Numri 84
7062

Buletin
Informativ

Shkurt 2019
SHOQATA KOMBËTARE E GRUAS PROFESIONISTE, AFARISTE DHE ZEJTARE

Projekti: “Nxitja e sipërmarrjes dhe të mësuarit për
sipërmarrjen tek të rinjtë dhe gratë në Shqipëri”
Nga Tefta Demeti

Më datë 5 shkurt 2019, në
ambjentet e Hotel Tirana
International, nga Shoqata
Kombëtare e Grave Profesioniste,
Afariste dhe Zejtare (SHGPAZ) u
organizua
takimi
by [Article Author]
prezantues i
projektit të
financuar nga
Bashkimi Europian
në kuadër të IPA II
– 2014:
“Nxitja e
sipërmarrjes dhe
të mësuarit për
sipërmarrjen tek
të rinjtë dhe gratë
në Shqipëri”
Në këtë takim
morrën pjesë
zv/Ministrja e Financës dhe
Ekonomisë znj.Dajna Sorensen,
përfaqësuesja e Delegacionit të
Bashkimit Europian në Shqipëri,
znj.Alessandra Fortoni,

përfaqësuesi i Ministrisë së
Arsimit, Rinisë dhe Sporteve,
Kryetari i DHTI Tirana z.Nikolin
Jaka , partnerë të ndryshëm që
punojnë në fushën e sipërmarrjes,
si dhe
perfaqësues të
OJF të grave
sipermarrese
nga 9 rrethe te
vendit dhe
përfaqësues nga
5 shkolla
publike të
arsimit të
përgjithshëm të
mesëm dhe 4
universitete.
Sloganet e
projektit janë: Sipërmarrësit e
nesërm janë në shkollë sot dhe
Gratë Sipërmarrëse – Forcë
Motorike për Krijimin e
Punësimit në Shqipëri

NË KËTË NUMËR

Seminar informues: për të
mësuarin për sipërmarrjen
Më datë 26 shkurt 2019 me maturantët
dhe mësuesit e Shkollës së Mesme
“Hydajet Lezha”, Lezhë u mbajt seminari
informues: Për programet e BE-së/
kombëtare për mbështetjen me grante
të të rinjve
F.9

Takimi i sipërmarrjes shqiptare me
kryeministrin e Republikës së
Maqedonisë së Veriut
Më 18 shkurt 2019 u zhvillua në Shkup,
takimi i sipërmarrjes shqiptare me
kryeministrin e Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Z.Zajev.
F.4
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Projekti në kuadër të IPA II – 2014
Ky projekt ka si objektiv:
✓ Të kontribuojë për njohuri më
të mira mbi politikat e BE-së
për sipërmarrjen dhe të
mësuarin për sipërmarrjen tek
të rinjtë dhe gratë.
Objektiva specifikë:
✓ Të rritet ndërgjegjësimi publik
i studentëve, nxënësve dhe
mësuesve mbi sipërmarrjen.
✓ Të rritet mundësia e
punësimit për të rinjtë dhe
femrat nëpërmjet
programeve të sipërmarrjes
dhe të të mësuarit për
sipërmarrjen.
✓ Të forcohen kapacitetet e
shoqatave të grave
sipërmarrëse në rajone për të
përmirësuar dialogun me
qeverisjen lokale/ qendrore
për implementimin e planit të
veprimit për sipërmarrjen
2020 të BE-së.

Dhjetor 2018 – Qershor 2020

Aktivitetet kryesore:
- Seminare/ trajnime në shkolla
dhe universitete në 9 qytete.

Kontributi i BE-së: 39,000 Euro

-

Aktivitetet shtrihen në 9 qytete:
Shkodër, Lezhë, Fushë-Arrëz,
Pukë, Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë e
Pogradec.

Seminare për informimin e të
rinj ve dhe femrave për fonde
dhe grante të BE-së apo
kombëtare në 9 qytete.

-

Workshop-e dhe trajnime për
transferim njohurish dhe
forcim kapacitetesh në rrjetin
e OJF-ve të grave
sipërmarrëse në 9 qytete.

-

Workshop-e për prezantimin
e eksperiencave më të mira të
grave sipërmarrëse.

-

Vizitë studimore pranë
Qendrës së të Mësuarit mbi
Sipërmarrjen SEECEL në
Zagreb/Kroaci.

Kohëzgjatja e projektit: 18 muaj

Java e Aftësive Shqiptare

Albanian Skills njofton
mbi organizimin e pervitshëm:
"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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Bankat dhe biznesi
Kredia për SME-të gjatë vitit 2018
Nga Tefta Demeti

Sipas Bankës së Shqipërisë,
kredia për sektorin privat ka
shënuar rritje të moderuar vjetore
në rreth 2% mesatarisht në 2018,
e ndikuar si nga një kërkesë ende
e dobët për financim nga sektori
privat ashtu edhe nga politikat të
kujdesshme kreditimi të bankave.
Si raport ndaj PBB-së, teprica e
kredisë për këtë sektor vlerësohet
në 35.2%, ose rreth 1.2 pikë
përqindje më e ulët se një vit më
parë.
Në fund të vitit 2018, kredia për

ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme përfaqësonte rreth 9.0%
të PBB-së. Ky nivel është
lehtësisht më i ulët se ai vërejtur
në fund të vitit 2017, kur ky
portofol shënonte 9.4%. Në këtë
ecuri ka ndikuar stagnacioni në
portofolin e kredive për SME me
një rritje vjetore prej 0.1%, si dhe
rritja e ndjeshme e PBB-së
përgjatë vitit e cila pritet te jetë
mbi 4%. Një ndikim të
rëndësishëm ka patur edhe
mbiçmimi i fortë i lekut ndaj
valutës si dhe vazhdimi i pastrimit
të bilancit të bankave nga kreditë
më probleme. Efekti i kursit të
këmbimit në portofolin e kredisë
për SME vlerësohet të jetë rreth
4.2 pp. Rregulluar për efektin e
kursit të këmbimit rritja e kredisë
për SME është 4.3%, ndjeshëm në
përmirësim kundrejt tkurrjes
reale që shënoi ky portofol një vit
më parë. Krahasuar me fundin e
vitit 2017, kredia për biznesin e
vogël dhe të mesëm është rritur
me rreth 5 miliardë lekë duke

përbërë 36% të rritjes vjetore të
kredisë për sektorin privat në vitin
2018.
Kreditimi i SME- ecuria ndaj PBBse dhe strukturë sipas madhësisë
së biznesit jepet në figurën në
vijim.
Sipas madhësisë së biznesit vihet
re se portofoli i kredisë vazhdon
të dominohet nga biznesi i madh,
i cili përbën 53.8% të totalit të
portofolit. Kreditë për SME
përbëjnë 46.2% të portofolit dhe
pesha e tyre është rritur me 1 pp
krahasuar me vitin 2017. Në
veçanti kredia për bizneset mikro
është ajo që ka dhënë kontributin
kryesor në zgjerimin e portofolit
të kredisë në vitin 2018. Rritja e
kësaj kredie ka balancuar tkurrjen

e fortë të kredisë për biznesin e
vogël. Kredia për SME ka
shfaqur zhvendosje të
financimit nga biznesi i vogël

drejt kredisë për bizneset mikro
dhe biznesin e mesëm.
Pesha e kredisë mikro ndaj totalit
shënoi 6.8% në dhjetor të vitit
2018, përkundrejt 5% një vit më
parë. Sipas monedhës vihet re se
kredia në lekë ka kontribuar
pozitivisht në zgjerimin e
portofolit, ndërsa ajo në valutë ka
dhënë kontribut negativ e ndikuar
nga efekti i kursit të këmbimit.
Megjithatë duke marrë parasysh
edhe mbiçmimin e lekut, vihet re
se në rritjen reale të kredisë për
SME- ndikimin kryesor në rritjen e
vitit 2018 e ka dhënë kredia në
valutë, kryesisht në euro, me
rreth 75% të totalit.
Grafiku: dinamika vjetore e kredisë sipas
monedhës dhe madhësisë se SME
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Takimi i sipërmarrjes shqiptare me kryeministrin e
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Nga Flutura Xhabija

18 shkurt 2019. Zhvillohet në
Shkup, takimi i sipërmarrjes
shqiptare me kryeministrin e
Republikës së Maqedonisë së
Veriut.
Sipërmarrësit anëtar të Dhomës
së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë,
zhvilluan organizuan një takim
me kryeministrin e Republikës së
Maqedonisë së Veriut, zotin
Zoran Zaev dhe kabinetin e tij
qeveritar. Më shumë se 40
përfaqësues të kompanive
shqiptare ishin pjesë e këtij takimi
të zhvilluar në Shkup, i pari i këtij
lloji pas emrit të ri të Maqedonisë.
Edhe SHGPAZ me 4 përfaqësuese
të sipërmarrjes së grave ishte
pjesë e këtij takimi.
Në forumin ekonomik ShqipëriMaqedoni, pasditen e datës 18
shkurt 2019, megjithë pervojën
negative që kam pasur nga
boshllëku i zgjidhjeve gjatë

përmbysje edhe gjuhësore, krejt
natyrale dhe e merituar)😇
2. Përgatitja dhe artikulimi
perfekt i sipërmarrësve të
dhomës së tregtisë të Tiranes. 👏
3.Prezantimi dhe paraqitja e
alternativave konkrete të biznesit
të Shqipërisë, nga Presidenti i
Dhomës së Tregtisë dhe
Industrisë së Tiranës, Zotit
Nikolin Jaka👏

zhvillimit të forumeve pompoze,
këtë herë, me një ndjenjë
kënaqësie përjetova 4 fenomene
koherente, evidente.

4.Kryeministri i Maqedonisë
Veriore, Zoti Zajev, u shfaq
realisht me cilësi pragmatiste dhe
europiane: komunikimi modern, i
thjeshtë, social, konstruktiv dhe
maksimalisht i sinqertë me të
gjithë pjesëmarrësit! 👏

1. Në sallen kryesore të
mbledhjeve, në
kryeministrinë e
Maqedonisë se Veriut,
flitej shqip mbi 70% e
kabinetit kryeministror:
dy zv. Kryeministra, dy
ministra, tre drejtorë etj.
(kurrë nuk e ka
imagjinuar Gruevski këtë

Njoftim për seminarin informues për të mësuarin për sipërmarrjen
Stafi drejtues i projektit njofton
se ditën e hënë datë 4 mars 2019,
në shkollën e mesme Pogradec
do të mbahet seminari informues
për të mësuarin për sipërmarrjes
dhe programet e BE-së/ kombëtare për mbështetje të të rinjve.
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ATA Carnet dokumenti ndërkombëtar doganor
Nga Albana Laknori

ATA Carnet një dokument
ndërkombëtar doganor që lejon
importin e mallrave pa taksa dhe
tatime për një periudhë 1
vjeçare.
ATA Carnet është një ilustrim i
përsosur i një bashkëpunimi të
ngushtë midis organizatave të
biznesit dhe doganave duke bërë
të mundur lehtësimin në tregtinë
ndërkombëtare. Ky sistem, në të
gjithë botën menaxhohet nga
Federata Botërore e Dhomave të
Tregtisë.
Çdo vend anëtar i ATA Carnet ka
vetëm një organizatë garantuese
të aprovuar nga autoritet
kombëtare doganore “ Word
Chamber Federation”. Organi
garantues gëzon të drejtën e
lëshimit të ATA Carnet dhe
autorizimin e njësive vendore për
të bashkëpunuar. Në Shqipëri
garantuese për të aprovuar nga
WCF është Bashkimi i Dhomave
të Tregtisë dhe Industrisë së
Shqipërisë.
ATA Carnet në Shqipëri
Më datë 18 dhjetor 2012, është
nënshkruar Marrëveshja e
Bashkëpunimit midis Drejtorisë
së Përgjithshme të Doganave dhe
Bashkimit të Dhomave të
Tregtisë dhe Industrisë, e cila
përcakton termat e
bashkëpunimit midis dy
institucioneve për implementimin
e ATA Carnet në Shqipëri.

Në datë 25 shkurt 2013, ATA
Carnet fillon të operojë në
Shqipëri.
Në vitin 2013 BDHTI bëhet
organizata e 72-garantuese ICC
WCF ATA.
ATA Carnets do të pranohen nga
Autoritet Doganore Shqiptare
sipas Konventës Mbi lejimin e
Përkohshëm WCO (Konventa e
Stambollit, 26 Qershor 1990).
Ata Carnet mbulon:
•
•
•

•

Kampione tregtare
Pajisje profesionale
Mallra për përdorimin në
panaire tregtare, ekspozita,
etj.

ATA Carnet mund të përdoret në
rastet e mëposhtme:
•
Lejimi i përkohshëm i
lidhur me mallrat për t’u shfaqur
ose përdorur në ekspozita,
panaire, mbledhje ose ngjarje të
ngjashme;
•
Lejimi i përkohshëm për
konteinerët, paletat, ambalazhet,
mostrat dhe mallrat e tjera të
importuara në lidhje me një
operacion tregtar;
•
Lejimi i përkohshëm për
mallrat e importuar në lidhje me
një operacion përpunimi;
•
Lejimi i përkohshëm për
mallrat e importuara për qëllime
edukative, shkencore dhe
kulturore;

.

Lejimi i përkohshëm për
sendet personale të
udhëtarit dhe mallrat e
importuara për qëllime
sportive;
• Lejimi i përkohshëm për
materiale promocionale
turistike;
• Lejimi i përkohshëm për
mallrat e importuara si
transport kufitar;
• Lejimi i përkohshëm për
mallrat ë importuara për
qëllimi humanitare;
• Lejimi i përkohshëm i
pjesëve të këmbimit dhe
pajisjet e importuara për
riparimin e mjeteve të
transportit, të cilat janë të
lejuar përkohësisht;
• Lejimi i përkohshëm për
kafshët.
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Projektligji “Për nxitjen e punësimit”
nga Violeta Shqalsi

Projektligji i ri për nxitjen e
punesimit ka për qëllim rritjen e
punësueshmërisë së forcave të
punës nëpërmjet ofrimit të
shërbimeve dhe programeve
publike të punësimit dhe
vetëpunësimit, si dhe formimit
profesional. Ai përcakton
objektivat dhe funksionet e
sistemit publik të shërbimeve të
punësimit, programeve aktive
dhe pasive të tregut të punës,
formimit profesional si dhe
institucioneve përgjegjëse për
menaxhimin e tyre.
Projektligji “Për nxitjen e
punësimit”, u hartua me qëllim
reflektimin e ndryshimeve dhe
dinamikave të tregut të punës,
pas një periudhe 23 vjecare, që
nga viti i miratimit të ligjit
ekzistues (1995). Gjithashtu,
projektligji u hartua nën frymën e
vizionit qeverisës, ku kualifikimi
profesional dhe punësimi duhet
të jenë të lidhur ngushtë me njëri
tjetrin. Nevoja për rishikimin e
politikave aktuale për nxitjen e
punësimit dhe dhe ato të sistemit
të kualifikimeve, në kuadër të
përfshirjes së Arsimit dhe
Formimit Profesional (AFP-së),
ishte e domosdoshme.
Programi i Qeverisë 2017 – 2021 e
ka vënë fokusin te punësimi dhe
zhvillimi cilësor i forcës së punës,
në përputhje me vizionin dhe
direktivat e Bashkimit Europian,
Strategjinë Europiane të
Punësimit 2020, si dhe kërkesat
për integrimin evropian të

Shqipërisë në BE. Strategjia
Kombëtare për Punësim dhe
Aftësi 2014 – 2020 e ngarkon
sistemin me detyra dhe aktivitete
në lidhje me qeverisjen e tregut të
punës, programe aktive të tregut
të punës, të arsimit dhe formimit
profesional etj. formimin
profesional; formimin nëpërmjet
punës; vetëpunësimin;
mbështetjen për bizneset e reja
dhe inkubatorët e biznesit;
pajisjen e vendit të punës dhe
përshtatjen e arsyeshme;
zbatimin e programeve për
mbështetjen e kualifikimit
profesional në formën e dyfishtë
të AFP-së; punësimin e të
diplomuarve/certifikuarve në
arsimin e formimin profesional;
praktikat profesionale;
programin e garancisë rinore;
programet e riintegrimit social;
transport për në vendin e punës; e
të tjera.
Gjithashtu, në projektligj janë
parashikuar forma të tjera
mbështetje, si për ofruesit
publikë ashtu dhe për ata privatë,
për t’u mbështetur financiarisht
për kryerjen e kurseve për
punëkërkuesit e papunë, për
profesione të kërkuara në tregun
e punës, sipas kërkesave të
përcjella pranë zyrave të
punësimit.
Në këtë projektligj është
parashikuar krijimi i institucionit
përgjegjës për punësimin dhe
aftësimin (sot Shërbimi Kombëtar
i Punësimit), si një njësi, e cila do

të mbledhë në një dhe do të
rikonceptojë sipas praktikave më
të mira modernizimin e zyrave të
punës, sistemin e shërbimeve të
punësimit, programet e nxitjes së
punësimit dhe ofertën e
përmirësimit të aftësive gjatë
gjithë ciklit të jetës.
Në projektligj, janë rregulluar
dispozitat në lidhje me punësimin
e personave me aftësi të kufizuar
që nuk kanë gjetur zbatim në
ligjin ekzistues. Përveç
mbështetjes me programe nxitje
punësimi, përshtatje të
arsyeshme, janë rregulluar dhe
çështjet e detyrimit për të
punësuar persona me aftësi të
kufizuar nga punëdhënësit. Në
projektligj është parashikuar
krijimi i Fondit Social të
Punësimit, në formën e një fondi
financiar publik që administrohet
nga Bordi i Administrimit të
Fondit. Burimi i financimit të
fondit do të jetë kontributi i
punëdhënësve të cilët nuk
punësojnë 1 person me aftësi të
kufizuar për çdo 49 punonjës të
punësuar të tyre dhe në këtë rast
janë të detyruar të derdhin një
kontribut për llogari të Fondit
Social të Punësimit, në masën e
50% të pagës minimale në shkallë
vendi, për çdo muaj, për çdo
person me aftësi të kufizuara, që
ai duhet të kishte punësuar.
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FAKTE

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

3.2%

7

Konferencë Ndërkombëtare
Më datë 9 shkurt 2019 në
ambjentet e Universitetit Luarasi
në Tiranë u mbajt Konferenca
Nderkombëtare me temë
“Shëndeti dhe drejtësia socioekonomike pë të moshuarit në
Shqipëri”.
Sipas OBSH “Plakja është një
çështje zhvillimi.
Personat e moshuar të
shëndetshëm janë një burim për
familjet e tyre, komunitetet e
tyre dhe ekonominë ".
Gjatë konferencës u prezantuan
eksperiencat më të fundit në
lidhje me aspektet mendore, e
sociale tek të moshuarit.

.

.
(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)

Observatori i gruas
Me rastin e Ditës Ndërkombëtare
të Gruas, 4 shoqatat themeluese
të observatorit të gruas njoftojnë
se Konferencat për lancimin e
Observatorit të gruas do të
mbahet më datë 2 mars 2019
në qytetin e Pogradecit.
I urojmë sukses kësaj nisme të
re si dhe punës së palodhur të
Shoqatës Kombëtare të Gruas
Profesioniste, Artizane & Zejtare,
(SHGPAZ); Në Dobi të Gruas
Shqitare; Shoqëria Shqiptare për
të gjitha Moshat (ASAG) dhe
Shoqata për gratë & fëmijët.
Mesazhi I kësaj nisme:
Edhe ju, mike e miq, gjeni kohë
për të kontribuar, Shqiperia ka
nevojë për të gjithë, pa asnjë
dallim! 👏👏🙏🏻🌳
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• Dobësi,
lodhje e
vazhdueshme
• Infeksione të
shpeshta të
përsëritura
dhe shpesh
herë të rënda
• Dhimbje kockash
• Zmadhim i gjëndrave
linfatike, zmadhim i
shpretkës dhe mëlçisë
• Shfaqje e të nxirave
në trup dhe gjakosje me
lehtësi
• Djersitje e shtuar gjatë natës
• Rënie në peshë e theksuar

Gruaja dhe shëndeti
Kanceri gjatë fëmijërisë
Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti

Kanceri është një sëmundje malinje,
që prek të gjitha moshat, dhe për fat
të keq nuk kursen as fëmijët.
Leuçemia është një formë kanceri,
që kryesisht prek moshat mbi 55
vjeç, por është dhe forma më e
shpeshtë e kancerit në moshat
pediatrike. Leuçemia është tumor
(kancer) i rruazave të gjakut.
Elementët e gjakut prodhohen në
palcën e kockave. Ato prodhohen
duke kaluar nga qeliza të papjekura
në ato të diferencuara mirë, duke
formuar qeliza të ndryshme me
funksione të veçanta. Në leuçemi,
qelizat e papjekura të gjakut
zhvillojnë kancer. Këto qeliza nuk
mund të zhvillojnë funksionin e
qelizave të gjakut, pasi kanë aftësi të
madhe për t’u riprodhuar në mënyrë
jo normale duke zënë palcën kockore
dhe duke penguar prodhimin e
mëtejshëm të rruazave të bardha,
atyre të kuqe dhe pllakëzave të
gjakut. Leuçemia mund të jetë akute
apo kronike, në varësi të stadeve të
zhvillimit të saj. Forma akute është
një formë që zhvillohet shpejt dhe
përkeqësohet gjithashtu shpejt.
Forma kronike është formë e cila
zhvillohet dhe përkeqësohet më
ngadalë. Trajtimi dhe ecuria e
leuçemisë është në varësi të tipit të
qelizës që është zhvilluar si dhe në
varësi të formës akute apo kronike.
Tipet e ndryshme të leuçemive janë
në varësi të tipit të qelizës së gjakut
të zhvilluar.
Cilat janë shenjat dhe simptomat e
leuçemisë?
Simptomat e leuçemisë variojnë në
varësi të tipit të tumorit, por disa
shenja të përgjithshme përfshijnë:
• Temperaturë 37-38°C, ethe

Cilët janë faktorët që favorizojnë
zhvillimin e leuçemisë?
Faktorët që rrisin rrezikun për të
zhvilluar disa tipe të leuçemive janë:
Anomalitë gjenetike. Disa anomali
gjenetike si sindroma Down, janë të
shoqëruara me një rrezik më të lartë
për të zhvilluar leuçemi në moshat
pediatrike.
Ekspozimi ndaj disa lëndëve
kimike, si benzeni, i cili gjendet tek
benzina dhe përdoret në industrinë
kimike - rrit rrezikun për shfaqjen e
leuçemisë.
Duhanpirja.
Histori familjare për leuçemi. Nëse
një pjesëtar i familjes është
diagnostikuar dhe trajtuar me
leuçemi, atëherë persona me lidhje
të afërt gjaku janë më të rrezikuar
për të zhvilluar leuçemi.
Trajtimi ndaj një kanceri të
mëparshëm. Persona që kanë marrë
kimioterapi apo radioterapi për të
trajtuar një kancer, janë më të
rrezikuar që të zhvillojnë me kalimin
e kohës, tipe të ndryshme të
leuçemisë.
Si trajtohet leuçemia?
Leuçemia trajtohet me kimioterapi
dhe kombinohet me terapi

suportive. Qëllimi i trajtimit është që
me anë të kimioterapisë të arrihet
një remision komplet që përfshin
eliminimin e shenjave klinike
jonormale dhe rikthimin e vlerave
normale të gjakut. Natyra
komplekse e pacientëve, situatat
klinike dhe përdorimi i preparateve
të duhura sipas protokolleve
standarde terapeutike kërkojnë një
staf të specializuar dhe kjo është
arsyeja pse këta pacientë duhen
trajtuar në qendrat hematologjike.
Prania e sëmundjeve të tjera e bën
trajtimin e leuçemisë më të vështirë
dhe terapia individuale bëhet duke
gjykuar rast pas rasti dhe hap pas
hapi.

Kurimi
Kurimi është edhe qëllimi kryesor i
trajtimit të leuçemisë, veçanërisht
kur bëhet fjalë për fëmijët e vegjël.
Prognozë të keqe kanë zakonisht
fëmijët e të moshuarit dhe sidomos
ata me funksion jo të rregullt të
mëlçisë apo të veshkave, me prekje
të trurit, apo me numër të lartë të
rruazave të bardha (>25,000/μL).
Nëse lihet pa u trajtuar zakonisht
ecuria e leuçemisë akute shkon nga 3
deri në 6 muaj.
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Seminar informues
për të mësuarin për
sipërmarrjen
Më datë 26 shkurt 2019 me
maturantët dhe mësuesit e
Shkollës së Mesme “Hydajet
Lezha”, Lezhë u mbajt seminari
informues: Për programet e BEsë/ kombëtare për mbështetjen
me grante të të rinjve.

Gjatë këtij takimi u realizua:
1. Anketë për maturantët/
mësuesit mbi njohjen e
programeve të BE-së/ kombëtare
për mbështetjen me grante të të
rinjve
U prezantuan:
2. Kompetenca europiane e të
mësuarit për sipërmarrjen (Tefta
Demeti, ekspertja e SHGPAZ)
3. Programi ERASMUS+ Youth in
Action dhe Programi European
Solidarity Corps/ Youth
(AntonelaTomçoPërtejBarrierave, PikëKontakti e
programitErasmus+YiApërShqipë
rinë)
4. Eksperienca e sipërmarrëses
nga zona e Lezhës, Tereza Gega
nga fusha e artizanatit dhe Dile
Ujka nga Shëngjini nga fusha e
turizmit, Hotel-restorant DETAR.
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Dita Ndërkombëtare
e Internetit të
Sigurtë 2019
Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt 2019,
Qendra Kombëtare për Internet
të Sigurt e CRCA Shqipëri,
Platforma Kombëtare për
Sigurinë e Fëmijëve në
Internet www.ISIGURT.AL,
organizuan Forumin
Kombëtar “Internet i Sigurt për
fëmijët dhe të Rinjtë në
Shqipëri”. Forumi u mbajt më
datë 8 shkurt 2019 pranë Qendrës
Rinore Tiranë.
Dita e Internetit të Sigurt është
bërë një ngjarje historike në
kalendarin e shumë shteteve,
përfshirë edhe Shqipërinë. Duke
filluar si një iniciativë e projektit
SafeBorders të BE-së në vitin
2004 dhe një vit më vonë nga
Rrjeti Insafe, Dita e internetit të
Sigurt është rritur përtej zonës së
saj tradicionale gjeografike dhe
tani festohet në rreth 140 vende
të botës.

moton "Së bashku për një
internet më të sigurt" duke
inkurajuar qytetarët që të krijojnë
një internet më të mirë përmes
zhvillimit të katër aftësive kritike:
Respekti, Përgjegjësia, Arsyetimi
dhe Përgjigjja. Gjithashtu ajo
është një thirrje për veprim për
qeverinë, shoqërinë civile,
industrinë e internetit, prindërit,
mësuesit etj, për të mbrojtur dhe
ndërgjegjësuar fëmijët dhe
adoleshentët nga rreziqet e
lundrimit në internet.

Intervistë në TV Scan
Më datë 28 shkurt 2019
Presidentja e SHGPAZ,
znj.Flutura Xhabija dhe
këshilltarja znj. Tefta Demeti
dhanë një intervistë në TV scan
me gazetaren Dafina Hysa, për

projektin e ri të financuar nga BE
për nxitjen e të mësuarit për
sipërmarrjen tek të rinjtë dhe
gratë.

Këtë vit, Dita Ndërkombëtare për
Internetin e Sigurt u zhvillua nën
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Takim me sipërmarrëset
e Pogradecit

Takim me konsullin e nderit të Armenisë

Më datë 27 shkurt 2019 u
organizua një takim me konsullin
e nderit të Armenisë në Tiranë,
për të diskutuar rreth organizimit
të takimit të gruas sipërmarrëse
në Armeni, ku disa anëtare të
SHGPAZ do të jenë pjesë e
delegacionit të sipërmarrëseve
shqiptare.

Më datë 17 shkurt 2019 u
organizua një takim me
sipërmarrëset e Pogradecit
ku u diskutua rreth
problematikave të
zhvillimit të sipërmarjes në
Shënim: Opinionet e paraqitura në buletin janë ato të vetë ekspertëve dhe nuk paraqesin opinionin e BE-së
rreth.
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Rr.Mujo Ulqinaku,
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kati 1, ap.9 Tirana-Albania
phone/fax:00355 4 2205463
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