues për të mësuarit për
sipërmarrjen si dhe programet e
BE-së. Në këtë seminar morën
pjesë student si edhe pedagog të
shumtë.
Ekspertja për sipërmarrjen, Znj.
Tefta Demeti prezantoi kompetencën europiane të sipërmarrjes
me të gjitha fushat përbërëse
ashtu dhe aftësitë sipërmarrëse.

Konferenca Rajonale
(sfidat dhe të arriturat e
gruas shqiptare)
SHGPAZ ishte pjesë e kësaj
konference të zhvilluar në Gjakovë
që mblodhi bashkë gra model për
gjeneratat e reja dhe revolucionare për gjeneratat e tyre.
U shkëmbyen eksperienca, u ngritën problematika, u nxorrën mësime dhe u hodhën ide frymëzuese.

Nga përfaqësuesja e Beyond
Barriers, znj. Antonela Tomço u
prezantuan programet për të
rinjtë: ERASMUS+Youth in Action
dhe European Solidarity Corps.
Gjithashtu u soll eksperienca konkrete e dy grave sipërmarrëse nga
zona e Vlorës, Znj. Zeliha Ferati që
zotëron “Ferati LTD” një biznes
ndërtimi dhe Znj.Fatime Isufaj që
drejton një biznes në fushën e
hoteleri-turizmit,Hotel“Bologna”

Ishte një event unik që synon
rritjen e bashkëpunimit të grave
sipërmarrese në rajon dhe fuqizim
e sipërmarrjes femërore shqiptare.

Njoftim mbi seminaret informues për të mësuarit për sipërmarrjen
Stafi drejtues i projektit të
financuar nga BE-ja: "Nxitja e
Sipërmarrjes dhe të Mësuarit për
Sipërmarrjen tek të Rinjtë dhe
Gratë në Shqipëri" njofton se
seminaret informues të rradhës do
të mbahen ditën e hënë, datë 6
Maj 2019 në Shkollën e Mesme në
Qelëz (Pukë), ditën e martë, datë
7 Maj 2019 në Shkollën e Mesme
në Fushë-Arrëz dhe ditën e enjte,
datë 9 Maj 2019 në Universitetin
“Luigj Gurakuqi” në Shkodër.
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Subvencioni për qumështin
Nga Esmeralda Ballesha

Duket sikur këtë vit problemet e
bujqësisë nuk kanë fund, e përveç
problematikave të larta që ka
vetë sektori (ndryshimet e
shpeshta klimaterike, sëmundjet
e ndryshme, problemet me tokën
etj.) dhe qeveria nuk ka arritur të
gjejë formulën e përshtatshme
për ta ndihmuar këtë sektor.
Procedurat tatimore kanë ndryshuar në vazhdimësi duke e bërë
dhe më të vështirë operimin në
këtë sektor. Siç u diskutua dhe në
buletinin e fundit ashtu sikurse
pritej pati një reaksion të lartë
ndaj TVSH-së së re të aplikuar tek
femerët. Por meqënëse ishte
vetëm sektori i qumështit ai që
reagoi më fort dhe ishte më
mirë i organizuar ndaj këtij
problemi, ishin të vetmit që
“përfituan" një skemë kompensimi. Disa ditë pas reagimit
të fermerëve të cilët kanë si
aktivitet parësor qumështin,
qeveria mori vendimin për të
kompensuar fermerët
për qumështin e
shitur me faturë tatimore
10 lekë për litër, deri në 700
mijë lekë. Në datën 20 prill nisin
aplikimet për të gjithë fermerët
që duan të përfitojnë subvencion
për çdo litër qumësht të shitur
dhe në ditët e para të muajit maj
kryhet pagesa për çdo faturë që
ata do të dorëzojnë. Fermerët do
të mund të aplikojnë vetëm nëse
kanë numër NIPT.
Por a do i ndihmojë kjo skemë
kompensimi fermerët apo do e
komplikojë më shumë të bërin
biznes për ta?

Në Shqipëri prodhohen 1.15
milion tonë qumësht ose rreth
400 litra për frymë. Sipas INSTAT
sasia e qumështit të grumbulluar
nga fabrikat e përpunimit gjatë
vitit 2017 llogaritet të jetë rreth
131 mijë ton duke shënuar rritje
me 4,99 %, krahasuar me vitin
2016. Në një vlerësim të shpejtë
duket sikur Qeveria ashtu sikurse
dhe herë të tjera ka bërë ndryshimet duke mos vlerësuar saktë
impaktin që do të ketë në buxhetin e shtetit subvencionimi i një
sasie në rritje të qumështit të
tregtuar dhe vendimi është marrë
më shumë për të zbutur presionin
dhe tensionin e krijuar. Dhe sub-

vencionimi a do të jetë i shpejtë
apo skema do të ngecë si rasti i
rimbursimit të TVSH-së ku industria ankohet në vazhdimësi për
vonesa të gjata të cilat sjellin
probleme të mëdha likuiditeti?
Një tjetër pikëpyetje është nëse
këto të ardhura shtesë që do i
alokohen këtij sektori do të ndikojnë vetëm në rritjen e mundësive ekonomike të këtyre fermerëve apo do të ndikojnë dhe në
cilësinë e qumështit që prodhohet. Eshtë i njohur fakti që qumështi që prodhohet në Shqipëri ka

ngarkesa të larta mikrobike, problem ky i cili ka nevojë për ndërhyrje emergjente aq më tepër që
së shpejti pritet që Shqipëria të
fillojë implementimin e kapitullit
12 të Bashkimit Europian, atë të
sigurisë ushqimore. Duke pritur
që subvencionimi i femrerëve të
sektorit të qumështit të bëhet në
mënyrë të shpejtë dhe të thjeshtë, pasiguria qëndron se çfarë
do të ndodhë me nënsektorët e
tjerë të bujqësisë të cilët dhe ata
preken nga ndryshimet e TVSHsë këtë vit. Përfaqësues të bimëve
medicinale dhe përpunuesve të
fruta-perimeve kanë shfaqur pakënaqësitë e para, ku sistemi i ri i
TVSH-së i ka kthyer mbrapa në të
njëjtën situatë jo të favorshme që
kishin që në vitin 2014.
Ajo çka sektori i bujqësisë dhe
aktorët kryesorë që operojnë dhe
përfitojnë prej saj presin nga
qeveria është një refleksion dhe
analizë e mirëstudiuar kur vjen
puna për ndryshime thelbësore
në sistem, qoftë dhe atij tatimor.
Dhe më së fundmi një strategji
afatgjatë se si do të ndihmohet ky
sektor të arrijë potencialet e tij
reale në një treg që pritet të jetë
më i vështirë dhe konkurrues në
momentin e hapjes së portave të
Bashkimit Europian.
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Unioni Ndërkufitar i Florës, Faunës dhe Biodiversitetit Ballkanik
nga Flutura Xhabija

“Dje, më 19 prill, nga Pogradeci u
nisëm për Manastir, që për momentin quhet Bitola. Ishim një
grup shoqatash nga Greqia, Maqedonia, Shqipëria, Kanadaja dhe
Amerika! Pas një pune 1-vjeçare,
u mblodhëm dhe krijuam:
Unionin Ndërkufitar të Florës,
Faunës dhe Biodiversitetit Ballkanik, po jo vetëm! Pasi diskutuam
strukturën dhe pozicionin e çdo
shoqate, miratuam bordin (dy
shqiptarë, Ariani, organizatori
kryesor dhe unë), tre maqedonas
(nismëtarët), dy grekë, një kanadez dhe një amerikan. Pas një darke muzikore, sot nisëm study tour
në parkun natyror të Galiçicës, në
malin e Pelisterit, në ndalesa të
tjera krejt bio, natyrore dhe atraktive me plot oksigjen për trurin
dhe mushkëritë! U larguam nga
Manastiri dhe për në grykën e Galiçicës, u ndalëm tek kroi i ujit të
ftohtë në lartësinë 800 metra mbi
nivelin e detit; uji i kroit përdorej
nga prodhueset e konservave,
sepse nuk kishte asnjë konservant
artificial dhe kishte mineralet e
duhura për cilësinë e produkteve
të konservuara; më tej ish-kampi i
pionierëve ku kishin pushuar 3 million fëmijë (për fat të keq i mbyllur, ende i pavjedhur nga qeveritë
dhe politikanët) çdo vit nga ishJugosllavia, 1200 m mbi nivel deti;
ecim më tej në lartësinë 1600 m
dhe pijmë kafe në hotel “Molika”,
një tjetër vend ekstra bio; përsëri
nisemi për në muzeun e ruajtur
ende nga dashamirësit e faunës e
florës vendase; pastaj u ndalëm në

lartesitë e malit Pelisteri, 2601
m...pastaj ulemi drejt qytetit Rese
dhe mahnitesh nga shtëpitë me
lule shumëngjyrëshe, me pemë të
lulëzuara, një pastërti e paparë
dhe një rregull perfekt; liqeni i
Prespës dhe i Ohrit, të befasojnë
me bredhat dhe mështeknat, me
ahet dhe moliket, me lulet dhe
ujrat e kulluar, sepse aty ...njerëzit
e kanë ruajtur për vete këtë
kënaqësi dhe pastaj ia kanë
detyruar qeverive maqedonase që
të mos luajnë me pasuritë e
popullit, dhe së fundmi drekuam
në Ohër, biseduam përsëmbari
dhe u kthyem me shumë ëndrra
dhe
zhgjëndrra
dashurie
njerëzore,
natyrore
dhe
gjithçka”...

Qendra Burimore për
Shoqërinë Civile në Shqipëri
Partnerët Shqipëri lançoi në datën 5 prill 2019, Qendrën Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civi-

le në Shqipëri (QKB) që është një
platformë për shoqërinë civile në
nivel kombëtar në mbështetje të
fuqizimit të kapaciteteve të saj,
dialogut të politikave dhe përpjekjeve advokuese për një mjedis
mundësues. Pjesë e këtij aktiviteti ishte dhe Z. Luigi Soreca Ambasador i Bashkimit Evropian në
Shqipëri. Ndërsa SHGPAZ përfaqësohej nga Znj. Tefta Demeti.

SHGPAZ, BULETIN INFORMATIV | Nr.86

Përkeqësohet klima e Biznesit
Edhe këtë vit sipërmarrjet anëtare të
DIHA-s plotësuan Anketimin për Klimën e Biznesit dhe Investimeve në
Shqipëri. Ky anketim paraqet një vlerësim të vitit të shkuar si dhe një parashikim për vitin në vazhdim. Sipas
këtij studimi përkeqësohet klima e
biznesit në Shqipëri. Anketimi për
klimën e biznesit është një realizim i
përbashkët i 15 Dhomave Gjermane
të Tregtisë me Jashtë në Europën
Qendrore dhe Jugore dhe plotësohet
në të gjitha vendet e rajonit në të
njëjtën kohë. Prezantimi i rezultateve
të anketimit u bë më date 9 prill në
Ambasadën Gjermane.
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Vajzat për Shqipërinë
Më 4 prill, “Vajzat për
Shqipërinë” u mblodhën në
një takim tepër miqësor dhe
produktiv, me ide dhe
vizion
të
qartë
për
vazhdimësinë e aktiviteteve të mrekullueshme që vetëm ato dinë
të bëjnë.
“A wonderful bouquet
of flowers. These flowers
don’t tell, they show”

Informacion për TatimPaguesit

Thirrje për projektpropozime
Ditën e enjte, datë 28.03.2019 u
zhvillua në Hotel "Doro City"
takimi informues për hapjen e
thirrjeve për projekt propozime në kuadër të projektit me
titull "Bashkëpunimi ndërmjet
OSHC-ve dhe grupeve të ishviktimave të trafikimit dhe
dhunës në familje për fuqizimin ekonomik të viktimave".
Projekt i financuar nga BE-ja.
Në takim u prezantuan prioritetet, kriteret e aplikimit dhe
vlerësimit për aplikantët e
mundshëm.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
me mbështetjen e Bankës Europiane
për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)
po ndërmerr një fushatë të gjerë
informimi
dhe
edukimi
për
tatimpaguesit, kjo edhe në kuadër të
ndryshimeve ligjore të Paketës
Fiskale 2019. Për kategori të ndry-

shme tatimpaguesish janë përditësuar broshurat dhe videot informuese, në përputhje me ndryshimet

ligjore që kanë hyrë në fuqi nga data 1
janar 2019. Materialet përmbajnë informacion të detajuar për të gjithë
hapat e ciklit të jetës së një biznesi,
duke filluar nga regjistrimi, deklarimi,
pagesat e detyrimeve, si dhe të drejtat e detyrimet e tjera lidhur me
administratën tatimore.
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Si diagnostikohet dhe
cilat janë simptomat e
autizmit?
Diagnoza e autizmit
bazohet në sjelljet e
fëmijës. Aktualisht,
nuk ka ndonjë test mjekësor
(p.sh. analizë gjaku, rreze x etj.)
që do të ndihmonte në diagnostikimin e autizmit. Mjekët mund
të këshillojnë teste gjenetike për
të gjetur një shkak gjenetik, si
dhe mund të rekomandojnë teste
apo studime të tjera që ndihmojnë në përcaktimin e kushteve të
tjera shëndetësore të cilat mund
të jenë të pranishme. Kur profesi-

Gruaja dhe shëndeti
Autizmi
Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti

2 Prilli konsiderohet Dita Botërore e Autizmit vendosur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve
të Bashkuara, me rezolutën “62
/139” në vitin 2007. Në këtë ditë,
në të gjithë botën zhvillohen aktivitete ndërgjegjësuese dhe edukuese në mbështjetje të personave të prekur nga çrregullimet e
spektrit autik. Vlerësohet se 1% e
popullatës globale është autike.
Çfarë është autizmi?
Autizmi është një çrregullim
kompleks që prek hapësira
të shumëfishta të zhvillimit
duke përfshirë ndërveprimin
social, komunikimin verbal
dhe joverbal, imagjinatën,
sjelljet dhe interesat. Simptomat e këtij çrregullimi
shfaqen shpejt në jetë, ndonjëherë në foshnjëri, por përgjithësisht përpara moshës tre
vjeç.
Çfarë e shkakton autizmin?
Shumë studime janë përpjekur t’i
japin përgjigje kësaj pyetjeje. Në
pak raste autizmi është shenjë e
një problemi gjenetik, i tillë si X i
Brishtë, megjithatë në shumë raste nuk njihen shkaqet. Aktualisht, autizmi mendohet se shkaktohet nga një kombinim i gjeneve
dhe faktorëve mjedisorë. Ende
nuk ka të dhëna që autizmi shkaktohet nga diçka që prindërit kanë
apo nuk kanë bërë para apo gjatë
shtatzënisë, apo ndërsa kujdesen
për fëmijën e tyre.

onistët konstatojnë se fëmija ka
autizëm apo diagnoza të lidhura
me të, problemet vlerësohen në
tri hapësira: ndërveprimi social,
komunikimi dhe sjelljet/interesat
jo të zakonshme.
Ndërveprimi social: Fëmijët me
autizëm shpesh kanë vështirësi
në krijimin dhe mbajtjen e marrëdhënieve sociale. Krahasuar me
fëmijët që zhvillohen normalisht,
ata të diagnostikuar me autizëm
mund ta kenë më të vështirë të
vendosin dhe mbajnë kontakt me
sy, të përgjigjen kur u flitet në
emër, të luajnë lojëra të tilla si kukafshehti, apo të përfshijnë fëmijë të tjerë në lojë. Ata mund të
pëlqejnë të jenë me prindërit apo
të përfshihen në lojëra aktive, por

shfaqin më pak interes dhe reagim krahasuar me fëmijët e tjerë
me zhvillim normal.
Komunikimi: Fëmijët me autizëm
janë përgjithësisht më të ngadaltë në përdorimin e fjalëve apo frazave të thjeshta që janë normale
për atë moshë. Gjithashtu, ata kanë më pak të ngjarë të përdorin
gjeste të zakonshme të tilla si të
kërkuarit e diçkaje, apo të drejtojnë vëmendjen e dikujt drejt një
pamje apo tingulli. Disa fëmijë
mund të kenë një zhvillim gjuhësor në kohën e duhur, por mund
të shfaqin kthim pas apo humbje
të aftësive të komunikimit rreth
moshës 18-24 muaj. Kjo humbje
e aftësive mund të përfshijë ulje
të interesave sociale, sikurse
edhe humbje të fjalëve apo frazave të cilat i kanë përdorur më
parë. Fëmijët që kanë zhvillim të
gjuhës mund të shfaqin modele
jo të zakonshme të të folurit, të
tilla si përsëritja apo bërja jehonë e frazave që dëgjojnë nga të
tjerët apo nga televizori. Ata
mund të kërkojnë gjëra që dëshirojnë, por e kanë shumë të vështirë të mbajnë një bisedë të thjeshtë.
Sjelljet dhe interesat: Fëmijët
me autizëm përgjithësisht shfaqin
një shkallë më të kufizuar lojërash
krahasuar me moshatarët e tyre
dhe shfaqin më tepër sjellje përsëritëse; për shembull, ata mund
të fokusohen më tepër në rreshtimin e objekteve sesa në ushqimin
e një kukulle apo arushi. Gjithashtu, ata mund të jenë të interesuar për disa objekte të caktuara
apo të këmbëngulin në ndjekjen e
rutinave të caktuara, apo mund të
përsërisin lëvizje specifike si përplasja e duarve, hedhja apo lëvizja
para-mbrapa.
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Kush duhet të jetë në ekipin
ndihmues për një fëmijë autik?
Kjo varet nga modelet dhe nevojat unike të çdo fëmije. Disa specialistë që janë shpesh shumë
ndihmues në punën me fëmijët
autikë janë specialistë të të folurit
-gjuhës, terapistë të lëvizjes,
fizioterapistë dhe terapistët e
sjelljes. Ndoshta një fëmijë autik
nuk ka nevojë për gjithë këta specialistë në të njëjtën kohë.
Gjithsesi, një prind që ka një
fëmijë me probleme të tilla duhet
të ketë informacion për këta
specialistë. Eksperienca ka treguar se trajtimi më i mirë i personave me autizëm është edukimi i hershëm dhe i
specializuar, i cili synon
përshtatjen e ambjentit rrethues
me nevojat e këtyre indi-vidëve.
Për fat të keq, ende në shumë
vende, fëmijët autik nuk marrin
kujdesin e duhur shënde-tësor
dhe social, për shkak të mungesës së shërbimeve të përshtatshme, por edhe për
diagno-stikimin jo të saktë dhe të
vonë të këtyre fëmijëve. Në
vendin tonë me këtë
problematikë merren specialistë
të zhvillimit të fëmi-jëve në
Qendrën Kombëtare të
Mirërritjes dhe Zhvillimit të Fëmijëve në Kombinat, apo QSUT
“Nënë Tereza”, por edhe qendra
private, kryesisht në Tiranë.
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Çmimi “Pëllumbi i
bardhë"
Në Tirana International Hotel, në
datën 2 prill 2019 u organizua
ceremonia e ndarjes së çmimeve
"Pëllumbi i bardhë" nga OJQ
Partenerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim. Këto çmime u shpërndanë në kuadër të
vlerësimit dhe mirënjohjes për figura të cilat përmes veprimtarive
civile të guximshme dhe kundër
rrymës së shoqërisë apo ambjentit
rrethues, kanë kontribuar në të
mirë të publikut të gjerë shpesh
me kosto personale. Në ceremoni
u shpërndanë 2 çmime:

1.Guxim civil i treguar nga
individë, grupe dhe organizata të
shoqërisë civile apo entitete të
tjera në luftën kundër korrupsionit
/ si sinjalizues të korrupsionit në
nivel lokal dhe kombëtar. U
vlerësua me këtë çmim organizata
mjedisore "EcoAlbania" me motivacionin "Për këmbënguljen dhe
kontributin e dhënë në mbrojtjen
e pasurive ujore të vendit,
veçanërisht për ndërmarrjen e
nismës në mbrojtje të lumit Vjosë
dhe ngritjen e çështjes në nivel
ndërkombëtar".
2.Guxim civil i treguar nga
individë, grupe dhe organizata të

shoqërisë civile apo entitete të
tjera për një qeverisje transparente dhe llogaridhënëse. Ky
çmim iu dha organizatës "Open
Data Albania" për kontribut unik
në rritjen e transparencës.

Albanian Superbrands
Më 16 prill 2019, presidentja e
SHGPAZ-së, Znj. Flutura Xhabija ka
marrë një certificatë mirënjohjeje për
kontributin e saj të çmuar në
programin “Albanian Superbrands”.
Znj. Xhabija thotë: “Një falenderim e
urim për të gjitha anëtaret e
SHGPAZ-së, të cilat nderohen për
punën e tyre private, shoqërore duke
u
vlerësuar
nga
institucione
ndërkombëtare (pa ndërhyrje, pa
partitë dhe pa paguar asgjë - vetëm
meritueshëm)! Një falenderim edhe
për
partnerët
tanë,
për
bashkëpunëtorët dhe miqtë nga e
gjithë bota!
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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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