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    SHOQATA KOMBËTARE E GRAVE PROFESIONISTE, AFARISTE E ZEJTARE TË SHQIPËRISË  NË KËTË NUMËR 

Në raportin e fundit të publikuar 
nga Komisioni Europian dhe 
OECD “Indeksi i politikave të SME-
ve 2019 për vendet e Ballkanit 
Perëndimor dhe Turqisë (WBT)”, 
vlerësohet progresi i bërë nga këto 
vende në politikat e zhvillimit të 
SME-ve. Në lidhje me progresin në 
politikat për gruan sipërmarrëse 
vërehet  se: 
Ekziston një hendek gjinor në 
sipërmarrjen 
dhe kjo është 
një sfidë poli-
tike jo vetëm 
për BE-në, 
por edhe në 
shkallë glo-
bale. 
Hendeku gji-
nor manifest-
tohet në nu-
mër të vogël 
të pronarëve 
të bizneseve femra, si dhe në 

statistikat për bordet e kom-
panive. Vetëm 27.5% e pronarëve 
të biznesit në rajonin WBT janë 
gra, ndërsa në Shqipëri vetë 
25.7%. Në të gjithë BE-në, në 
sektorët ekonomikë të dominuar 
tradicionalisht nga burrat dhe në 
tregtinë ndërkombëtare, numri i 
grave sipërmarrëse është gjitha-
shtu drastikisht më i ulët se numri 
i burrave. Për  shembull,…          F.7  

Klima e Investimeve në Shqipëri 
Sipas Departamentit Amerikan të 
Shtetit (DASH), në raportin e publiku-
ar për klimën e investimeve në Shqi-
përi 2019, problemet që ndeshin për 
të bërë biznes në Shqipëri janë:...    P.4 
 

       
Projekti Crossborder Ohër-Pogradec 

Më 11 korrik 2019, Ohër, Maqedonia e 
Veriut. Në kuadrin e një projekti 4-
vjeçar, Crossborder Ohër-Pogradec, 
ku si tematikë, është një problem i ri 

për Ballkanin, por jo për Europën e 
globin:…       P.10        
                           

Vlerësimi i politikave për Gruan Sipërmarrëse në WBT 
Nga Tefta Demeti 
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Forumi i parë Rajonal i Biznesit i 
Unionit të Mesdheut (UfM) u 
zhvillua në Kajro për të promovuar 
Axhendën e Tregtisë dhe për të 
nxitur Integrimin Ekonomik në 
rajon. 
• Mbi 150 përfaqësues të sektorit 
privat, shoqërisë civile, qeverive 
dhe organizatave ndërkombëtare 
u mblodhën në Kajro për të 
diskutuar se si të forcohet Aksesi 
në Treg dhe e-Tregtia në rajonin 
Euro-Mesdhetar. 

• Forumi, i cili vjen si një përgjigje 
e menjëhershme ndaj detyrave 
që iu ngarkuan Sekretariatin të 
UfM-së nga Ministrat e Tregtisë 
në 2018, është ngjarja e parë e 
UfM-së që i dedikohet plotësisht 
Tregtisë. 

• UfM përsëriti mbështetjen e saj 
ndaj Marrëveshjes së Agadir-it 
dhe njoftoi fillimin e një programi 
për ndërtimin e kapaciteteve në 
bashkëpunim me Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

• Rajoni i UfM-së është një nga 
rajonet më pak të integruara 
ekonomikisht në botë në aspektin 
e tregtisë dhe flukseve të 
investimeve.  
Duke vepruar sipas mandateve 
Ministrore të UfM-së dhe në 
përputhje me fokusin e strategjisë 
së UfM-së për të siguruar që 
aktivitetet e UfM-së të kontri-
buojnë në stabilitetin e rajonit dhe 
zhvillimin njerëzor, Sekretariati i 
UfM-së organizoi Forumin e saj të 
parë të Biznesit plotësisht i 
dedikuar Tregtisë më 18 qershor 

2019 në Kajro, Egjipt, në 
partneritet me Shoqatën e 
Dhomave të Tregtisë dhe 
Industrisë Mesdhetare (ASCAME) 
dhe Shërbimin Komercial 
Egjiptian (ECS), në bashkëpunim 
me Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH. Forumi që u mbajt 
nën patronazhin e Ministrit të 
Tregtisë dhe Industrisë të Egjiptit 
dhe u hap nga Ministri i 

Planifikimit, Monitorimit dhe 
Reformës Administrative, Hala 
Elsaid, dhe që gjithashtu 
përmante fjalimet e Niklas 
Johansson, Sekretarit të Shtetit të 
Ministrit të Tregtisë së Jashtme të 
Suedisë dhe João Torres, Sekretar  
Shteti për Mbrojtjen e 
Konsumatorit në Portugali, u 
përqëndrua në dy tema të 
ndërlidhura, Aksesi në Treg dhe e-
Tregtia. Forumi mblodhi së 
bashku 150 palë të interesuara dhe 

përfaqësues të qeverive, 
komuniteteve të biznesit, think 
tank, qarqe negociuese tregtare, 
si dhe organizata rajonale dhe 

ndërkombëtare. Pjesëmarrësit u 
angazhuan në diskutime të hapura 
dhe shkëmbimin e përvojave dhe 
praktikave më të mira me qëllim 
identifikimin e veprimeve që mund 
të ofrojnë përfitime të plota të 
tregtisë elektronike dhe ato të një 
sistemi tregtie më të hapur dhe 
më të integruar në rajon. 

Gjatë fjalës së tij të hapjes, Sekre-
tari i Përgjithshëm i UfM, Nasser 

Kamel, theksoi se "tregtia dhe in-
vestimi mbajnë çelësin për të 
zhbllokuar një nga realitetet eko-
nomike më drastike në rajonin 
Euro-Mesdhetar, përkatësisht frag 
-mentimin dhe nivelin e dobët të in 
-tegrimit ekonomik rajonal, që ren 
-diten ndër më të ultat në botë". 
Rajoni UfM mbetet një nga rajonet 
më të fragmentuara ekonomikisht 
në botë, me flukset e tregtisë që 
janë përqendruar drejt BE-së (90% 

Forumi i Biznesit i UfM-së, në Kajro 
Nga Tefta Demeti 
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e të gjitha rrjedhave tregtare Euro-
Mesdhetare), 9% ndërmjet BE-së 
dhe fqinjët UfM Jugor dhe Lindor, 
dhe vetëm 1% e rrjedhës së 
tregtisë Jug-Jug. 

Gjatë gjithë Forumit, pjesë-
marrësit theksuan nevojën për të 
zbatuar plotësisht dhe për të 
operacionalizuar marrëveshjet 
ekzistuese dypalëshe dhe rajonale 
të tregtisë në rajonin e UfM-së me 
qëllim të promovimit të integrimit 
ekonomik në zonën Euro-
Mesdhetare dhe theksoi faktin se 
marrëdhëniet tregtare më të 
thella dhe më të plota duhet të 
përfshijnë sektorë të rinj dhe të 
kapin në mënyrë efektive masat 
jo-tarifore në rajon. Ndërtimi i 
kapaciteteve, asistenca teknike 
dhe transferimi i njohurive dhe 
ekspertizës janë të domosdoshme 
për një sistem tregtar funksional 
me një kuadër të fuqishëm 
rregullator dhe për shfrytëzimin e 
plotë të mundësive të tregtisë së 
lirë. Ata gjithashtu theksuan 
Marrëveshjen e Agadir-it si një 
shembull i mirë për 
Bashkëpunimin Jug-Jug në fushën 
e tregtisë, e cila meriton 
promovimin dhe mbështetjen 
politike, financiare dhe teknike. 

Revolucioni i katërt industrial 
është një ndërrues i lojërave për 
tregtinë globale. Teknologjitë e 
reja digjitale shkatërruese po 
gjenerojnë mundësi dhe sfida të 
pashembullta dhe krijojnë një 
ritëm të përshpejtuar të 
ndërlidhjes dhe kërkesave në kohë 
reale me të cilat tregtia duhet të 
përshtatet në një mënyrë të 
shpejtë dhe të zgjuar. Për më 
tepër, grumbullimi i mallrave dhe 
shërbimeve së bashku në epokën 

dixhitale kërkon një nivel të ri të 
koordinimit midis agjensive në 
nivelin e politikave. Bëhet thirrje 
për një politikë holistike, në të 
cilën politikëbërësit duhet të 
zhvillojnë agjenda koherente. 

 Gjatë Forumit të Biznesit, 
Sekretari i Përgjithshëm i UfM-së 
Kamel përcolli mbështetjen e UfM 
në Marrëveshjen e Agadir dhe 
njoftoi mënyra të reja për ta 
promovuar atë më tej: 
"Sekretariati i UfM-së do të 
dëshironte të shprehte 
përkushtimin e tij për të 
promovuar Marrëveshjen e 
Agadir-it duke u ofruar Shteteve 
Anëtare të Marrëveshjes së 
Agadir-it mbështetjen për 
zhvillimin e trajnime teknike në 
fushën e politikave tregtare, në 
bashkëpunim me GIZ" tha ai. 
"Trajnime të tilla do të përfshinin 
çështje të tilla si Rregullat e 
Origjinës, klasifikimi i mallrave, 
çertifikimi i origjinës dhe çështje të 
tjera teknike tregtare, të cilat do të 
bazohen në nevojat e rajonit. 
Është një përpjekje që mund të 
rezultoi veçanërisht e dobishme 
duke marrë parasysh rishikimin në 

vazhdim të Konventës Rajonale 
për Rregullat Pan-Euro 
Mesdhetare të Origjinës 
(Konventa PEM) ", shtoi ai. 

Forumi i Biznesit UfM shërben si 
hap i parë drejt një dialogu të 
strukturuar mbi Tregtinë që do të 
pasohet nga edicione të 
mëtejshme të Forumit gjatë viteve 
të ardhshme për të nxitur tregtinë 
dhe investimet në rajonin e UfM-
së dhe për të kontribuar me 
rekomandime konkrete që do të 
shërbenin në Konferencat e 
ardhshme mbi Tregtinë të UfM-së. 

Pjesë e kësaj ngjarjeje 
prestigjioze, ishte gjithashtu një 
përfaqësues i SHGPAZ-së.  
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...Investitorët e huaj përmendin 
korrupsionin, veçanërisht në 
gjyqësor, mungesën e trans-
parencës në prokurimin publik dhe 
zbatimin e dobët të kontratave si 
probleme të vazhdueshme në 
Shqipëri. Zbatimi i reformës 
gjyqësore është duke u zhvilluar, 
duke përfshirë edhe verifikimin e 
gjyqtarëve dhe prokurorëve për 
pasuri të pashpjegueshme, ose 
lidhje të krimit të organizuar.  

Investitorët e huaj e perceptojnë 
klimën e investimeve si proble-
matike dhe thonë se Shqipëria 
mbetet e vështirë për të bërë 
biznes! Investitorët vazhdimisht 
raportojnë shqetësime se legjis-
lacioni dhe rregulloret janë të 
vështira për t'u interpretuar ose jo 
konsistente për t’u përdorur si 
mjete për të penguar investitorët e 
huaj dhe për të favorizuar 
kompanitë e lidhura me politikën. 
Rregulloret dhe ligjet që rregu-
llojnë veprimtarinë e biznesit 
ndryshojnë shpesh dhe pa 
konsultime kuptimplote me 
komunitetin e biznesit; pronarët 
dhe shoqatat e biznesit shpesh 
raportojnë që ata nuk marrin 
informacion të mjaftueshem, 
kohë apo mundësi për t’u përfshirë 
në ndryshime ligjore apo 
rregullatore. 

Investitorët e mëdhenj raportojnë 
presion për të punësuar nën-
kontraktorë të lidhur me politikën 
dhe shprehin shqetësime rreth  
përputhshmërisë me Aktin e 
Praktikave të Korruptimit të Huaj 
ndërsa operojnë në Shqipëri.  

 

Raportime të korrupsionit në 
prokurimin publik janë të 
zakonshme.  

PPP ka ngushtuar mundësitë për 
konkurrencë, në infrastrukturë 
dhe sektorë të tjerë duke përfshirë 
edhe investitorët e huaj. Analiza e 
dobët kosto-përfitim dhe mun-
gesa e ekspertizës teknike në 
hartimin dhe monitorimin e 
kontratave PPP janë shqetësime 
të vazhdueshme. Qeveria ka 
nënshkruar më shumë se 200 
kontrata 3P deri në fund të vitit 
2018.  

Të drejtat e pronës mbeten një 
sfidë tjetër në Shqipëri, pasi titulli i 
qartë i pronësisë është i vështirë 
për t'u marrë. Ka pasur raste të 
individëve që manipulojnë 
sistemin gjyqësor për të marrë 

tituj të paligjshëm të pronës. 
Kompensimi për tokën e konfis-
kuar nga regjimi i mëparshëm 
komunist është i vështirë për t'u 
arritur dhe jo i mjaftueshëm. 
Agjencia e ngarkuar me shkatë-
rrimin e ndërtesave të paligjshme  

 

shpesh vepron pa konsultime të 
plota dhe nuk ndjek procedurat. 

Indeksi i Perceptimit të 
Korrupsionit sipas Transparency 
International 2018 e renditi 
Shqipërinë në vendin e 99 nga 180 
vende, një rënie prej tetë vendesh 
nga viti 2017. Rrjedhimisht, 
Shqipëria tani perceptohet si 
vendi më i korruptuar në 
Ballkanin Perëndimor. Ndërkohë 
që përmirësohet nga dy vende, 
deri në 63, në sondazhin "Doing 
Business" të Bankës Botërore në 
2019, Shqipëria vazhdon të 
shënojë dobët në fushën e 
zbatimit të kontratave, 
regjistrimit të pronës, dhënien e 
lejeve të ndërtimit dhe sigurimin 
e energjisë elektrike.  

Energjia, turizmi, furnizimi me ujë 
dhe kanalizimet, rrugët dhe 
hekurudha, minierat dhe tekno-
logjia e komunikimit të infor-

macionit paraqesin perspektivat 
më të mira për investimet e huaja 
direkte në Shqipëri gjatë viteve të 
ardhshme. 

 

Klima e Investimeve në Shqipëri 
Nga Kujtime Stefani 
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Sot, më datë 5 Korrik 2019, Rrjeti i 
Monitorimit Kundër Dhunës me 
Bazë Gjinore organizoi Takimin 
me temë: “Aktiviteti i Rrjetit të 
Monitorimit dhe mbarëvajtja e 
Raportit alternativ Pekin +25” 

Gjatë takimit, përfaqësues të 
organizatave Children's Human 
Rights Centre of Albania (CRCA), 
Shoqata e Grave Profesioniste 
Afariste e Zejtare të Shqipërisë, 
Albanian Center for Population 
and Development (ACPD) dhe 
Komiteti Shqiptar i Helsinkit 
ndanë me organizatat pjesë-
marrëse draft-gjetjet e Raportit 
për Pekin +25.  

Organizatat anëtare të Rrjetit të 
Monitorimit Kundër Dhunës me 
Bazë Gjinore po vazhdojnë punën 
për përgatitjen e raportit në lidhje

 me çështjet e mëposhtme: 

1. Zhvillimi gjithëpërfshirës, pros-
periteti i përbashkët dhe puna e 
denjë; 
2. Çrrënjosja e varfërisë, 
mbrojtja sociale dhe 
shërbimet e kujdesit 
shoqëror; 
3. Liria nga dhuna, 
stigma dhe stereotipet.                                                                                      
4. Pjesëmarrja, llogari-
dhënia dhe institucione 
të përgjegjshme gjino-
re.  
5. Shoqëri paqësore 
dhe gjithëpërfshirëse; 
6. Ruajtja, mbrojtja dhe 
rehabilitimi i mjedisit.  

Ky Takim u organizua 
në kuadrin e projektit 
“Ngritja e një rrjeti të 

organizatave jofitimprurëse për 
një zbatim më të mirë të stan-
dardeve ndërkombëtare mbi bara-
zinë gjinore dhe dhunën me bazë 
gjinore në Shqipëri”, zbatuar nga 
Qendra për Nisma Ligjore Qyte-
tare. Projekti financohet nga 
Komisioni Evropian dhe zbatohet 
me mbështetjen e UN Women. 

 
 
 
Në 13 korrik 2019, Pogradec. Dy 
ministra të qeverisë, në një takim 
të hapur me të gjithë aktorët 
social-ekonomik për një zhvillim të 
qëndrueshëm e të konkurrueshëm 
të zonës së Liqenit; diskutime të 
artikuluara, alternative e konkrete 
të të gjithë pjesëmarrësve duke u 
integruar edhe shoqëria civile, 
edhe Ne, SHGPAZ!  
Të gjithë në një kooperim Punë, 
Punë dhe Punë!!! 
 
 

Raporti i Pekin +25 për barazinë gjjinore 
Nga Flutura Xhabija 

 
 
 

 

 

 

 

Për Liqenin e Pogradecit  
Nga Flutura Xhabija 

 

 

 

 



SHGPAZ, BULETIN INFORMATIV | Nr.89 6 

 

 

 
Siguria ushqimore është e rëndësi-
shme për të gjithë gjatë gjithë vi-
tit, por është veçanërisht e rëndë-
sishme në verë. Vera është një nga 
sezonet më të rrezikshme lidhur 
me çështjet e sigurisë ushqimore. 
Helmimi apo/dhe sëmundjet që 
vijnë  nga ushqimi janë më të za-
konshme në verë sesa në çdo se-
zon tjetër. Bakteret ushqimore 
rriten me shpejtësi në temperatu-
rat midis 32 °C - 43 °C dhe gjatë 
muajve të verës temperaturat më 
të ngrohta dhe lagështia në nivele 
të larta janë ideale për rritjen e 
tyre. 
Meqenëse sëmundjet që vijnë nga 
ushqimi mund të jenë serioze apo 
edhe fatale, është e rëndësishme 
për të gjithë të njohin dhe të 
veprojnë në mënyrë të drejtë për 
të reduktuar rreziqet, në mënyrë 
që të mos sëmuremi nga ushqimet 
e kontaminuara. 
Të gjithë konsumatorët duhet të 
ndjekin 4 Hapat Bazë për të patur 
Siguri në Ushqim: Pastro, Ndaj, 
Gatuaj, dhe Ftoh. 
Fushat kryesore për të qenë të 
vetëdijshëm gjatë gjithë vitit, por 
sidomos në verë janë: 
1.Mbani pastër! (Shpesh larja e 
duarve dhe pastrimi i sipërfaqeve 
në mënyrë jo të drejtë mund të 
bëjë përhapjen e shpejtë të bakte-
reve  dhe të shkaktojnë sëmundje 
që vijnë nga ushqimi). 
2.Ndaj: Mos Kroskontamino! 
(Ndani ushqimin e freskët nga ai i 
gatuar. Përgatitja e gabuar e ush-
qimit, përdorimi në mënyrë të ga-
buar i mjeteve të guzhinës dhe 
sipërfaqeve të gatimit mund të 
ndikojnë në kalimin e mikroorga-

nizmave/baktereve nga produktet 
e pagatuara në ato të gatuara. 
Kroskontaminimi gjatë përgati-
tjes, gatimit dhe shërbimit të 
ushqimit mund të jenë një nga 
shkaktarët kryesor të sëmundjeve 
që vijnë nga ushqimi).  
3.Gatuaj ushqimet tërësisht! 
(Gatuaj në temperaturat e duhura 
për të parandaluar sëmundjet që 
vijnë nga ushqimi. Ushqimi është 
më i sigurtë kur piqet mjaftue-
shëm në temperatura të larta në 
këtë mënyrë vriten bakteret e 
dëmshme që shkaktojnë sëmun-
dje. Pjekja në temperaturën  75°C 
ose për 2 minuta në 70°C e bën më 
të sigurtë gatimin. Përdorimi i një 
termometri ushqimor është mëny-
ra më e mirë për të siguruar gati-

min e mishit, shpendëve, produk-
teve të detit dhe vezëve). 
4.Ruani ushqimin në temperatura 
të sigurta! (Mbajtja e ushqimit në 
një temperaturë të pasigurt mund 
të shkaktojë rritjen e shpejtë të 
baktereve të cilat më pas mund të 
shkaktojnë sëmundje. Tempera-
tura e frigoriferit tuaj duhet të jetë 
midis 0 ° C dhe 5 ° C (idealisht 4 ° 
C) dhe ngrirësit duhet të mbahen 
gjithmonë në - 18 ° C ose më pak. 
Vendosini direkt ushqimet në fri-
gorifer dhe i ruani ato në tempera-
tura të freskëta në mënyrë që të 
keni ushqime më të sigurta). 

Përdorni ujë dhe lëndë të para të 
sigurta gjatë përgatitjes së 
ushqimit! (Ushqimet e pagatua-
ra/papërpunuara, duke përfshirë 
ujin dhe akullin, mund të jenë të 
ndotura ose të kontaminuara me 
mikroorganizma dhe kimikate. Ki-
mikatet toksike mund të formo-
hen në ushqime të dëmtuara ose 
me myk. Kujdesi në përzgjedhjen 
e lëndëve të para ushqimore dhe 
masat e thjeshta si larja dhe heqja 
e lëkurës mund të zvogëlojnë 
rrezikun). 
Për të ndihmuar konsumatorët të 
bëjnë zgjedhje më të sigurta dhe 
më të zgjuara në të gjitha stinët 
duke shmangur rreziqet e 
ushqimit, pa shmangur kënaqë-
sitë e ushqimeve, Projekti për Sig-
uri Ushqimore (FSP) do të organi-
zojë një sërë fushatash sensibili-
zuese gjatë viteve të ardhshme, 
duke pasur në fokus edukimin dhe 
informimin e konsumatorëve se si 
të sillen kundrejt ushqimeve për të 
qenë më të sigurt. 
Fushatat do të synojnë përfshirjen 
(angazhimin) e të gjithë grupeve 
të interesit të bashkëpunojnë, ku 
aktorët kryesorë në këtë proces do 
të kontribuojnë bashkarisht në 
përmirësimin e sigurisë ushqimore 
në Shqipëri. 
Gjithkush në sistemin ushqimor 
mund të bëjë pjesën e vet për të 
përmirësuar sigurinë ushqimore. 
Konsumatorët e informuar mund 
të ndihmojnë në rritjen e masave 
paraprake që ndërmerren nga in-
dustria ushqimore dhe qeveria du-
ke u ndërgjegjësuar se si të blejnë, 
përgatisin dhe si  të ruajnë ushqi-
min në mënyrë të sigurtë.  
 
* Esmeralda Ballesha  
Këshilltare Teknike  
Mbështetje për Standardet e Sigurisë 
Ushqimore, Veterinare dhe Fitosanitare 

Të SIGURT në VERË 
Nga Esmeralda Ballesha* 
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Arsimi dhe formimi  profesional 
është një alternativë reale dhe 
drejtimi i duhur për të rinjtë dhe 
të rejat në dilemë, për të rriturit 
që synojnë ri-kualifikim dhe ri-
integrim të denjë në tregun e pu-
nës. I orientuar gjithmonë e më 
shumë drejt aftësive që kërkon 
tregu i punës, AFP ofron kualifiki-
me të njohura në nivel kombëtar, 
me kosto të përballueshme nga 
çdo familje dhe shtresë shoqëro-
re. Nxit shpirtin sipërmarrës, pa 
mohuar mundësinë e vijimit të 
studimeve të mëtejshme. 
Aktualisht arsimi  dhe formimi 
profesional ofrohet në 35 shkolla 
publike të arsimit profesional dhe 
10 qendra publike të formimit 
profesional. Këto institucione 
ofrojnë 26 drejtime mësimore, 87 
profile profesionale dhe 50 kurse 
profesionale afatshkurtra.  Numri i 
nxënësve në Arsimin profesional 
ka ardhur në rritje, në vitin 2014 në 
shkollat profesionale studionin   
14,365 nxënës ose 14% e nxënësve 
në arsimin e mesëm. Në vitin 
mësimor 2018-2019 numri i nxë-
nësve në AP ishte 19,311 nxënës 
ose 20.6% të nxënësve që ndjekin 
arsimin e mesëm, pra me një rritje 
prej 32.4% krahasuar me vitin 
shkollor 2013-2014. Gjithashtu në 
arsimin profesional është rritur 
numri i nxënësve nga grupet e 
margjinalizuara. Në vitin mësimor 
2018-2019 e ndoqën  Arsimin pro-
fesional 519 nxënës Romë/Egjyp-
tianë  dhe  numri i nxënësve me 
aftësi të kufizuar ishte  108 nxë-
nës. Gjithashtu  43% e nxënësve 
në shkollat e AP janë nga zona 
rurale.  

Të dhënat e INSTAT (anketa e 
forcës së punës), tregojnë se 
shkalla e punësimit sipas nivelit 
arsimor është më e lartë për 

personat me  arsim të mesëm 
profesional. Shkalla e punësimit të 
personave me arsim të mesëm 
profesional është 68,3 % në raport 
me 53% për personat me arsim të 
mesëm të përgjithshëm, çka do të 
thotë se shanset e punësimit për 
personat me arsim të mesëm 
profesional janë 15,3% më të larta 
krahasuar me ata që përfundojnë 
gjimnazin.  
Vitet e fundit është rritur kërkesa 
për regjistrime në shkollat e 
arsimit të mesëm profesional si 
pasojë e rritjes së imazhit të AFP. 
Krahas rritjes së numrit në arsimin 
profesional prioritet i është dhënë 
rritjes së cilësisë. Për herë të parë 
pas 20 vjetësh në vitin 2016 filloi 
trajnimi për të gjithë mësuesit dhe 
instruktorët e AFP-së në fushën e 
pedagogjisë pasi zhvillimi i vazh-
dueshëm profesional i mësuesve 
është një nga shtyllat kryesore të 
sigurimit të cilësisë në arsimin 
profesional.   
Financimi  buxhetor për shkollat e 
arsimit të mesëm profesional 
është rritur dhe me  fonde të bu-
xhetit të shtetit, janë rikonstruk-
tuar shkollat dhe reparte të 
praktikave profesionale duke sigu-
ruar mjedise bashkëkohore për 

procesin mësimor dhe zhvillimin e 
praktikave profesionale. 
Gjithashtu shkollat e arsimit profe-
sional janë pajisur me labora-
tore, kabinete profesionale dhe 
makineri e pajisje për zhvillimin e 
praktikave me fonde të buxhetit të 
shtetit si dhe nga donatorët. 

 
…ndërsa gratë përbëjnë rreth 31% 
të sipërmarrësve aktive në BE, kjo 
pjesë bie vetëm në 3% në sektorin 
e ndërtimit; 7% në transport dhe 
magazinim; 11% në furnizimin me 
energji elektrike, gaz, avull dhe 
ajër të kondicionuar; dhe 19% në 
informacion dhe komunikim. 
Figura është pak më e mirë në 
pasuri të patundshme (31%) dhe 
aktivitete profesionale, shkencore 
dhe teknike, por gratë janë më 
aktive në sektorin e shëndetit dhe 
të punës sociale (60% e të gjithë 
sipërmarrësve), në shërbime të 
tjera (59%) dhe arsimi (55%). 
Në përgjithësi, rezultatet e vlerë-
simit tregojnë se ka pasur për-
parim në hartimin dhe zbatimin e 
politikave, në Turqi, Serbi dhe Mal 
të Zi, ndërsa Shqipëria vlerësohet 
me 2.62 pikë që është nën 
mesataren e rajonit prej 3.12 pikë. 

Viti mësimor 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Totali: 14365 17203 17738 18750 19019 19,311 

Meshkuj 11953 14592 15165 16105 16304 16,158 

Femra 2412 2611 2573 2645 2715 3,102 

Arsimi dhe formimi profesional 
Nga Violeta Shqalsi 

 

 

 

 

 

 

Vlerësimi i politikave 
për Gruan Sipërmarrëse 
në WBT     
Nga Tefta Demeti 
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25.7% (e re) 
Biznese aktive të drejtuara/ pronare 
gra, për vitin 2018 në Shqipëri 
rezultojnë 25.7% me një ulje  prej 4 
pikë % krahasuar me 2017 (29.7%). 
(INSTAT, qershor 2019) 

 

 
 

 
 

Në kuadër të Konferenës 
Rajonale për Zhvillim të 
vendeve të Adriatik_Jonit, u 
mbajt edhe tryeza e rrum-
bullakët për gruan sipërma-
rrëse ku mori pjesë edhe një 
delegacion nga SHGPAZ-ja e 
udhëhequr nga presidentja 
znj. Flutura Xhabija. 

 

 

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, 2019)  

 

Më date 11 Korrik 2019 u mbajt në 
Tiranë tryeza e konsultimit “Për 
parimet, politikat dhe standardet 
e një mjedisi pune të sigurtë”. Ky 
aktivitet organizohej nga PNUD 
në bashkëpunim me Avokatin e 
Popullit dhe Ministrinë e Shënde-
tësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Në 
këtë takim merrnin pjesë përfaqë-
sues të institucioneve të 
ndryshme qendrore, sho-
qëri civile si dhe institu-
cione të punës. 
Në këtë takim u prezan-
tua materiali: nevoja për 
qasjen e duhur ligjore, 
politike e proceduriale 
kundër ngacmimit seksu-
al në vendin e punës në 
përputhje me standardet 
ndërkombëtare dhe re-
komandimet përkatëse  
 

për Shqipërinë, si dhe u paraqit 
dokumenti i përgatitur në Policinë 
e Shtetit - rezultatet dhe sfidat. 
Gjithashtu u theksua se kjo 
përvojë duhet të shtrihet në të 
gjitha institucionet publike si edhe 
në kompanitë private. Konsul-
timet do të vazhdojnë.  

  

Konferenca për Zhvillimin e Rajonit  
Nga Flutura Xhabija 

 

Tryezë konsultimi për standardet e një mjedisi 
pune të sigurtë 
Nga Tefta Demeti 
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Ky raport global i hepatitit i 
OBSH-së përshkruan, për herë të 
parë, vlerësimet globale dhe rajo-
nale mbi hepatitin viral në 2015, 
duke vendosur bazën për ndjekjen 
e progresit në zbatimin e strategji-
së së re globale. 
Në Maj 2016, Asambleja Botërore 
e Shëndetit miratoi Strategjinë 
Globale të Sektorit të Shëndetit 
(GHSS) për hepatitin viral 2016-
2021. GHSS bën thirrje për elimini-
min e hepatitit viral si një kërcë-
nim për shëndetin publik deri në 
vitin 2030 (reduktimin e infeksio-
neve të reja me 90% dhe vdeksh-
mërinë prej 65%). 
Raporti fokusohet në hepatitin B 
dhe C, të cilat janë përgjegjës për 
96% të të gjithë vdekshmërisë nga 
hepatiti. Ai paraqet të dhëna për-
gjatë pesë drejtimeve strategjike 
(informacion strategjik, ndërhy-
rje, barazi, financim dhe inovaci-
on) - shtyllat kryesore të GHSS për 
të lehtësuar monitorimin e pro-
gresit në vendet, rajonet dhe në 
nivel global dhe për të matur ndi-
kimin e ndërhyrjeve në reduktimin 
e infeksioneve të reja dhe duke 
shpëtuar jetët midis viteve 2015 
dhe 2030. 
1)Hepatiti viral është një pro-
blem i madh shëndetësor në ni-
vel global, dhe ka nevojë për një 
përgjigje urgjente. 
Në fund të vitit 2015 kishte rreth 
325 milionë njerëz që jetonin me 
hepatit kronik. Globalisht, në vitin 
2015, rreth 257 milionë njerëz je-
tonin me virusin e hepatitit B, dhe 

71 milionë njerëz jetonin 
me virusin e hepatitit C. 
 
2)Shumë pak prej të 
infektuarëve kanë qa-
sje në testim dhe trajtim, 
veçanërisht në vendet me të 
ardhura të ulëta dhe të mesme. 
Mbi 90% e njerëzve me hepatit 
nuk janë në dijeni të infeksionit të 
tyre. Deri në fund të vitit 2015, ve-
tëm 9% e personave të infektuar 
me virusin e hepatitit B dhe 20% e 
personave të infektuar me virusin 
e hepatitit C ishin testuar e diag-
nostikuar. Rreth 8% (ose 1.7 milio-
në njerëz) nga të diagnostikuarit 
me hepatit B, dhe 7% e atyre me 
hepatit C (ose 1.1 milionë njerëz) 
filluan trajtimin në vitin 2015. 
Globalisht, mungesa e ndërgjegjë-
simit dhe qasja e dobët ndaj shër-
bimeve të trajtimit të hepatiteve 
do të thotë se, shumica e njerëzve 
që kanë nevojë për trajtim nuk e 
marrin atë. Trajtimi i duhur i heap-
titit B dhe C mund të parandalojë 
zhvillimin e shumicës së komplika-
cioneve të rrezikshme për jetën 
prej sëmundjeve kronike të mëlçi-
së, shkaktuar nga hepatiti; cirozë 
dhe kancer i mëlçisë. OBSH-ja kë-
shillon që me rritjen e shkallës së 
trajtimit, 7 milionë jetë mund të 
shpëtohen midis viteve 2015 deri 
2030, me mjaft përfitime ekono-
mike. Objektivat globale për vitin 
2030 janë: 90% e njerëzve me he-
patit B dhe C të jenë testuar dhe 
80% e pacientëve të testuar të 
arrijnë të marrin trajtim. 
 

3)Hepatiti viral shkaktoi 1.34 
milionë vdekje në vitin 2015 – i 
krahasueshëm me vdekjen nga 
tuberkulozi, dhe tejkalon shumë 
vdekjet nga HIV. Vdekjet nga 
hepatiti po rriten. 

4)Infeksionet e reja nga hepatiti 
vazhdojnë të ndodhin, kryesisht 
nga hepatiti C. 
Numri i fëmijëve nën moshën pesë 
vjeç që jetojnë me hepatit B kronik 
u zvogëlua në 1.3% në vitin 2015 
(nga 4.7% para se të futeshin vak-
sinat). Vaksina e hepatitit B para-
ndalon rreth 4.5 milionë infeksi-
one në vit te fëmijët. Megjithatë, 
1.75 milionë të rritur u infektuan 
me hepatit C në vitin 2015, krye-
sisht për shkak të përdorimit të 
drogës me injeksion dhe për shkak 
të injeksioneve të pasigurta në 
mjediset e kujdesit shëndetësor 
në disa shtete.  
5)Arritja e objektivit për elimini-
min e hepatitit në vitin 2030 nuk 
është tepër ambicioz; Raportet 
nga 28 vende me barrë të lartë 
japin shkak për optimizëm. 
OBSH-ja ka publikuar 28 profilet e 
vendeve me prevalencë më të lar-
të të hepatitit, që tregojnë se, pa-
varësisht nga shumë sfida, përpje-
kjet globale për të eliminuar hepa-
titin po fitojnë terren. Sidoqoftë, 
ende mbeten pengesa të mëdha. 

Gruaja dhe Shëndeti 
Raporti global i hepatitit, 2017 
Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti 
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…masat ndaj risqeve lumore, 
liqenore, detare e malore të ndje-
kura nga pushues e turistë që 
frekuentojnë këto zona; nuk janë 
të pakta humbjet e jetëve njerë-
zore nga mungesa e informa-
cionit, kualifikimit, mjeteve shpë-
tuese, ekspertëve e të tjera 
masave parandaluese; vitin e 
kaluar përfaqësue-
sit maqedonas ha-
pën projektin me 
disa masa modeste 
dhe teorike, por 
këtë vit ishte shu-
më më efektive 
dhe me fakte 
konkrete për pu-
nën e bërë, madje 
një ditë më parë 
ishin shpëtuar dy 
turistë të huaj që 
humbën në malin e 
Galiçicës, pjesë maqedonase; 
edhe konferenca ishte mjeshtë-

risht e organizuar me materiale 
dhe spikër profesionistë të 
përgatitur të nivelit europian. 
Propozimet dhe rekomandimet 
ishin të mirëformuluara dhe pjesë-
marrja e palës maqedonase ishte 
shumëniveleshe nga ministër e 
drejtora, ekspertë dhe aktorët 
bashkëpunues si policia, personat 

përgjegjës të 
turizmit si 
dhe sektori i 
biznesit; një 
panel ishte 
dedikuar dhe 
rolit të gruas 
sipërmarrëse 

në këtë sek-
tor sa i ri në 
përvojë aq 

emergjent 
për vendet e 
Ballkanit që 

një pjesë të mirë të të ardhurave i 
vijnë nga turizmi dhe shërbimet

  
 

turistike; pala shqiptare kishte 
nivel shumë të ulët përfaqësimi...  
si gjithmonë vetëm paraja i 
tërheq... të tjerat as janë në 
axhendën e përfaqësuesve shtetë-
rore; ne, si SHGPAZ jemi pjesë 
aktive e këtij sektori! Ne vijojmë 
angazhimin tonë, të tjerët të 
bëjnë atë që mendojnë…  
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Msc. Flutura XHABIJA & 
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Shënim: Opinionet e paraqitura në buletin janë ato të vetë ekspertëve dhe nuk paraqesin opinionin e BE-së 

 

Projekti Crossborder Ohër-Pogradec  
Nga Flutura Xhabija 

 

 

 


