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Muaji

Data

Vendi

Aktiviteti

1

Tirane

Takim me perfaqsuesen e GIZ

1

2-3

Tirane

Prezantimi i “ Ideve te gjelbra”

4

Tirane

Trajnim nga EDEP “Nucleus”

5

Tirane

Vizite ne ekspoziten e piktores Lume Blloshmi ne TOB

4

Takim i pare i berthames se pasticiereve ne Shkoder

16

6-7

Shkod
er
Tirane

Panair ne City park

4

8

Tirane

Takim me perfaqesues te Ambasades Suedeze

2

12

Tirane

Takim per fondin e artizanatit- AIDA

4

13-14

Tirane

Panair ne City park

4

15

Tirane

Takim informativ me ftese te perfaqesise se BERZH-it ne Shqiperi

2

16

Tirane

Pjesemarrje ne mbledhjen e bordit te Biznesalbania-s

17

Durres

Pjesemarrje ne seminarin”Bankat dhe sipermarresi” organizuar nga AIDA

8

18

Tirane

Takim pergatitor ‘’ Sipermarresja e vitit 2013” SHGPAZ, AIDA, METE, UNwomen, GIZ

6

19

Tirane

Takim me sipermarres dhe perfaqesues politike te Bujanovcit- organizuar nga DHTIT

8

20-21

Tirane

Panair ne City park

22

Tirane

Takim pune jurise se SHGPAZ per “ Ndermarrjen mike te familjes”

6

25

Tirane

Takim me perfaqesuesin e Invest Macedonia ne Shqiperi

3

25-26

Zagreb

Workshop “Sipermarreset e reja” organizuar nga Komisioni Europian

1

27-28

Tirane

Panair ne City park

4

29

Pograd
ec
Edep

Shperndarje e katalogut te 2012, anetareve te qytetit te Pogradecit

6

Nenshkrim kontrate me EDEP

2

4

P
6

R
I
L
L

Prill 2013

30

Aktivitete te organizuara nga SHGPAZ – 12
Aktivitete te organizuara nga te tjeret - 9
Numri i pjesemarreseve ne aktivitete -90 persona
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Aktivitetet ne foto

6 Prill 2013,Takim i pare i berthames se pasticiereve ne Shkoder

22 Pill 2013, perzgjedhja e “Ndermarrja mike e familjes”

12 Prill 2013,Takim per fondin
e artizanatit- zyrat e AIDA
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20 Prill 2013, Takim me drejtoren e artizanatit, dega Shkoder, znj.A.Kruja

17 Prill 2013, Bankat dhe sipermarresit – organizuar nga AIDA, Durres

19 Prill 2013, Takim me sipermarres dhe perfaqesues politik te Bujanovcit organizuar nga DHTIT
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4 gra sipermarrese marrin cmimin
"Gra te suksesshme ne Zonat Rurale"
Kater gra sipermarrese ne Theth, Fushe Arrez, Kelmend dhe Shkoder u nderuan me cmimin "Gra te
suksesshme ne zonal rurale" akorduar nga Agjencia e Kombeve te Bashkuara per Barazine Gjinore dhe
Fuqizimin e Grate (UN Women) ne bashkepunim me Ministrine e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se
Konsumatoreve. Cmimi jepet per here te pare si nje mundesi per te
njohur dhe nxitur rolin e grave ne ekonomite rurale si dhe per ti
ndihmuar ato ne permiresimin e biznesit te nisur.
Ne fjalen e saj zj Semia de Tapia, perfaqesuese e UN Women ne
Shqiperi nenvizoi se ky cmim vien. Si nje tjeter nisme ne mbeshtetje te
fuqizimit ekonomik te graus. "Grate sipermarrese jane e ardhmja e
vendit. Grate jane to afta te marrin mendime dhe te jene konkuruese
dhe ky cmim eshte nje simbol i besimit qe ne kemi ne aftesite e tyre.
Ato jane modele per t'u ndjekur dhe ne shpresojrne qe vitin e ardhshern
organizata te tjera ta mbeshtesin kete cmim*. u shpreh Tapia
Juria e perbere nga gjashte perfaqesues to institucione.e te rneposhtme: Ministria e Bujqesise. Ushqimit
dhe Mbrojtjes se Kortsumatorit te Shqiperise (MBUMK). Ministria e Punes, ceshtjeve Societe dhe
Shanseve te Barabarta (MPCSSHB). Agjencia Nderkombetare Suedeze per Bashkepunim dhe Zhvillirn
(SIDA). Keshilli Shqiptar i Agrobiznesit (KSHA), Shoqata e Grave Profesioniste, Afariste dhe Zejtare
(SHGPAZ.) dhe UN Women ne Shqiperi mori ne shqyrtim sipermarrjen ne zonal rurale qe jane ne
pronesi te grave ose biznese me ortakeri ne te cilen grate jane partnere aktive te 50%, ose me shume te
aksioneve, si dhe qe kane operuar ne treg per te pakten dy vjet pa nderprene. Pas nje vleresimi te
kujdesshem juria perzgjodhi si fituese me rnotivacionin si gra sipermarrese te cilat kane demonstruar
kapacitete ne udheheqjen dhe menaxhimin e biznesit te tyre si dhe kane treguar angazhim ne rritjen e
kontributit te tyre ne siperrnarrjet rurale:
1) Znj. Lute Gjecaj, Bujtina Gjecaj, Theth
2) Znj. Ardjana Laskaj, Fushe-Arrez, anetare e SHGPAZ
3) Znj Drita lhanasi, Fryma e Kelmendit » Malesi e Madhe
4) Znj Satber Drishti, Punishtja Familjare, SO-EL, Shkoder, anetare e SHGPAZ
-

Fitueset e crnimit ndane me pjesemarresit nga fillimet e karieres se tyre ne biznes, duke treguar
veshtiresite, por edhe pasioni dhe vendosmerin per te qene aktive ne zhvillimin e ekonomise shtepiake
dhe asaj lokale. po bej pjesen time, dhe po terheq edhe gra te tjera qe te merren me biznes edhe pse
vend' nga vije une eshte i vogel dhe pa shume mundesi tregu` - tha Adriana Laskaj nga Fushe-Arrezi.
Flutura Xhabija. Presidente e Shoqates se Grave Profesioniste Afariste dhe Zejtare vleresoi rolin e UN
Women per te bere bashke te gjithe aktoret qe punojne per fuqizimin e grave. “Varferia nuk luftohet me
fjale”. Nje vend pune eshte baras me njeqind dekrete, ndaj duhet te bashkojme forcat qe grate te gjejne
rrugen e tyre ne tregun e punes - tha znj Xhabija.
Ne emer te Ministrise se Bujqesise, znj.Tatjana Dishnica theksoi se sfida e pergjithshme e zhvillimit
rural eshte pjesernarna e grave rurale ne ekonami. -Dhenia e ketij cmimi eshte nje tregues i rolit te grave
ne ekonomite rurale dhe nje thirrje per to mobilizuar te gjitha energjite dhe burimet ne mbeshtetje te
sipermarrjes ne zonat rurale.
Shenim-Cmimi nuk ishte ne leke, por ne mjete pune deri ne vleren e 3000 eurove.
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UNIONI BALLKANIK I GRAVE NË ZEJTARI
Ndërmarrja mike e familjes e shtresës së mesme në
Evropën Juglindore
Njoftim për shtyp
Unioni Ballkanik i Grave në Zejtari, i themeluar në vitin 2009, së bashku me shoqatat e tij
anëtare nga Shqipëria, Bullgaria, Kroacia (Varazhdini), Maqedonia, Mali i Zi, Moldavia, Rumania
(Aleksandria) dhe Serbia (Nishi dhe Novi Sadi), fillon një fushatë të gjerë për sensibilizimin e
biznesit, politikanëve dhe opinionit në të gjitha vendet pjesëmarrëse për çështjet e përgjegjësisë
dhe angazhimit shoqëror të ndërmarrjeve të shtresës së mesme. Qëllimi ynë është që çështjen
e përputhshmërisë së profesionit (punës) dhe familjes, e sidomos të mirëdashjes së familjes
nga ndërmarrja, së bashku ta bëjmë çështje shoqërore debati.
Suksesi ekonomik në zejtari varet nga kualifikimi i zejtarëve dhe motivimi i tyre për punën.
Vendet e paplotësuara të punës ose fluktuacioni i lartë paraqesin problem veçanërisht për
ndërmarrjet e vogla. Njëkohësisht – siç tregojnë rezultatet e anketave, të cilat janë realizuar në
kuadër të punës së projektit 2012 – në tregun e punës në të gjitha vendet nuk mjaftojnë njerëzit
e aftë, ndërsa në vitet e ardhshme do të ketë gjithnjë e më pak të rinj të kualifikuar.
Politika e vetëdijshme familjare e personelit nënkupton përshtatjen individuale, fleksibile dhe
informale të aktiviteteve ndaj situatës së çdo të punësuari në veçanti, si dhe nevojave të
punëdhënësit, gjë e cila sigurisht ndihmon lidhjen e tyre për ndërmarrjen dhe rekrutimin e
ekspertëve të rinj.
Për gratë e punësuara me fëmijë përputhshmëria e profesionit (punës) me familjen është së
paku aq e rëndësishme sa edhe paga dhe kjo çështje po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme
edhe për etërit e punësuar që kanë fëmijë të vegjël. Ndërmarrjet, të cilat arrijnë të formojnë
menaxhment mirëdashës për familjen dhe këtë gjithashtu e komunikojnë me sukses brenda dhe
jashtë, kanë shanse më të mira për të rekrutuar punonjës dhe punonjëse të përkushtuar.
Ndërmarrjet e orientuara kah familja dhe me përgjegjësi shoqërore nuk kanë asnjë disavantazh
ekonomik për shkak të orientimit të tyre, përkundrazi – është vërtetuar se ato janë ekonomikisht
më të suksesshme. Kjo ka të bëjë me motivimin më të lartë dhe identifikimin e të punësuarve
me ndërmarrjen e tyre.
Në bazë të një pyetësori të hartuar enkas, në çdo vend pjesëmarrës do të vizitohen nga 20
(njëzet) ndërmarrje të shtresës së mesme ( me 5 (pesë) ose më shumë punonjës), të cilat do të
vlerësohen sipas kritereve unike. Një juri kombëtare tre-anëtarëshe do të zgjedhë unanimisht
ndërmarrjen më të mirë në mesin e kandidatëve. Pastaj, një juri ndërkombëtare nga ndërmarrjet
e nominuara kombëtare do të caktojë fituesin e parë të Konkursit për Ndërmarrjen Mike të
Familjes në emër të Unionit Ballkanik të Grave në Zejtari. Kjo do të shpallet në një ceremoni
solemne në fund të muajit maj në Sofje gjatë Takimit Vjetor të shoqatës. Pronarët e ndërmarrjes
fituese dhe asaj të dytë më të mirë do të ftohen në Koblenc në një qëndrim trajnimi me temën
Ndërmarrja mike e familjes.
Konkursi zhvillohet në kuadër të projektit “Ballkani Perëndimor”, i cili është financuar nga fondi i
Ministrisë Federale për Bashkëpunim Ekonomik.
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Respekti dhe komunikimi në biznes
Një nga aspektet aq shpesh të neglizhuara
është komunikimi me respekt, mund të
themi thjesht komunikimi, por veçanërisht
në kulturën shqiptare të biznesit duhet
theksuar edhe respekti në komunikim pasi
përplasjet apo diferencat ndërmjet
shtresave kulturore, intelektit apo edhe
bindjeve morale i bëjnë njerëzit që të
diskriminojnë në sjelljen dhe njëherazi në
komunikimin e tyre.
Ka një mori modelesh komunikimi por aktualisht dua të prek shumë shkurt dy prej tyre.
Komunikimi brenda biznesit
Përsa i përket komunikimit brenda biznesit, d.m.th ndërmjet kolegëve apo eprorëve dhe
nënpunësve, duhet mbajtur gjithnjë një komunikim i hapur ku mund të diskutohen dhe
debatohen idetë, sugjerimet, komentet apo edhe ndryshimet e mendimeve të njërës palë me
tjetrën.
Ky lloj komunikimi ku respektohen mendimet dhe idetë e tjetrit, ku pranohen edhe idetë e
kundërta, jo thjesht si urdhëra për t’u bindur por minimalisht për t’u konsideruar, ndihmon në
krijimin e kushteve ku mbështetet zhvillimi i mëtejshëm i biznesit, i risive, i shërbimit dhe
produkteve që ofron ky biznes.
Komunikimi me klientët
Sërish, mungesa e respektit në komunikimin me klientin është një situatë e vështirë në të cilën
gjendet biznesi Shqiptar.
Arsyet janë nga më të ndryshmet, por kryesisht janë për arsye përzjerje shtresash të ndryshme
sociale dhe kulturore brenda vendit të cilat domosdo çojnë edhe në keqkuptime dhe mungesë
respekti për tjetrin, ku në rastin tonë i bie të jetë klienti !
Koncepti perëndimor i marrëdhënies dhe trajtimit të klientit përmblidhet shumë qartazi nga
shprehja “klienti është mbret” dhe ashtu duhet të jetë realisht edhe në ambientet e biznesit
shqiptar ku klienti duhet vënë i pari mbi preferencat apo bindjet zakonore të atij që e ka
biznesin (pronarit).
Gjithësesi, duhet të pranojmë që çdo gjë kërkon kohën e vetë dhe brumosja e vlerave të
mirëfillta të respektit ndaj klientit, dhe veçanërisht komunikimit me respekt për klientin, i
duhet koha e vet.
marre: sfida Biznesi.com
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Pse marketing me e-mail?
Synimi i këtij shkrimi nuk është që të futet shumë në diskutimin e mënyrave pa fund të
reklamimit të biznesit tuaj, as avantazhet krahasuese të të gjitha këtyre mënyrave të promovimit
të produkteve dhe shërbimeve që ju ofroni. Synimi është thjeshtësisht t’ju prezantojë me atë që
quhet marketing me email. Aktualisht, kjo formë marketingu (reklame) njihet dhe pranohet si një
nga format e reklamimit me koston më të ulët për klient!
Konkretisht, për të bërë këtë lloj marketingu gjithçka që ju duhet është:


një listë me kontakte klientësh ekzistues apo potencialë,



një adresë e rregullt email-i (idealisht adresa e biznesit tuaj, jo ajo personalja) dhe



vullneti për të mësuar se si t’ia servirni sa më mirë informacionin e duhur abonentëve
tuaj.
Ndonëse, sapo ta lexojnë këtë listë të shkurtër, disa prej jush do kërceni pupthi duke thënë që jo
është edhe kjo apo ajo gjë tjetër që ju duhet, por siç e përmenda pak më sipër. Synimi është të
bëjmë një prezantim të thjeshtë të asaj që shumëkush e njeh si promovim/reklamë me email
(email marketing).

Çfarë është marketingu me email?
Marketingu me email hyn në kategorinë e marketingut direkt, që
nënkupton kontaktin e drejt-për-drejtë me klientët tuaj ekzistues
apo potencialë. Ky lloj kontakti me ta kryhet nëpërmjet email-it dhe
nënkupton që ju nuk do t’i bezdisni ata me mesazhe promocionale
pa fund ose mesazhe që për ta janë thjesht të bezdisshëm.
Ndonëse ju vetë jeni plotësisht i bindur për vlerat dhe cilësinë e
produkteve apo shërbimit që ofroni, kjo nuk është
domosdoshmërisht e vërtetë apo lehtësisht e kuptueshme nga ata që marrin mesazhet tuaja
(reklamë) me email. Prandaj kur dërgoni mesazhe promocionale me email duhet të keni
parasysh nevojat dhe dëshirat e abonentëve tuaj për këto lloj mesazhesh.
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Dicka interesante per grate…..perfshire edhe ato ne biznes.
Ky shkrim daton me 20 mars 2013, botuar ne Jump, reviste on line dhe ne kopje te shtypur ne Belgjike, por i
ofrohet edhe grupit tone, shoqates se grave afariste shqiptare nen logon SHGPAZ, cdo muaj.
Domethene te jesh ne rrjet perfiton shume. Le ta lexojme…

GRUAJA ME E RREZIKSME NE AMERIKE
Qe grate me te moshuara jane terheqese, ne e shohim cdo dite ne
projektin tone« Grate 55+, aktore te sigurise se tyre ». Por ne se
dikush dyshon perseri, shikoni kete grua rebele jo si te tjerat.
Mary Harris lindi me 1 gusht 1837 à Cork, ne Irlande. Qe femije, ajo
shihte ushtare britanike qe patrullonin ne rruge ; gjyshi i saj, aktiv ne
luften per pavaresi irlandeze ishte pushkatuar. Ne moshen 14 vjec, ajo emigroi ne Kanada,
sebashu me familjen e saj fshatare. Ne fillim u vendosen ne Toronto, ku ajo mori arsim katolik
ndersa i vellai u be prift. Kur familja zhvendoset ne SHBA, ajo punon si mesuese ne nje kuvend
te Miciganit, pastaj e le kete vend per te jetuar si rrobaqepese ne fillim ne Cikago, pastaj ne
Memfis, ku takon burrin e saj te ardhshem George E. Jones, nje sindikalist. Ata martohen me
1861 et lindin 4 femije.Mary Jones perjetoi atehere dy ngjarje tragjike qe tronditen jeten e saj . E
para ndodhi me 1867, kur nje epidemic gripi i verdhe zhduku gjithe familjen e saj. Atehere ajo
kthehet ne Cikago, hap nje dyqan rrobaqepesie dhe punon per grate e qytetit qe kishin kohe.
Kjo pervoje i perforcon revolten e saj kunder pabarazive social- ekonomike.
Momenti I dyte dramatic eshte ai I zjarrit te madh te vitit 1871 ku ajo perseri dyqanin e saj ,
shtepine qe ishin ne pronesi te saj. Te tjere do te ishin dekurajuar, por ajo perkundrazi.Ishin
keto permbysje qe e cuan ate te interesohej gjithnje e me shume per ceshtjen e te drejtave
soiale dhe levizjen sindikaliste duke e pranuar ate si nje perkatesi te familjes se saj te re. Ajo
keshtu angazhohet vullnetarisht ne sindikaten katolike te Knights of Labor( kaloresit e punes).
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1. Bethoveni para se të kompozonte fuste kokën në ujë. Anjshtanji deri në moshën 9 vjeç nuk fliste
normalisht.
2. Libri që mban rekordin më të madh për shitje është ai i Hillary Klintonit, me librin autobiografi “Histori e
përjetuar”. Në ditën e parë të hedhjes në treg të këtij libri, në qershor të vitit 2003, u shitën në një ditë
(rekord) 200 000 ekzemplarë të tij.
3. Biblioteka më e madhe në botë gjendet në kryeqytetin amerikan Uashington. Kjo bibliotekë u ndërtua në
24 Prill 1800. Në të gjenden 107 milionë shkrime të të gjitha arteve.
4. Në 1 kg limon ka më tepër sheqer se në 1 kg luleshtrydhe. Sipas dietologëve, është më mirë që limoni të
konsumohet i shtrydhur në ujë.
5. Shteti me më tepër rrugë të asfaltuara në të gjithë botën mendohet të jetë Franca. Madje kjo është
shënuar edhe në rekordet Gines.
6. Është vërtetuar që asnjë person nuk mund të teshtijë pa i mbyllur sytë. Shkencëtarët kanë bërë edhe
eksperimente për këtë dhe kanë arritur në përfundimin se është e pamundur.
7. Kompjuterat modern janë ndërtuar duke u bazuar në sistemin nervor, por edhe kompjuteri modern nuk i
afrohet as nivelit të një zvarritësi.
8. Një shqiponjë mund ta shohë prenë e saj që 3000 metra larg, ndërkohë që kuajt mund të qëndrojnë deri
në 1 muaj në këmbë.
9.Shteti që konsumon më shumë bukë në botë është Turqia. Llogaritjet tregojnë se mesatarja e çdo
personi në përdorimin e bukës arrin në 199,6 kg.
10. Kur thyhet një xham disa copëza shpërndahen me shpejtësi 3000 milje në orë. Ndërkohë që shpejtësia
e të tjerave është shumë herë më e vogël.
11. Ajsbergu më i madh i matur deri më sot ka qenë me gjatësi 200 milje dhe gjerësi 60 milje, ai ka pasur
një sipërfaqe më të madhe se Belgjika.

10

SHGPAZ,Rruga "Bogdani", Pall."4 Bimo" kati 7, ap 51
Tirane - Albania
Tel/fax: +355 (0) 4 2235726, 0682763344
info.shgpaz@yahoo.com; shgpaz.albania@yahoo.com
www.nemewea.al ; www.prom-albania.com

BULETINI INFORMATIV

Redaktim&pergatije perfundimtare
msc.Flutura XHABIJA
Mblodhi materialet & draftoi
jur.Marjeta MAZNIKU
ndihmoi Silvana Barci
Ndihmuan me verejtje shume bashkepunetore te jashtem

11

SHGPAZ,Rruga "Bogdani", Pall."4 Bimo" kati 7, ap 51
Tirane - Albania
Tel/fax: +355 (0) 4 2235726, 0682763344
info.shgpaz@yahoo.com; shgpaz.albania@yahoo.com
www.nemewea.al ; www.prom-albania.com

Prill 2013

