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SHOQATA KOMBËTARE E GRUAS PROFESIONISTE, AFARISTE DHE ZEJTARE  NË KËTË NUMËR 

8 Mars, Dita 
Ndërkombëtare e 
Gruas, një 
mundësi për të 
gjithë ne që të 
reflektojmë mbi 
luftën për një 
barazi gjinore më 
të madhe. 
Christile Lagare 
deklaron se kësaj 
dite i kushtohet 
edhe numri i marsit i revistës 
“Financa dhe Zhvillimi” i FMN-së. 
Titulli i kësaj reviste për muajin 
mars është "Gratë dhe Rritja", 
dhe fokusohet në pikpamjen se 
fuqizimi i grave nuk është vetëm 
gjëja e duhur për të bërë, por 
gjithashtu ato janë një fuqi 
ekonomike. Revista trajton më 
thellë përfitimet e ekonomisë nga 
hyrja në forcat e punës e më 
shumë grave, ashtu si edhe 

shpenzimet e 
fshehura të 
kujdesit të 
papaguar. 
Humbjet në 
ekonomi, sipas 
FMN-së, për mos 
pjesëmarrjen sa 
duhet të grave në 
forcat e punës, 
sjell një reduktim 
nga 10 përqind e 

PBB-së në ekonomitë e 
përparuara në më shumë se 30 
përqind në Azinë Jugore dhe në 
Lindjen e Mesme dhe Afrikën e 
Veriut. 
I urojmë të gjitha grave shqiptare 
“Gëzuar Ditën Ndërkombëtare të 
Grave, më shumë punë, respekt, 
mirëqënie e dashuri”. 

 

Seminar informues: për të 
mësuarin për sipërmarrjen, Durrës 

Më21 mars 2019, në ambjentet e 
Universitetit “Aleksandër Moisiu” 
Durrës, Fakulteti Biznesit, u mbajt 
seminari informues: Për programet e 
BE-së/ kombëtare për mbështetjen me 
grante të studentëve                           F.4    

 
Konferenca për prezantimin e 
Observatorit të Gruas  

Më datë 2 mars 2019 me rastin e Ditës 
Ndërkombëtare të Gruas, u organizua 
Konferenca Ballkanike për prezantimin e 
Observatorit të Gruas.        F.7                                                                                          

8 Mars, Dita Ndërkombëtare e Grave 

Editorial, Tefta Demeti 

 

 
by [Article Author] 
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Mes festës dhe protestës, mes 
dhunës dhe ankesave të punës, 
Marsi solli edhe një libër vlerash 
për gjininë femërore. Frymëzuar 
nga periudha një-vjeçare në 
Institutin McCain në 
Washington D.C., gazetarja 
Edlira Gjoni solli nismën 
“Women Can / Vajzat për 
Shqipërinë”, ose siç e quan vetë 
ajo: “Një buqetë vlerash nga 
vajzat e thjeshta, për Shqipërinë 
e etur për pozitivizëm” 

E filluar në Shtatorin e vitit 2017 
nga SHBA, promovimi i vlerave 
shqiptare përmes portretit të 
vajzave e grave nga jeta e 
përditshme, nisi si një faqe në 
rrjetet sociale 
#VajzatpërShqipërinë. Më pas, 
nxitur nga mënyra si portreti-
zohen gratë në media e në jetën 
publike, Znj.Gjoni vendosi ta 
kthejë në libër e t’i sjellë ndryshe 
në vëmendjen tonë.  

Gjoni sjell në vëmendje 51 vlera të 

 

portretizuara në mënyrë simbo-
like nga portrete vajzash e grash 
që nuk janë figura publike. Kjo 
shifër, që pasqyron 51% të po-
pullsisë shqiptare të gjinisë femë-
rore, është sjellë në librin dy gju-
hësh, anglisht dhe shqip, për të 
folur për gruan shqiptare nga një 
tjetër këndvështrim: nga 
pozitiviteti i vlerave që ato 
shfaqin. 

“Ky nuk është libër për sukseset 
profesionale. Qëllimisht, nuk 

merret me kompetencat, por me 
karakterin e secilit personazh. 

 

 

Përmes tyre shpjegoj si vajzat 
shqiptare kanë cilësi të mreku-
llueshme të cilat ne i anashka-
lojmë, si p.sh. përkushtimin, 
kurajon, vërtetësinë, sakrificën, 
vizionin, vetëmohimin, ndjesinë e 
shërbimit për çështje më të më-
dha se interesi vetjak, integri-
tetin, fokusin, këmbënguljen, 
modestinë e shumë të tjera. Një 
buqetë vlerash, prej të cilave unë 
kam shkëputur vetëm 51, për të 
thënë: I kemi vajzat, gratë, nënat, 
motrat, shumë më të mira nga 
ç’zgjedhim t’i portretizojmë” – 
shpjegon gazetarja. 

Nder këto 51 gra ishte dhe 
Presidentja e SHGPAZ-së znj. 
Flutura Xhabija. 

Libri “Women Can/Vajzat për 
Shqipërinë”, që u publikua 
simbolikisht në 8 Mars, gjendet 
pranë Bibliotekës Kombëtare në 
Tiranë. 

 

 
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.  

Java e Aftësive Shqiptare 

Women Can / Vajzat për Shqipërinë 
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Sipas Bankës së Shqipërisë, në 
fund të vitit 2018, raporti i kredisë 
për ndërmarrjet e vogla dhe të 
mesme ndaj PBB-së shënoi 9.0%. 
Ky nivel është lehtësisht më i ulët 
se norma prej 9.4% e një viti më 
parë. Në këtë ecuri ka ndikuar 
stagnacioni në portofolin e 
kredive për SME-të si dhe rritja e 
ndjeshme e PBB-së përgjatë vitit. 
Një ndikim të rëndësishëm ka 
patur edhe forcimi i lekut. 
Pavarësisht kësaj, si edhe 
rregulluar për efektin e kursit, 
rritja e kredisë për SME-të prej 
4.3% mbetet në nivele të 
moderuara. Krahasuar me tre vite 
më parë, kjo rritje është sa ¼ e 
normave mesatare të shënuara, 
duke konfirmuar një stagnacion 
në portofolin e kredisë për SME-
të.  

Zhvillimet në portofolin e kredisë 
kanë reflektuar një ofertë më të 
shtrënguar për këtë segment nga 
bankat, ndërkohë që kërkesa për 
kreditë nga ndërmarrjet e vogla 
dhe të mesme në pesë vitet e 
fundit ka qenë gjithmonë me 
rritje. Bazuar në rezultatet e 
vrojtimit të aktivitetit kreditues, 
publikuar nga Banka e Shqipërisë, 
vihet re se bankat veçanërisht në 
vitin 2018, kanë shtrënguar 
politikat e tyre të kreditimit për 
këtë segment krahasuar me vitin 
2017. Shtrëngimi i këtyre 
politikave ka reflektuar jo vetëm 
perceptimin për rrezik të lartë, 
por edhe plotësimin e kërkesave 
të qeverisë për të bazuar 

kredidhënien 
vetëm në bilancet 
fiskale.  

 Shkalla e lartë e 

informalitetit në këtë segment 
duket të ketë prekur jo vetëm 
aftësinë për t’u kredituar të SME-
ve, por edhe vet kërkesën për 
kredi nga ky grup, e cila shfaq 
rritje më të ulët se një vit më 
parë. Pavarësisht rritjes së lartë 
ekonomike që pritet të 
konfirmohet për vitin 2018, dhe 
primeve të rrezikut në rënie që 
shfaq sektori financiar, segmenti i 
SME-ve ka konfirmuar për të 
tretin vit radhazi një hendek 
negativ në ofertë-kërkesën për 
kredi. Arsyet kryesore për këtë 
divergjencë lidhen me 
informalitetin e lartë në këtë 
segment, uljen e numrit të 
bizneseve si dhe me mungesën e 
konsolidimit të tyre në treg. 
Gjithashtu perceptimi për rrezik 
të lartë, toleranca e ulët e 
bankave për të marrë përsipër 
rrezik në përgjithësi si dhe 
mungesa e përmirësimit të 
aftësisë paguese së kredisë nga 
ky segment i ka ndikuar bankat 
që të jenë me skeptike në 
politikat e kreditimit.   Zhvillimet 
e mefshta dhe me një luhat-
shmëri të lartë në aktivitetin 
kreditues, theksojnë edhe njëherë 
nevojën për adresimin e 
problematikave të rëndësishme 

strukturore që ka segmenti i 
SME-ve. Këto probleme nga njëra 
anë lidhen me informalitetin e 
lartë, problemet me konkurruesh-

mërinë dhe produktivitetin e këtij 
sektori si dhe me përmirësimin e 
bilanceve të tyre. Nga ana tjetër 
lidhen me bankat, me krijimin e 
skemave që nxisin iniciativën e 
tyre për të marrë përsipër më 
shumë rrezik, të rrisin fleksibilite-
tin për të pranuar dhe gjetur 
klientët e kreditueshëm të këtij 
segmenti. Pikërisht duke i 
financuar këto biznese, bankat ju 
japin atyre mundësi të zgjerohen 
dhe të luajnë rolin e tyre si 
promotor të rritjes ekonomike në 
një vend të vogël si Shqipëria. 
Masat e marra në 5 vitet e fundit 
për pastrimin e bilanceve të 
bankave nga kreditë me 
probleme kanë ulur ndjeshëm 
rrezikun e kredisë dhe kanë rritur 
mundësinë për të marrë përsipër 
rrezik të ri, por ato nuk janë të 
mjaftueshme për të siguruar 
pjesëmarrjen aktive të bankave 
në kreditimin e këtij segmenti. 
Nevojat për përmirësimin e 
klimës së të bërit biznes dhe 
mbështetja më proaktive e 
qeverisë për këtë segment 
mbeten parakushtet bazë për 
ndërmjetësimin e fondeve drejt 
SME-ve.    

Bankat dhe biznesi 
Kredia për SME-të gjatë vitit 2018 
një këndvështrim mbi ofertë-kërkesën 
Nga Erjona Rebi, PhD 
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Më21 mars 2019, në ambjentet e 
Universitetit “Aleksandër Moisiu” 
Durrës, Fakulteti Biznesit, u mbajt 
seminari informues për kompe-
tencat e të mësuarit për sipërma-
rrjen si dhe programet e BE-së. 

Në këtë seminar morrën pjesë 
studentë si edhe dekania e 
Fakultetit të Biznesit, znj. Azeta 
Tartaraj.  

Nga drejtori I Agjencisë 
Kombëtare të Shkencës dhe 
Inovacionit z. Robert Dumi  u 
prezantuan programet dhe 
nënprogramet e HORIZON 2020 

 

që mbështesin studentët sidomos 
në fushën e kërkimit. Agjencia e 
tyre është e gatshme që të 
ndihmojë studentët me 
informacione dhe për aplikime në 
këto programe. 

Nga përfaqësuesja e Beyond 
Barriers, znj.Antonela Tomço u 
prezantua programi Erasmus plus 
programi i vullnetarizmit, si dhe u 
soll eksperienca konkrete e një 
prej aktivisteve vullnetare. 

 

 
 

Më date 11 mars 2019 në Fier u 
organizua aktiviteti informues 
“Qasja e organizatave të 
shoqërisë civile në Fier me 
çështjen e fuqizimit ekonomik të 
grave, paraqitur nga Komiteti 
CEDAW dhe GREVO në raportet 
për Shqipërinë”, si bashkëpunim i 
Qendrës për Nisma Ligjore 
Qytetare (QNL) dhe Shoqatës 
Kombëtare të Gruas Profesioniste 
Afariste dhe Zejtare (SHGPAZ). 

Takimi u moderua nga 
presidentja e SHGPAZ-së  
znj. Flutura Xhabija.  
 

 

 

 

Stafi drejtues i projektit njofton 
se ditën e martë, datë 2 prill 
2019, në Universitetin “Ismail 
Qemali”, Vlorë do të mbahet 
seminari informues i rradhës për 
të mësuarin për sipërmarrjes dhe 
programet e BE-së/ kombëtare 
për mbështetjen me grante të të 
rinjve.  

Seminar informues për programet e BE-së dhe 
kombëtare me studentët e Universitetit “Aleksandër 
Moisiu” Durrës  
Nga Tefta Demeti 

Njoftim për seminarin informues për të mësuarin për sipërmarrjen 

 
 

Fuqizimi ekonomik i 
grave, Fier 
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Bujqësia në Shqipëri, ndryshe nga 
vendet e tjera të rajonit, luan një 
rol kyç në ekonominë e vendit, ku 
ajo vazhdon të kontribuojë me 
rreth 20% të Produktit të 
Brendshëm Bruto dhe 38.2% të 
punësimit total. E pavarësisht 
ndikimit të madh që ka patur në 
ekonomi, ky sektor ka patur 
probleme të shumta të cilat nuk 
janë lidhur vetëm me 
procedurat tregtare dhe 
standardet, por më së shumti 
me legjislacionin tatimor, i cili 
duhet të ishte i thjeshtuar për të 
ndihmuar fermerët të 
legjitimohen e të stimulonte 
zhvillimin e industrinë agro-
përpunuese duke ndikuar 
kështu në përparimin e 
mëtejshëm të këtij sektori. 
Procedurat tatimore kanë 
ndryshuar në vazhdimësi duke e 
bërë dhe më të vështirë operimin 
në këtë sektor.  
TVSH-ja ka qenë gjithmonë një 
nga problematikat më të mëdha 
dhe pse prej gati një dekade nga 
shoqatat e biznesit dhe nga 
grupet e interest artikulohet 
nevoja urgjente që ekziston për të 
ndërhyrë, si një nga ndikuesit më 
të drejtpërdrejtë të uljes së 
kompetivitetit të këtij sektori në  
rajon e më gjerë, duke sjellë në 
kujtesë dhe direktivat Europiane 
të cilat këshillojnë optimizimin e 
kësaj takse për sektorët më në 
nevojë.  

Nga qeveria janë marrë disa 
nisma gjatë viteve të fundit të 
cilat më shumë e kanë kompli-
kuar legjislacionin tatimor për 

këtë sektor, ku së fundmi kanë 
prishur dhe ciklin që ai ka nga 
fermeri, përpunuesi dhe tregtari.  
E njëjta gjë duket se po ndodh 
dhe me iniciativën e marrë këtë 
vit e cila duket që pavarësisht 
dashamirësisë së treguar nga 
qeveria për të ulur TVSH-në në 
6% për inputet bujqësore, në të 
vërtetë e ka komplikuar më 

shumë sistemin duke sjellë në 
këtë mënyrë problematikat midis 
fermerëve dhe përpunuesve të 
qumështit siç është bërë prezente 
dhe nëpërmjet mediave. Në janar 
të 2019 kanë hyrë në fuqi disa 
ndryshime tatimore ku përveç 
vendimit për përjashtimin nga 
TVSH-ja të inputeve bujqësore 
është publikuar dhe lista e maki-
nerive bujqësore, e pesticideve, 
farave dhe fidanëve të cilat nuk 
janë më subjekt i kësaj TVSH-je.  

Por përse ulja e TVSH-së duhet 
të sillte tension kaq të madh?!  

E realizuar pa dialog me aktorët e 
sektorit dhe e ndryshuar në më-
nyrë të shpejtë dhe e pastudiuar, 
arsyeja kryesore që e ka sjellë 
këtë problem është se ulja e 

TVSH-së ka ardhur e  fragmen-
tarizuar dhe ajo prek vetëm 
inputet duke mos prekur pjesën 
tjetër të ciklit i cili duhet të 
paguajë TVSH të plotë prej 20%.  
Trefishimi i kostove për industrinë 
me anë të këtij ndryshimi i ka 
bërë të kërkojnë një çmim më të 
ulët për këto inpute bujqësore (në 
këtë rast qumështin). Situata 
tensionohet dhe më shumë pasi 
me reduktimin e kësaj TVSH-je 
pritet të ketë reduktim dhe të 
rimbursimit që përfitojnë këta 
fermerë. 

Por qumështi është vetëm i pari 
ndër produktet që kanë reaguar, 
pasi në të njëjtën situatë janë të 
gjitha inputet që kalojnë në 
pjesën e përpunimit dhe që pritet 
të kenë të njëjtat probleme që do 
të sjellin dhe më shumë tensione 
midis fermerëve dhe industrisë 
agro-përpunuese.  

Duket se fatkeqësitë që kanë 
prekur këtë sektor nuk janë 
vetëm për shkak të ndryshimeve 
të shpeshta klimaterike të 
ndodhura gjatë viteve të fundit, 
por më së shumti nga loja e gjatë 
që po bëhet me taksat, ku qeveria 
duhet të ulet patjetër në dialog 
me shoqatat dhe ekspertët e 
sektorit që më në fund bujqësia të 
ketë mbështetjen dhe ndihmën e 
merituar. 

 

Bujqësia dhe problemet me TVSH-në 
Nga Esmeralda Ballesha 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i2.wp.com/uccial.al/wp-content/uploads/2015/10/ATA-Carnet-passport-for-goods.jpg
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Tatimpaguesit në qytetin e Tiranës 
do të kenë mundësi të marrin 
shërbime në kushte më të mira dhe 
të informohen në kohë reale nga 
administrata tatimore. 

Ministrja e Financave dhe 
Ekonomisë, znj. Anila Denaj, 
inspektoi ambjentet e 
rikonstruktuara të Shërbimit të 
Taksapaguesve në Tiranë, e 
shoqëruar dhe nga 
Drejtoresha e 
Përgjithshme e 
Tatimeve, znj. 
Vasilika Vjero. 
Rikonstruksioni i 
ambjenteve të 
Drejtorisë së 
Shërbimit të 
Tatimpaguesve 
Tiranë është 
mundësuar nga fondet e buxhetit 
të shtetit. Një investim total prej 
15.4 milionë lekësh të alokuara në 
emër të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve 
tashmë ka bërë të mundur që 
komunikimi me tatimpaguesit të 
jetë më i lehtësuar dhe i shpejtë 
dhe në funksion të përmirësimit 
të klimës së të bërit biznes. Gjatë 
inspektimit, Ministrja Denaj tha, 
se Zyra ofron shërbime online në 
masën rreth 90 %, çka lehtëson 
komunikimin me tatimpaguesit, 
informimin në kohë reale, si dhe 
punën e punonjësve të 
administratës tatimore. Për 
periudhën Janar-Shkurt të këtij 
viti janë ofruar afro 8,100 
shërbime, nga të cilat 2,386 janë 

shërbime në sportele; 2,800 janë 
komunikim me Tatimpagues 
nëpërmjet postës elektronike nga 
e-Filing; dhe 2,900 vërtetime të 
lëshuara online për individë të 
paregjistruar. Ministrja theksoi 
rëndësinë që koha e përfituar nga 
shërbimet online të shërbejë për 
të komunikuar me tatimpaguesit, 
për të trajtuar problematikat e 
tyre dhe për t’u dhënë zgjidhje 
ankesave të tyre, si dhe për të 

kuptuar nëse administrata 
tatimore duhet të ndryshojë në 
nivel institucional, si rezultat i 
këtyre ankimimeve. 

“Jemi totalisht në shërbim të 
tatimpaguesve. Kërkesa jonë e 
vazhdueshme është të shërbejmë 
sa më mire, në kohë reale dhe të 
përmirësojmë klimën e biznesit 
duke krijuar kushte të barabarta 
për të gjithë, dhe kjo është një 
platformë, sikurse ka dhe 
platforma të tjera. Lufta ndaj 
informalitetit është një diskutim 
pak më i gjerë, nuk futet në këtë 
diskutimin e sotëm, por edhe 
konteksti i proceseve të 
automatizuara ndihmon këtë jo 
më pak”, u shpreh Ministrja 

Denaj. Përsa i përket ndryshi-
meve në Paketën Fiskale 2019, 
deri më tani janë informuar 1,400 
tatimpagues në sportele dhe 
1,414 tatimpagues në vend-
biznes. Ndërsa, gjatë vitit 2018 
janë ofruar rreth 39 mijë shërbime 
në sportele dhe rrugë elektronike.  

Në datë 11 mars 2019 me 
maturantët dhe mësuesit e 
Shkollës së Mesme “Janaq Kilica”, 
Fier u mbajt seminari informues: 
Për programet e BE-së/ 
kombëtare për mbështetjen me 
grante të të rinjve.  

U prezantuan: 
1. Kompetenca europiane e të 
mësuarit për sipërmarrjen (Tefta 
Demeti, ekspertja e SHGPAZ-së) 
2. Programi ERASMUS+ Youth in 
Action dhe Programi European 
Solidarity Corps/ Youth (Antonela 
Tomço - Përtej Barrierave, pikë 
kontakti e programit Erasmus+ 
YiA për Shqipërinë) 
3. Eksperienca e sipërmarrëses 
nga zona e Fierit znj. Suzana 
Numani, një model i sipërmarrjes 
femërore me shkollën NUMANI. 

 

Rikonstruksioni i ambjenteve të 
Drejtorisë së Shërbimit të Tatimpaguesve 
nga Violeta Shqalsi 

 

 

 

 

 

 

Seminar informues për 
të mësuarit mbi 
sipërmarrjen, Fier  
Nga Tefta Demeti 
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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) 
 

 

 
Më datë 19 mars 2019 në  
ambjentet e Hotel 
Klassic në Tiranë, u 
organizua takimi 
dedikuar nxitjes së 
pjesëmarrjes së të 
rinjve në proceset 
vendimmarrëse në 
pesë qytete të 
Shqipërisë. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. 

 
 

 
 

 

3.2% (new) 
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)  

Konferenca 
Observatori  i gruas 
 

Më datë 2 mars 2019, me rastin e 
Ditës Ndërkombëtare të Gruas, 4 
shoqatat themeluese të 
observatorit të gruas: Shoqata 
Kombëtare të Gruas 
Profesioniste, Artizane & Zejtare, 
(SHGPAZ); Në Dobi të Gruas 
Shqiptare; Shoqëria Shqiptare 
për të gjitha Moshat (ASAG) dhe 
Shoqata për Gratë & Fëmijët,  
organizuan me sukses 
Konferencën për lançimin e 
Observatorit të Gruas në qytetin 
e Pogradecit. Ky aktivitet u 
mbështet nga USAID dhe 
Bashkia Pogradec. 
I urojmë suksese të mëtejshme 
kësaj nisme të re si dhe punës së 
palodhur të 4 shoqatave.  
 

. 
  

 

  

Fëmijët avokojnë 
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Veshkat dhe roli i tyre 
Veshkat janë dy organe në 
formë fasuleje, secila me 
madhësinë e një grushti dhe 
janë të vendosura poshtë 
kafazit të kraharorit në secilën 
anë të shtyllës kurrizore. Ato 
kryejnë shumë detyra 
thelbësore për të na mbajtur të 
shëndetshëm. Puna kryesore e 
tyre është eliminimi i toksinave 
dhe ujit të tepërt nga gjaku ynë. Ato 
gjithashtu ndihmojnë për 
kontrollimin e tensionit të gjakut, 
për prodhimin e qelizave të kuqe të 
gjakut, si dhe për të mbajtur kockat 
tona të shëndetshme. Veshkat 
kontrollojnë nivelet e qarkullimit në 
gjak të shumë mineraleve dhe 
molekulave përfshirë natriumin dhe 
kaliumin dhe ndihmojnë në 
kontrollin e aciditetin të gjakut. Çdo 
ditë ato kontrollojnë me kujdes 
kripën dhe ujin në trupin tonë, në 
mënyrë që presioni i gjakut të 
mbetet i njëjtë. Veshkat, këto lojtare 
të sistemit urinar, janë filtra 
inteligjente që eliminojnë mbetjet 
nga gjaku, të cilat bëhen toksike 
nëse do të grumbullohen në trup. 
Veshkat rregullojnë sasinë e 
nevojshme të ujit në trup dhe 
balancën e hyrje-daljeve të tij. Roli i 
veshkave është hollimi i urinës dhe 
sigurimi i gjendjes së hidratimit. Kur 
ju pini shumë ujë, veshkat hollojnë 
urinën dhe anasjelltas. Hollimi i 
urinës është i nevojshëm për të 
shmangur rrezikun e formimit të 
gurëve urinarë dhe / ose infeksioneve 
të traktit urinar. Është e 
këshillueshme të pihet 1.5-2 litra ujë 
çdo ditë.  
 

Sëmundja kronike e 
veshkave (SKV) 
Sëmundja kronike e 
veshkave (SKV) është në 
rritje në mënyrë drama-

tike dhe kostoja e trajtimit të saj 
përbën një barrë të madhe mbi 
sistemet e kujdesit shëndetësor në 
mbarë botën. Çdo vit miliona njerëz 
vdesin para kohe nga komplikacio-
net e lidhura me sëmundjet e vesh-
kave. SKV është një humbje progre-
sive e funksionit të veshkave gjatë 
një periudhe kohore që zgjat muaj 
apo vite. Secila nga veshkat ka rreth 
një milion filtra të imët, të vegjël të 
quajtur nefrone. Nëse nefronet janë 
të dëmtuara, ato ndalojnë së punu-
ari. Për një farë kohe, nefronet e 
shëndetshme mund të kryejnë një 
punë shtesë, por nëse dëmtimi vazh-
don gjithnjë e më shumë, nefronet e 
mbetura nuk mund të filtrojnë mjaf-
tueshëm gjakun për të qenë të shën-
detshëm. Kur funksioni i veshkave 
bie nën një nivel të caktuar, bëhet 
fjalë për pamjaftueshmëri apo insu-
fiçiencë të veshkave dhe nëse është 
e patrajtuar mund të jetë e rrezik-
shme për jetën.  
 
Disa fakte për SKV 
• 10% e popullsisë së botës vuan nga 
SKV-të. 
• Rreth 1 në 10 njerëz kanë një formë 
të SKV-ve. SKV është parashikuar të 
rritet me 17% gjatë dekadës së 
ardhshme 

•  Ajo është e njohur tani nga OBSH-
ja dhe organizata të tjera si çështje e  
shëndetit publik global 
• Gjendje të ndryshme mund të çojnë 
në sëmundje kronike të veshkave. 

• Ato prekin njerëzit e të gjitha 
moshave dhe racave 
• Takohet më shpesh me rritjen 
e moshës dhe në veçanti te 
gratë 
• 1 në 5 meshkuj dhe 1 në 4 gra 
midis moshës 65 - 74 vjeç kanë 
SKV 
• Gjysma e njerëzve të moshës 
75 vjeç ose më shumë kanë një 
formë të sëmundjes kronike të 
veshkave. Shumë prej tyre në 
fakt nuk kanë sëmundje të 

veshkave, por ata kanë plakjen 
normale të veshkave të tyre. 
• Më shumë se 80% e individëve që 
marrin terapi zëvendësuese të vesh-
kave (RRT) jetojnë në vendet e zhvi-
lluara, sepse në vendet në zhvillim 
ajo është kryesisht e papërballue-
shme. 
• Pas moshës 40 vjeç, funksioni i 
filtrimit të veshkave fillon të bjerë 
me rreth 1% në vit. 
 

Shkaqet e SKV 
Tensioni i lartë i gjakut 
(hipertensioni) dhe diabeti janë 
shkaqet më të zakonshme apo më të 
shpeshta të SKV. Kushtet e tjera më 
pak të zakonshme përfshijnë infla-
macionin (Glomerulonefritin) ose 
infeksionin (Pyelonefritin). Ndonjë-
herë SKV-ja është e trashë-guar (si 
sëmundja polikistike) ose mund të 
jetë si rezultat i bllokimit për një ko-
hë të gjatë të sistemit uri-nar (prej 
zmadhimit të prostatës ose gurëve 
në veshka). Disa barna mund të 
shkaktojnë SKV, sidomos ato kun-
dër dhimbjes (analgjezikët) nëse me-
rren për një kohë të gjatë. Shpesh 
mjekët nuk mund të përcaktojnë se 
çfarë e shkaktoi problemin. 
 
 
 

Gruaja dhe shëndeti 
Sëmundja kronike e veshkave 
Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti 
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Si zbulohet SKV? 
SKV në faza të hershme nuk ka 
simptoma, ndaj kalon pa u diag-
nostikuar. Dikush mund të humbasë 
deri në 90% të funksionit të vesh-
kave pa pasur asnjë shenjë. Zbulimi i 
hershëm ashtu si edhe trajtimi i për-
shtatshëm është vendimtar, pasi 
mund të ngadalësojë përparimin e 
sëmundjes dhe të parandalojë nevo-
jën për trajtim serioz mjekësor, si 
dializa dhe / ose transplanti i vesh-
kës. Për zbulimin e sëmundjeve të 
veshkave janë të efektshme analiza 
të thjeshta laboratorike, si matja e 
kreatininës në gjak dhe matja e 
albuminës në urinë. 
• Kreatinina në gjak: kreatinina është 
një produkt toksik i mbeturinave në 
gjak, e cila normalisht largohet nga 
gjaku nëpërmjet veshkave, por kur 
funksioni i veshkave ngadalësohet, 
niveli i kreatininës rritet. 
• Albumina në urinë: prania e protei-
nave të tepërta në urinë është një 
tregues i SKV, dhe gjithashtu një tre-
gues i rrezikut për avancimin dhe për 
krizat e parakoh-shme të zemrës dhe 
goditjes në tru.  
Si mund të parandalohet SKV?  
Ka disa mënyra të lehta për të zvogë-
luar rrezikun e zhvillimit të sëmu-
ndjes së veshkave. Disa ndryshime të 
vogla në sjellje mund të kenë përfiti-
me të mëdha në shëndet, si p.sh.:  
 
• Qëndroni aktivë e në formë 
• Kontrolloni rregullisht nivelin e 

sheqerit në gjak 

• Masni rregullisht tensionin e 

gjakut 

• Ushqehuni shëndetshëm dhe 

mbani peshën nën kontroll 

• Merrni sasinë e duhur të lëngjeve 

• Mos pini duhan 

• Mos përdorni barna pa konsultën 

e mjekut 

• Kontrolloni funksionin e veshka-

ve nëse keni një ose më shumë 

nga faktorët e rrezikut. 

Në datë 4 mars 2019 me 

maturantët dhe mësuesit e 

Shkollës së Mesme “Muharrem 

Çollaku”, Pogradec u mbajt semi-

nari informues: Për programet e 

BE-së/ kombëtare për mbështe-

tjen me grante të të rinjve. 

 

Gjatë këtij takimi u realizua: 

1. Anketë për maturantët/ mësu-
esit mbi njohjen e programeve të 
BE-së/ kombëtare për mbështe-
tjen me grante të të rinjve.  
 

U prezantuan: 
2. Kompetenca europiane e të 
mësuarit për sipërmarrjen (Tefta 
Demeti, ekspertja e SHGPAZ-së) 
3. Programi ERASMUS+ Youth in 
Action dhe Programi European 
Solidarity Corps/ Youth (Antonela 
Tomço - Përtej Barrierave, pikë 
kontakti e programit Erasmus+ 
YiA për Shqipërinë) 
4. Eksperienca e sipërmarrëses 
nga zona e Pogradecit, Bajame 
 

Topalli nga fusha e përpunimit të 
produkteve bujqësore bio dhe 
Shpresa Bleceri. 

  
Më datë 4 mars 2019 Presidentja 
e SHGPAZ-së, znj.Flutura Xhabija 

dhe këshilltarja znj. Tefta 
Demeti dhanë një intervistë 
në TV lokal “Sot7”, 
Pogradec, me gazetarin 
Spartak Dikellari, për 
projektin e ri të financuar 
nga BE-ja për nxitjen e të 
mësuarit për sipërmarrjen  
tek të rinjtë dhe gratë.  

Të plotë intervistën mund ta 
gjeni në link-un e 
mëposhtëm: 

https://youtu.be/__tgZCvn7iI  

 

 

 

Intervistë në TV 
“Sot7” Pogradec 

 

 

Seminar informues për 
të mësuarit mbi 
sipërmarrjen, Pogradec 
Nga Tefta Demeti 

 

 

https://youtu.be/__tgZCvn7iI
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Gjatë muajit të kaluar në Torino 
të Italisë u zhvillua trajnimi me 
temë “Matja e Produktivitetit në 
Vendin e Punës” organizuar nga 
International Training Centre / 
International Labour Organi-
zation (ITC / ILO). Kishte pjesë-
marrës nga 20 vende të ndryshme 
të botës që përfaqësonin Dhomat 
e Tregtisë, Federatat e Punëdhë-
nësve apo Organizatat Jofitim-
prurëse të Biznesit. Nga Shqipë-
ria, si përfaqësuese e SHGPAZ-së 
ishte Znj. Arlinda Demeti. Gjatë 
trajnimit u trajtua koncepti i 
produktivitetit nga ana teorike  
 
 
 

 
 
 
 

dhe u propozuan disa mënyra për 
matjen e tij. Gjithashtu pjesë e 
rëndësishme e aktivitetit ishte 
dhe zhvillimi i një “Role Play” 
midis Federatës së Punëdhënësve 
dhe Sindikatës së Punëtorëve për 
të negociuar për rritjen e pagave 
të punëtorë duke përdorur 
nocionet bazë ekonomike.

 

Buletin 
Informativ 

 
 
 

Mars 2019 

 
 

Rr.Mujo Ulqinaku, 
Pall.Kristian Konstruction, 
kati 1, ap.9 Tiranë-Shqipëri 
phone/fax: 00355 4 2205463 
mob.0682763344, 0692572423 
info.shgpaz@yahoo.com 
 

 
 
 
 

Trajnim për matjen e produktivitetit 
në vendin e punës 
 

            Përgatiti: 

Msc. Flutura XHABIJA & 
Msc.MA.Arlinda DEMETI  

& Redaksia 
  

  

  

Shënim: Opinionet e paraqitura në buletin janë ato të vetë ekspertëve dhe nuk paraqesin opinionin e BE-së 
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