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SHGPAZ ne Forum Biznesi organizuar nga Dhoma Amerikane e Tregtise .
Procedura dhe elementet me te rendesishme qe duhet ti kete parasysh biznesi “Kur Inspektoriati i Punes vjen
per kontroll”, ne menyre qe ky bashkepunim te jete sa me efikas per te dyja palet .
Dhoma Amerikane ndihmon duke perballur Institucionet me Biznesin , kur te gjithe mbeshtesim reformat e
formalizimit, dhe si duhen shmangur abuzimet ! 04/11/2015 Hotel Tirana
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SHGPAZ ne tryezen e rrumbullaket per "Hartimi i strategjive per barazine gjinore dhe dhunes ne familje
2015-2020" Date 10/11/2015 ne Ministrine e Mireqenies Sociale

Vau i Dejes, date 5 nentor 2015,
Ne Vaun e Dejes, me gazetarin e njohur Agim Pipa, nisma e te cilit eshte për&në sherbim te
njerezve te thjeshte, familjarë, socialë dhe punetorë; dokumentari i sotem i dedikohej
artizaneve Meliha Zyberi dhe Roza Ndocit, te cilat qe ne vitin 1990, nisen te mendojne e te
fiillojne profesionet qe dinin a mund ta mesonin, per te zbuar varferine, per te rritur te
ardhurat familjare, per te shkolluar femijte, per te mesuar vete e per t'i mesuar dhjetra vajza e
gra te kesaj zone qe jane te papuna, te paperkrahuara, ne nevoje a te vetmuara; keto dy gra
jane nje shembull mjaft i mire si veprimtare te shoqates sone, duke krijuar degen e shoqates se
Vaut te Dejes, duke hapur nje zyre per grate dhe se shpejti do te hapin nje klase profesionale
per vajzat, ku do ti mesojne: qendistari, rrobaqepesi dhe tezgjahun! Kete emission mund ta
shihni ne A1Report TV, date 1 dhejtor 2015, nje emision i vertete, ne vendin e punes dhe ne
ateljete artizanale!
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Nje takim mjaft i frytshem: Ministria e integrimit po komunikon me rreth 70 shoqata, më aktivet, per te
diskutuar, debatuar, shtuar apo integruar tematikat me shqetesuese te vendit tone! Mendoj se nje format i tille
duhet te jete i vijueshem nga te gjitha ministrite, ku shoqeria civile tashme e profilizuar, e pergatitur dhe me
kurajo qytetare do te ndihmonte jashtezakonisht progresin e ketij vendi qe po lengon! D.24.11.2015

“UfM Conference: Towards a common development agenda for the Mediterranean”. Pallatit te kongresit te
Katalonjes.
Unioni mesdhetar, eshte nje bashkim i 43 shteteve qe lagen nga Mesdheu; u shpall si i tille, me 25 nentor 1995, me nje deklarate
ne Barcelone qe mori edhe kete emer; shpresat ishin te medha, sociale, ekonomike, nderkufitare dhe ndershteterore; per kete
arsye 8 vjet me pare, me propozim dhe nismen e Sarkozise, Frances, krijohet administrata e ketij unioni, dhe perfaqesohet edhe
vendi yne( shoqata jone eshte e ftuar speciale, dhe spikere ne nje seance)ne rang ministerial dhe parlamentar( por shteti nuk "ka
kohe" asht i zanun me "hallet tona" dhe karriket mbetin bosh; per hir te se vertetes vjet ishte nje deputete, sivjet nje zv. Ministre e
jashtme( dy vete nuk ban, se harxhohen menderet); nuk desha t'i largohem ketij bashkimi e bashkepunimi, por rendesine e tij e
pashe edhe nga pjesemarrja dhe mediatori fisnik nderkombetar, ekspert per vendet ne konflikt, i cili eshte i njohur per Ne,
shqiptaret, qe ne vitet 1990; e ndoqa me vemendje dhe shume respekt kete personalitet, si dhe falenderova edhe kryetarin e njohur
te Ufm, mjaft dashamires ndaj Shqiperise! Gjate seancave plenare, fjala e dites ishte: 20 vjet, pak pune dhe shume
probleme...prandaj urgjent lufte varferise, rritje ekonomie dhe te bashkuar ndaj terrorizmit!! Komisioni evropian drejtonte disa
seanca dhe ishte ne mbeshtetje te te gjithe nismave mesdhetare: ndryshe bota eshte ne rrezik! Euforia dhe optimizmi ishin
pasdere, realja ishte ne salle! 25 nentor 2015 Barcelone.
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Affaemme
26-27
Barcelone, 27 nentor 2015.
Nje brez qe rritet me ndjenjen e detyres, nuk i shmanget asnje pergjegjesie, edhe kur nuk i detyrohet e nuk jep llogari askujt, ne
cfaredo moshe qofte-sidomos kur shkon per nje qellim te larte, sic eshte perfaqesimi i vendit tend; asnjehere nuk ndjehesh i qete
derisa ta kryesh ate, sa e si di ti, sigurisht; koha per vete zvoglohet, e pergjegjesia shtohet; kjo me ndodh sa here jam e ftuar jashte
ose brenda, sa here me kerkohet mendimi dhe sa here vleresoj se nderhyrja ime eshte e nevojshme; kete here e kam fjalen per
MEDA forum, takim i pervitshem i dhomave te tregtise, perseri te Mesdheut; presidenti i ketyre dhomave nje ze i fuqishem per
forcimin ekonomik te ketij rajoni potencial, gjeti vend dhe fond(per gjate 8 viteve)per te perfshire nje dite te plote, ne axhenden
treditore te MEDA-s, per grate sipermarrese mesdhetare, te grupuara ne koalicionin AFAEMME,34 shoqata nacionale per gruan ne
biznes, ku shoqata jone eshte qe ne krijim te ketij bashkimi; temat dhe spikeret jane te kombinuara me tematike: organizative,
financiare, psikologjike, kulturore etj. Në nje nga panelet ishim edhe Ne, nje zë i besueshem dhe i respektuar nga te pjesemarreset!

25 Nentor-10 Dhjetor Nisma e Ministrise se Mireqenies Ditet kunder dhunes ndaj grave".
Per djemte dhe burrat pjese e zgjedhjes, tregoni se jeni kunder dhunes .
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Shoqata jone e ka perkthyetr dhe e perkthen kete thirrje, nisme dhe veprim, konform objektit te saj, se forcimi
ekonomik eshte nje rruge pa kthim per pavaresine, personalitetin dhe kontributin e grave dhe vajzave
shqiptare, duke i ndihmuar e suportuar ato, me shembujt me te mire e te mrekullueshme te afarsiteve, me
informacion, kualifikim, forume b2b, media e materiale si dhe shume forma te tjera efektive multivalente

24 nentor 2015
Takim pune me nje perfaqesues te Dhomes se tregtise se Markes, Itali, ne ndihme te gjetjes se tregjeve per
shitjen e produkteve artizanale shqiptare…dhe jo vetem.

6|Page

SHGPAZ, nderohet me dy certifikata
1.Çertifikate mirenjohjeje nga shkolla e Finances dhe Menaxhimit ne Frankfurt.
Pas takimeve hulumtuese ne 3 rrethe te Shqiperise Tirane,Shkoder,Pogradec,me grate sipermarrese te
shoqates sone, duke konstatuar sfidet dhe pengesat, mjedisi ndihmen dhe pengues per te hapur, ruajtur dhe
zgjeruar nje biznes nga grate, shkolla gjermane pergatiti nje studim rajonal, ku ishin te perfshire edhe
sipermarreset tona.
2.Çertifikate mirenjohjeje nga Ambasada Amerikane si anetare nderi.
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Nje shkrim interesant dhe i pari me fokus sipermarrjen femerore ne Shqiperi. Nga mosdashja a mosdija, nga
mosnjohja a nenvleftesimi, tema e grave ne ekonomi, ne sipermarrje, ne tregti a artizanat ende mbetet tabu per
politiken shqiptare, per shtetin shqiptar dhe ne shtresat akademike, dukuri kjo jo miredashese , as profesio
nale…por artikullshkruesja, profesore dhe rektore e sapoemeruar e Universitetit privat “Luarasi”, znj.Nevila
Xhindi, hap siparin e medias se shkruar per kete grup ekonomik dhe social shume te rendesishem per
perparimin e Shqiperise e me tej. fxh
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27 NENTOR 2015

Artriti reumatoid është një sëmundje inflamatore kronike. Ajo është një ndër sëmundjet auto-imune dhe
mund të quhet edhe artrit inflamator. Artriti reumatoid vepron kryesisht tek artikulacionet, duke shkaktuar
dhimbje dhe vështirësi në lëvizje, por mund të përhapet edhe në organe të tjera. Më shumë prek gratë, të cilat
përbëjnë 75% të pacienteve në botë. Zakonisht fillon nga mosha e mesme
(40-50 vjeç), por mund të shfaqet në çdo moshë. Është e rëndësishme të
dihen simptomat e tij, në mënyrë që të mund të konsultoheni me një
reumatolog, për të përcaktuar diagnozën e saktë e për të marrë trajtimin e
duhur. Shkaku i tij është ende i panjohur, por studiuesit po përpiqen të
kuptojnë edhe më mirë funksionimin e sistemit imunitar dhe krijimin e
procesit inflamator.

Simptomat
Zakonisht artriti reumatoid zhvillohet gradualisht, por në disa raste mund të
ketë një shfaqje të papritur të simptomave të cilat mund të jenë:
1. Dhimbje e kyçeve, fryrje, ngurtësim dhe ndjesi nxehtësie në to.
2. Dhimbje njëkohësisht në artikulacionet e të dyja anëve, si psh në të
dy gjunjët.
3. Dhimbje edhe në artikulacionet e vogla, si ato të gishtave të duarve dhe të këmbëve.
4. Gunga reumatoide nën lëkurë, si psh në bërryl dhe në duar.
5. Tension dhe ngurtësi në mëngjes që zgjat një ose më shumë orë.
6. Rënie në peshë dhe humbje të oreksit.
7. Lodhje e shpejtë dhe rënie të ndjeshme të energjisë.
8. Tharje të syve dhe të gojës.
9. Deformim të artikulacioneve.
10. Vështirësi në lëvizjen e artikulacioneve.

Diagnostikimi i artritit reumatoid bëhet nëpërmjet një kombinimi teknikash si analiza e gjakut dhe radiografitë.
Merret një analizë gjaku për të zbuluar praninë e faktorit reumatoid në organizmin e pacientit. Afro 80% e të
rriturve që vuajnë nga artriti reumatoid janë pozitiv ndaj faktorit reumatoid. Disa pacientë kanë dhimbje të
artikulacioneve edhe nëse radiografitë nuk tregojnë dëmtime në to. Të tjerë kanë dëmtime të mëdha të
artikulacioneve, por jo shumë dhimbje. Në dy vitet e para të shfaqjes së sëmundjes konstatohen dëmtime të
artikulacioneve. Diagnostikimi i hershëm ndikon në përcaktimin e saktë të një trajtimi të efektshëm.
Në literaturën mjekësore thuhet se njerëzit me artrit reumatoid mund të jetojnë afro 10-15 vjet më pak se
bashkëmoshatarët e tyre të shëndetshëm. Për të lehtësuar dhimbjet mund te bëni masazh në zonat ku ndjeni
dhimbje me një përzierje të përftuar nga kombinimi i: 1 mase mjalti, 2 masave uje te ngrohte dhe 1 luge
kanelleje të imët.

Përgatiti: Arlinda Demeti, farmaciste
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SHOQATA KOMBËTARE E GRAVE
PROFESIONISTE, AFARISTE DHE ZEJTARE
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Klodiana Dragoshi
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