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SHOQATA KOMBËTARE E GRAVE PROFESIONISTE, AFARISTE E ZEJTARE TË SHQIPËRISË

BE: Kapacitetet e Shqipërisë për bërjen e politikave
për mbështetjen e SME-ve janë shumë të limituara
Nga Tefta Demeti

Sipas raport progresit vjetor për
Shqipërinë të prezantuar nga
Bashkimi European në fillim të
muajit tetor 2020, thuhet se
byShqipëria
[Article ka
Author]
një progres të
moderuar në sektorin e SME-ve
dhe politikave industriale. Më tej
theksohet
se:
“kapacitetet
kombëtare për bërjen e politikave
dhe zbatimin e tyre në fushën e
mbështetjes së SME-ve, mbeten
shumë të limituara”.
Shqipëria vazhdon
të implementojë
Aktin Evropian për
Biznesin e Vogël
(SBA) dhe janë
bërë
disa
përpjekje
për
përmirësime në mjedisin e
biznesit, por që kanë një impakt të
limituar. SME-të vazhdojnë të
hasen me pengesa si informaliteti

sidomos në sektorin e turizmit,
mungesa e transparencës në
prokurimet publike veçanërisht
partneritetet publik-privat (PPP),
nevoja
për
stabilitet
në
institucionet shtetërore, pronësia
e paqartë e titujve të pronësisë
dhe mungesa e zbatimit të ligjit.
Një progres i vogël paraqitet me
insentivat
për
nxitjen
e
investimeve në fushën e turizmit.
Mangësi
mbetet
gjithashtu
mungesa
e
krijimit
të
zonave
të
zhvillimit
ekonomik e
teknologjik, ndonëse ligji ka vite
që është miratuar.
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Kreditimi
në
kushtet
pandemisë Covid-19

e

Një nga shqetësimet kryesore të
autoriteteve në mbarë botën, mbas
fillimit të pandemisë ishte...
F.3

Projekti
"Rimëkëmbja
dhe
forcimi i kapaciteteve të 70
grave
sipërmarrëse
pas
dëmeve të COVID-19"
SHGPAZ është në fazën e dytë të
implementimit të projektit në 5
qytete të Shqipërisë,... F.2
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Projekti "Rimëkëmbja dhe forcimi i kapaciteteve të 70 grave sipërmarrëse pas
dëmeve të COVID-19". Roundi i dytë i aktiviteteve me gratë sipërmarrëse në 5 qytete
Kukës

Durrës

Shkodër

Pogradec

Fier
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Kreditimi në kushtet e pandemisë Covid-19
Nga Erjona Rebi, PhD

Një nga shqetësimet kryesore të
autoriteteve në mbarë botën,
mbasi fillimit të pandemisë ishte
furnizimi i vazhdueshëm me
likuiditet i ekonomisë dhe
minimizimi i humbjeve në faktorët

e prodhimit. Dhe në veçanti ata
kishin në fokus bizneset e vogla
dhe të mesme, të cilat për vet
stadin e zhvillimit të tyre janë
fragile dhe të ekspozuara
ndjeshëm nga të dy këto
problematika. Prandaj masivisht
qeveritë dhe bankat qendrore
kanë ndërmarrë masa ekstreme
për të adresuar këto dy probleme
kyçe të ekonomisë si nëpërmjet
instrumentave direkt ashtu edhe
indirekt. Në fokus të veçantë ka
qenë sektori bankar dhe roli i tij
ndërmjetës në mbështetje të
këtyre dy kanaleve veçanërisht për
SME-të. Në veçanti, për të
mbështetur aktivitetin kreditues,
autoritet kanë ndërmarrë dy masa
të rëndësishme: pezullimin e
pagesës së kësteve të kredisë
(moratorium i kredive) dhe
prezantimin e skemave për
garantimin e kredisë nga qeveria.
Masa e parë të marra nga banka
qendrore kërkon të shtyjë në kohë
presionin për likuiditet të
bizneseve dhe individëve, duke
lehtësuar presionet afatshkurtra

në likuiditet për to. Gjithashtu ajo
ul dukshëm normën e amortizimit/
shlyerjes së kredisë dhe për
rrjedhojë në periudhën afatshkurtër përmirëson treguesit dhe
parametrat e bilancit të bankave.

Ndërsa prezantimi i skemave të
garancisë sovrane si një nga masat
e marra nga qeveria kërkon të
adresojë si stepjen e bankave për
të dhënë kredi dhe marrë përsipër
rrezik ashtu dhe dekurajimin e
bizneseve për të kërkuar kredi në
kushtet e tkurrjes së aktivitetit
nga gjendja e pandemisë. Qeveria
shqiptare deri më tani ka
prezantuar dy paketa të përfshira
në skemën e garancisë sovrane.
Sipas të dhënave të ministrisë së
financave Në paketën e parë të
masave fiskale u miratua një fond
garancie prej 11 miliardë lekësh, e
cila do iu akordohej bizneseve nga
bankat e nivelit të dytë, me qëllim
mbulimin e shpenzimeve për
pagat e punonjësve. Një nga
modalitetet kryesore të kësaj
skeme garancie ishte përcaktimi i
një niveli tavan prej 2.85% e
interesit të kredisë, e cila do të
paguhet nga qeveria. Pagesat e
principalit të këtyre huave do të
kryhen pas muajit të tretë të
marrjes së kredisë, me qëllim

zbutjen e presioneve për
likuiditetet nga ana e bizneseve.
Skema e garancisë sovrane e
miratuar në kuadër të paketës së
dytë të mbështetjes nga qeveria
shqiptare pritet të japë ndikimin e
saj pozitiv në ecurinë e kredisë
përgjatë tremujorëve në vijim.
Vlera totale e huave të miratuara

Burimi: BSH, MFE, FMN

për t’u përdorur prej bizneseve
është 15 miliardë lekë, e cila mund
të gjejë përdorim si në mbulimin e
nevojave për kapital qarkullues,
ashtu edhe për investimeve.
Qeveria do të garantojë rreth 60%
të kësaj shume dhe maksimumi i
kredisë është parashikuar në 300
milionë lekë për biznes. Pagesat e
principalit janë programuar të
shlyhen pas muajit të gjashtë nga
disbursimi i kredisë. Sikurse edhe
në garancinë shtetërore të parë,
edhe për këtë skemë është
përcaktuar një nivel interesi tavan
preferencial prej 5%, ndërkohë që
maturiteti i kredive është miratuar
deri në 5 vite.
Prandaj, disa qeveri kanë nisur
programe të garancive publike për
kreditë bankare, veçanërisht për
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
(NVM). Garancitë mund të ruajnë
stimuj për huadhënien bankare
dhe ekspertizën e rrezikut të
kredisë së bankave. Balancat
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fiskale mbrohen nëse përfituesit
mbeten tretës, dhe në afat të
shkurtër ndikimi fiskal është i
kufizuar pasi garancitë janë vetëm
draën doën nëse një kredi kthehet
keq. Kjo strategji nuk është,
megjithatë, rreziqe, si qëndrueshmëria afatgjatë e borxhit. nuk
mund të jetë e vështirë të
vlerësohet, dhe hapësira fiskale
për të mbështetur garancitë mund
të jetë e kufizuar në disa raste.
Aplikimi i skemave të garancisë
sovrane është një masë e marrë
gjerësisht nga qeveritë në vendet
e zhvilluara dhe në ato në zhvillim.
Kjo masë synon të lehtësojë
mbarëvajtjen e procesit kreditues
në banka duke dhënë garanci
sovrane për bizneset sipas disa
kritereve përzgjedhës, që variojnë
nga vendi në vend në varësi të
strukturës së ekonomisë dhe
infrastrukturës financiare që ato
kanë. Në një këndvështrim
krahasues për vendet e rajonit,
vihet re se mesatarisht qeveritë
kanë prezantuar një paketë të
garancisë sovrane rreth 2% të
PBB, ku Serbia dhe Mali i zi janë
vendet që e kanë këtë raport mbi
këtë mesatare, rreth 4.4% dhe
2.7% përkatësisht. Gjithashtu në
një krahasim më të gjerë me
vendet e tjera në Evropë vihet re
se vende të cilat e kanë pasur si
instrument dhe kanë eksperiencë
saj e kanë përdorur atë më
intensivisht. Kryesisht në vendet e
zhvilluara të Evropës, fondet e
vënë në dispozicion nga qeveria
për garanci sovrane janë rreth 12%
të PBB-së, ndërsa për vendet e
tjera të BE-së si Polonia ky raport
është rreth 8.5% .
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Minierat më të mëdha të arit në botë
Përmbledhur Nga Tefta Demeti

Shkatërrimi ekonomik i sjellë nga
pandemia Covid-19 ka çuar në
nevojën
për
mbrojtje
të
investitorëve ndaj paqëndrueshmërisë
së
vazhdueshme
ekonomike dhe kjo ka sjellë në
rritjen e çmimit të arit në nivel
rekord. Në gusht, çmimi i arit për
ons, për herë të parë e
tejkaloi vlerën prej
2,000 dollarë, vlerë e
paarritur
ndonjëherë
mëparë.
Pasiguria
politike në Shtetet e
Bashkuara po çon në
rritjen e mëtejshme të
kërkesës
për
ar,
gjithashtu edhe Banka
e Zvicrës UBS, kohët e
fundit, ka paralajmëruar
klientët e saj për të blerë
pasuri të sigurta si ari
duke pasur parasysh se në rast të
një zgjedhje presidenciale të
kontestuar në SHBA do të çojë në
më shumë paqëndrueshmëri në
tregun e aksioneve.
Nivelet e kërkesës për ar tani po
nxisin pyetje nëse rezervat e arit
janë duke u shteruar dhe nëse
njerëzimi ka arritur në "kulmin e
arit". Disa ekspertë besojnë se
njerëzimi me të vërtetë e ka arritur
këtë pikë, një këndvështrim që
mbështetet nga statistikat vjetore
të prodhimit të arit. Minierat janë
pothuajse rrafshuar në vitet e
fundit dhe duke pasur parasysh që
3,351 tonë të nxjerrë në 2019 ishin
1 përqind më e ulët se 2018, pra në
të vërtetë jemi në një trajektore
mjaft të lehtë në rënie. Kjo sipas
një analize të të dhënave të

Këshillit Botëror të Arit të bërë
nga BBC, e cila gjithashtu thotë se
ndërsa po zbulohen rezerva të reja
të arit, rezervat e mëdha janë
gjithnjë e më të rralla, ndërsa
pjesa më e madhe e prodhimit
ende ndodh në minierat e vjetra
që janë në përdorim për dekada.
Por, cilat miniera po prodhojnë më

shumë ar çdo vit? Analiza e BBC
thotë se minierat e arit në Nevada
prodhojnë rreth 116 ton material
ari çdo vit, e cila është sasia më e
lartë e nxjerrë në të gjithë botën.
Miniera e arit Muruntau në
shkretëtirën
Qizilqum
të
Uzbekistanit është miniera më e
madhe në botë e arit me gropë të
hapur dhe ka nivelin e dytë më të
lartë të prodhimit vjetor me 66
tonë. Depozita e arit Olimpiada në
Distriktin Severo-Yeniseysky të
Rusisë u zbulua në 1975 dhe
miniera e saj është e treta më e
madhe në të gjithë botën me 43.2
tonë çdo vit.
www.statista.com
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Risi e këndshme: "COFFEE TALK / KAFJA E PASDITES
Nga Ana Zacharian1

Një kafe online e përbashkët, e
hapur për të gjithë mësues,
nxënës, drejtues institucionesh
arsimore por jo vetëm, prindër etj.
të gjithë së bashku nën një qëllim
të vetëm: si të kontribuojmë në
forcimin e komunitetit të
arsimimit
dhe
aftësimit
profesional të fëmijëve tanë për t’i
bërë ata profesionistët që i duhen
ekonomisë si përgjigje ndaj
zhvillimeve të vrullshme që
teknologjia po i jep botës rreth
nesh dhe jashtë saj.

Njohja me njëri-tjetrin nëpërmjet
diskutimeve të relaksuara mbi
arritjet dhe problematikat e
hasura në arsimin profesional dhe
në një spektër më të gjërë,
ndërveprimi midis shkollave VET,
organizatave dhe institucioneve të
arsimit profesional na sjell më
pranë njëri tjetrit duke kuptuar që
shpesh jemi kaq pranë zgjidhjeve
dhe mundësive të ndryshme por
duke mos komunikuar shpesh ose
herë herë aspak nuk i shohim ato
mundësi rreth nesh.

Një kafe e pasdites me të njohur
apo të panjohur, është vendi i
duhur ku të gjithë pjesëmarrësit,
pa tituj e
ftesa
diskutojnë të
cliruar
e
frymëzohen
duke
kontribuar në
dhënien
e
ideve nga më
të ndryshmet
për nxitjen e
aktiviteteve
në AFP e
duke krijuar
kështu
një
ambient

Leka, ndërsa mezi presim kafen e
nëntorit me datë 19 Nëntor, si
përherë ora 17:00. Këtë herë me

bashkëpunues
midis
një
komuniteti të gjerë të shkollave të
arsimit profesional me aktorë të
jashtëm,
për
ndarjen
e
eksperiencave, mbështetjen ndaj
problematikave të shtruara për
zgjedhje dhe zgjerimit të
marrëdhenieve të bashkepunimit
edhe më gjerë.

zj. Erina Disho - drejtuese dhe
mesidhënëse
në
Shkollën
Bujqësore “Mihal Shahini” Cërrik.
Një surprizë të bukur do të na
prezantohet gjatë atij takimi: Një
dyqan për të shitur produktet e
prodhura nga nxënësit e shkollës.

“Modeli frymëzues i mësuesit”, a
frymëzon
sot
shkolla?
Si
ndihmojnë aftësitë krijuese dhe
bashkëpunuese të mësuesve në
rolin e tyre frymëzues? Këto ishin
në themel të diskutimeve
mbresëlënëse të kafes së shtatorit
dhe tetorit me mësimdhënës të
talentuar nga Elbasani dhe Fieri
znj. Vijasa Delilaj dhe znj. Arta

Merrni kafen tuaj dhe ju
mirëpresim të mblidhemi të
gjithë së bashku!

1

Presidente e AlbanianSkills,
Eksperte në Arsim dhe
Profesional

Formim

SHGPAZ, BULETIN INFORMATIV | Nr.104

6

Agjenda e Ballkanit Perëndimor për Inovacionin, Kërkimin,
Arsimin, Kulturën, Rininë dhe Sportin
Përmbledhur Nga Kujtime Stefani

Në Deklaratën e Përbashkët "Një
Agjendë e Ballkanit Perëndimor mbi
Inovacionin, Kërkimin, Edukimin,
Kulturën, Rininë dhe Sportin"
prezantohen objektivat specifike,
përparësitë dhe një udhërrëfyes
paraprak të veprimeve kryesore të
kësaj Agjende. Nxitja e stabilitetit dhe
prosperitetit të rajonit mbetet një
përparësi kryesore për BE, duke
marrë parasysh efektin e pandemisë
COVID-19, e cila po godet rëndë
shoqëritë dhe ekonomitë e Ballkanit
Perëndimor.
Ndër përparësitë e Komisionit
Evropian, tranzicioni i gjelbër,
transformimi dixhital dhe një
ekonomi që funksionon për njerëzit,
janë thelbësore për rihapjen dhe
modernizimin e ekonomive të
Ballkanit Perëndimor, duke ndihmuar
në krijimin e vendeve të punës dhe
rritjen, duke adresuar sfidat afatgjata
me të cilat përballen të rinjtë në rajon
siç janë perspektivat e kufizuara të
punës dhe pabarazia. Kërkimi,
inovacioni, arsimi dhe kultura janë
nxitësit thelbësorë në këtë proces mbështetur nga politikëbërja.
Një strategji gjithëpërfshirëse dhe një
Plan Afatgjatë, i Fuqishëm Ekonomik
dhe Investimesh për rajonin është
njoftuar nëpërmjet Instrumentit të
Para-Anëtarësimit III (IPA III) prej 9
miliardë eurosh për periudhën 20212027, plus një tjetër 20 miliardë euro
ngritur
potencialisht
përmes
instrumentit të ri lehtësues të
Garancisë së Ballkanit Perëndimor.
Në këtë kuadër, sfidat e paraqitura
nga ndryshimi i klimës kërkojnë një
përpjekje
urgjente
për
të
dekarbonizuar furnizimin me energji
dhe zbatimin e zgjidhjeve të lëvizjes
inteligjente. Përveç kësaj, ekonomia

ricikluese është çelësi për të
zvogëluar konsumin në rritje të
burimeve natyrore dhe të mbetjeve të
dëmshme. Gjithashtu, ndotja e ajrit,
ujit dhe tokës, është një përparësi
politike për të mbrojtur shëndetin e
qytetarëve dhe biodiversitetin në
planin afatgjatë. Fokusi i veprimeve
të tij është arritur përmes tre akseve
kryesore: politike, rajonale dhe
tematike, të cilat vendosin kornizën
për bashkëpunim me Ballkanin
Perëndimor duke mbetur fleksibël me
synimin për t'i përshtatur veprimet
me zhvillimet e reja ose përparësitë e
reja.
Parashikimi,
transferimi
i
teknologjisë, aktivitetet e ndërtimit
të kapaciteteve dhe politikëbërja e
bazuar në evidencë do të drejtojë
këtë Agjendë. Kjo Agjendë dhe
veprimet e propozuara do të
kontribuojnë
në
një
numër
përparësish në rajon, përkatësisht:
• Stimulimi i një ekonomie të
qëndrueshme (pas COVID-19) dhe
ndihma për krijimin e vendeve të
punës;

• Transformimi i ekosistemeve
kombëtare
të
kërkimit
dhe
inovacionit;
• Kundërvënia ndaj ndryshimeve
klimatike
dhe
mbështetja
e
transformimit dixhital;

• Nxitja e zbatimit të Marrëveshjes së
Gjelbër të BE-së në Ballkanin
Perëndimor;
• Kultivimi i shoqërive të bazuara në
njohuri;
• Rritja e cilësisë së arsimit dhe
aftësimit; • Rritja e zhvillimit të
kapitalit njerëzor;
• Reduktimi i ndarjes gjinore dhe
dixhitale;
• Përmirësimi i lëvizshmërisë dhe
komunikimit;
• Nxitja e bashkëpunimit kulturor dhe
rajonal.
Vlerësimi i vazhdueshëm i kësaj
Axhende bazohet në përfundimin e
veprimeve precize të mbështetura
nga një grup indikatorësh të
frymëzuar nga Objektivat e Zhvillimit
të Qëndrueshëm. Duke pasur
parasysh natyrën e tij ndër-disiplinore
dhe ndër-sektoriale, zbatimi i tij i
suksesshëm do të kërkojë një
bashkëpunim të thellë ndër-shërbimi,
si dhe një proces zbatimi në nivele të
ndryshme, duke përfshirë atë
Evropian,
rajonal,
kombëtar.
Përfshirja e aktorëve të ndryshëm,
duke përfshirë institucionet e BE-së,
autoritetet kombëtare, aktorë të
ndryshëm si SME-të, institucionet e
arsimit të lartë (IAL), organizatat
kërkimore
dhe
infrastrukturat
kërkimore, ofruesit e trajnimit
profesional, shkollat, sektori kulturor
dhe krijues dhe organizatat e rinisë
dhe sportit do të jenë elemente
thelbësore për zbatimin me sukses të
kësaj Agjende.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_a
nd_innovation/strategy_on_research_and_innovati
on/documents/ec_rtd_western-balkans-agendafactsheet.pdf
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FAKTE

25.4%
Biznese aktive të drejtuara/ pronare
gra, për vitin 2019 në Shqipëri rezultojnë 25.4% me një ulje  prej 0.3
pikë % krahasuar me 2018 dhe me
një ulje  prej 4,3 pikë % krahasuar
me 2017 (29.7%). (INSTAT, qershor 2020)
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Banka Botërore për rritjen ekonomike në Ballkanin
Perëndimor
Rimëkëmbja e ekonomisë do të
Sipas Bankës Botërore, Pandemia e
#COVID19 ka futur në recesion të
thellë gjithë vendet e Ballkanit
Perëndimor.
Sipas
Raportit
Ekonomik
Rajonal rritja
ekonomike
në Shqipëri
do të tkurret
me -8.4% në
2020,
(që
është më e
ulët
se
parashikimi i
mëparshëm
si në foto),
ndersa pritet
të rritet me 5% në 2021.

bazohet në rigjallërimin e eksporteve,
rritjen e konsumit si dhe aktivitetit e
rindërtimit pas tërmetit të
nëntorit të shkuar. Sektorët që pritet

të jenë motorët e rritjes janë turizmi
dhe ndërtimi.
http://wrld.bg/VCo330rgluL

7.5%
Kredia për 9/mujorin 2020 rezulton
me një rritje prej 5,7% krahasuar me
një vit më parë, ndërsa kredia për
biznese me rritje prej 6,4% dhe
kredia për SME me rritje prej 6,1%.
(Banka e Shqipërisë, tetor 2020)

FMN për sistemin e taksave në Shqipëri
Sistemi i taksave në Shqipëri është
kompleks dhe i fragmentuar dhe
ndryshimet e shpeshta ad hoc kanë
dëmtuar stabilitetin dhe
transparencën e saj. Një
sistem i drejtë, më i
thjeshtë, më efikas dhe
më transparent i taksave
mund të nxisë mobilizimin
e të ardhurave duke
përmirësuar
gjithashtu
klimën e investimeve dhe
uljen e informalitetit.
Sistemi i taksave pa
vonesë duhet rishikuar
dhe ridizenjuar në mënyrë
gjithëpërfshirëse.

https://www.imf.org/en/News/Articl
es/2020/09/28/mcs092820-albaniastaff-concluding-statement-of-thefirst-post-program-monitoringmission
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Gruaja dhe Shëndeti
Kanceri i gjirit dhe vitamina D
Përpunuar nga Arlinda Demeti

Jemi në muajin tetor që është
muaji i sensibilizimit kundër
kancerit të gjirit dhe statistikat
tregojnë se vetëm gjatë vitit të
fundit janë shtuar 800 gra të
prekura nga kanceri i gjirit,
prandaj
është
mjaft
e
rëndësishme që femrat të bëjnë
vetëkontroll dhe kontroll të gjirit
periodikisht! Mjekët onkologë
rekomandojnë që të kryhen
rregullisht eco dhe mamografia e
gjirit.
Kërcënim i madh i kancerit të gjirit
vjen nga natyra e heshtur e
sëmundjes. Kanceri nuk shkakton
dhimbje gjatë rritjes së gjëndrave.
Sipas ekspertëve përqindjet më të
larta të vdekjeve regjistrohen në
vendet ku kanceri i gjirit nuk
diagnostikohet deri në fazat më të
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kryesor që krijon kushte për
degjenerimin e proceseve
fiziologjike brënda në qelizat
tona. Kohët e fundit janë kryer
kërkime të shumta shkencore për
të mësuar për këtë lidhje që ka të
bëj direkt me shfaqjen e
sëmundjeve degjeneruese dhe
nga një studim i botuar gjatë
muajit korrik- gusht 2019,
studiuesit tregojnë për lidhjen e
mangësisë së vitaminës D direkt
me rrezikun e kancerit,
veçanërisht të kancerit të gjirit.
Por vitamina D këshillohet që të
merret sidomos gjatë kësaj
periudhe të pandemisë së
COVID-19.

avancuara të sëmundjes.
Por nëse tumori diagnostikohet në

kohë, shanset për t’u kuruar janë
rritur ndjeshëm deri në 98%.
Por çfarë është kanceri i gjirit?
Kanceri i gjirit zhvillohet nga
qelizat e vetë gjirit. Qelizat në një
pjesë të gjirit bëhen anormale dhe
fillojnë të rriten, grumbu-llohen e
formojnë një tumor, i cili shtyp
dhe përhapet jashtë kontrollit dhe
shkatërron indin normal të gjirit.
Nëse nuk trajtohen, këto qeliza
anormale mund të përhapen dhe
të dëmtojnë apo shkatërrojnë
indet normale që ndodhen
përreth. Mosha më e rriskuar
është ajo pas moshës 50 vjeçare, si
dhe pas menopauzës, por vitet e
fundit është vënë re se kjo moshë
është ulur ndjeshëm.
Shkenca sot e konsideron
mungesën e vitaminës D shkakun

Si merret vitamina D?
Nëpërmejt rrezeve të diellit
ultraviolet njeriut në lëkurë i
krijohet vitamina D. Por tani
mendohet
dhe
sondazhet
laboratorike tregojnë se sot 90% e
njerëzve në përgjithësi dhe 70% e
të moshuarve kanë mangësi të
theksuar të vitaminës D. Kjo
mangësi e theksuar e vitaminës D
vjen nga pamjaftueshmëria e
marrjes së rrezeve të diellit.
Organi ynë lëkura e trupit e
sintetizon vitaminën D vetëm kur
ajo ekspozohet në diell. Është
shumë e vështirë të dihet
saktësisht se sa rreze dielli duhet
të marrim, sepse kjo varet nga toni
i lëkurës, vëndndodhja, ora dhe
koha e ditës. Paraleli 40 është

zona me ekspozim të madh të
rrezeve ultraviolet, ndërsa gjatë
dimrit kemi ekspozim të pakët.
Sipas
doktor
Holick
në
librin e
tij”
“The

vitamin D solution” “Për të
siguruar sasinë ditore normale të
vitaminës D duhet të qëndrojmë
në diell për 30 minuta dhe 70% të
zhveshur.
Pak
ushqime
përmbajnë
vitaminën D natyrale që shërbejnë
për njeriun. Më së shumti gjëndet
tek Vaj i peshkut Merluc; Peshku
Harrengë ose Ceragë; Salmon
oqeani; Peshku ton; Peshku
Skumbri.
Por është e vështirë të merret nga
ushqimet ajo sasi për të siguruar
40-80 ng/ml në gjak, ndonëse
sasia e vitaminës D në gjak ende
debatohet. Megjithatë rekomandohet marrja nga goja e
kapsulave me vitaminë D3, sepse
D3 është forma kimike që prodhon
organizmi i njeriut.
Rekomandohet që sasitë e
marrjes ditore të vitaminës D
gjatë ngrënies (Holick MF) jane:
0-6 muaj - 1000UI (25 mcg);
7-12 muaj -1500 UI (38 mcg);
1-3 vjeç -2500UI (63 mcg);
4-8 vjeç -3000 UI (75 mcg);
9-18 vjeç - 4000 UI (100 mcg) dhe
Mbi 18 vjeç - 4000 UI (100 mcg)
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Dita Ndërkombëtare
e Vajzave
Organizata e Kombeve të
Bashkuara 11 tetorin e ka
përcaktuar
si
Ditën
Ndërkombëtare të Vajzave. Kjo
është vendosur për herë të
parë në vitin 2012.
Dita ndërkombëtare e vajzave
synon të promovojë trajtimin e
barabartë dhe mundësitë për
vajzat në mbarë botën në fusha të
tilla si, ligji, të ushqyerit, kujdesi
shëndetësor, arsimimi, trajtimi.
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Konkurse për Aftësitë
Shqiptare
Albanian Skills po organizon
Edicionin e 6-të të Konkurseve për
Aftësitë Shqiptare. Edhe këtë vit
të reja dhe të rinj do sfidojnë veten
e tyre në kategoritë e konkurseve
që Albanian Skill ofron dhe do të
vleresohen
nga
juritë
profesioniste.
Për t’u njohur me konkurset e
Albanian Skills vizitoni faqen e
webit:
https://www.albanianskills.org/alb
anian-skills-competitions-2020/

GIZ: Thirrje për
aplikim
Youth, Employment & Skills

Trajnim: “Menaxhimi i
Ciklit të Projektit dhe
Shkrimi
i
Projekt
Propozimit”
Agjencia gjermane GIZ hap thirrjen
për të rinjtë për të aplikuar online
deri më 06 Nëntor 2020.
Kriteret:
Ke njohuri bazike për Menaxhimin
e Ciklit të Projektit (MCP) dhe
shkrim të projekt propozimeve
Je i/e motivuar t’i ndjekësh të gjitha
modulet e trajnimit online
Dëshiron të mësosh më shumë
rreth MCP-së dhe shkrimit të
projekt propozimeve
I takon grupmoshës 15-24 vjet

Sipas fakteve të mbledhura enkas
për këtë ditë, vajzat janë tre herë
më shumë të keq ushqyera se
djemtë.
Çdo vit rreth dy milionë vajza të
moshës 5 deri në 15 vjeç janë të
trafikuara, të shitura ose të
detyruara të punojnë në tregtinë e
seksit, gjithashtu vajzat vazhdojnë
të përballen me pengesa të
shumta si në arsim dhe në
shërbime të tjera bazë.
Edhe këtë vit UN Women ka
organizuar disa aktivitete për
promovimin e vajzave në karierë.

Për fituesit e tre vendeve te para në
çdo kategori ofrohen çmime si:
praktika brenda vendit, trajnime,
mundësi
punësimi,
mbulim
kostosh që të realizojnë praktika
jashtë etj.
Gjatë ditës së konkurseve
organizohen disa evente anësore
si trajnime, workshop-e, sesione
informimi etj.
Ju mirëpresim!

Atëherë, apliko për trajnimin
“Menaxhimi i Ciklit të Projektit dhe
Shkrimi i Projekt Propozimit” duke
plotësuar formularin online deri më
06 Nëntor 2020
Apliko këtu: https://bit.ly/37JUfBe
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Konsulencë Ligjore për
Pronësinë Intelektuale

E-Platform
Nga Erjona Rebi, PhD

SHGPAZ në kuadër të zbatimit të
projektit "Nxitja e Sipërmarrjes dhe
të Mësuarit mbi Sipërmarrjen tek të
me
Rinjtë dhe Gratë në Shqipëri", të
financuar nga BE-ja nëpërmjet CFCU
(Njësia Qendrore e Financimit dhe
Koordinimit) pra-në Ministrisë së
Financave dhe Ekonomisë, përgatiti
E-platformën për Gruan Sipërmarrëse dhe për të Mësuarit mbi
Sipërmarrjen.
Në këtë platformë njëra shtyllë i
kushtohet “Gruas Sipërmarrëse”, ku
do të gjeni informacionet më të
fundit për ecurinë e zhvillimit të
sipërmarrjes femërore në Shqipëri në
vite, informacione të nevojshme për
gratë
sipërmarrëse
për
programet/grantet si dhe për
mundësi kreditimi. Më tej politikbërësit do të gjejnë eksperiencat më
të mira rajonale dhe europiane, për

programe e grante për të nxitur
zhvillimin e gruas sipërmarrëse.

Një tjetër shtyllë e rëndësishme në
këtë platformë është ajo “për të
Mësuarin për Sipërmarrjen”, e cila
do t’iu shërbejë mësuesve e
pedagogëve si edhe politikbërësve pranë Ministrisë së
Arsimit për kurrikulat mbi
sipërma-rrjen dhe eksperiencat
më të mira rajonale e sidomos ato
të Kroacisë për të hartuar
programet mësimore dhe për të
trajnuar mësuesit si “mësues
sipërmarrës”, e shkollat si “shkolla
sipërmarrëse”.
Këtë platformë mund ta gjeni në
adresën: www.shgpaz.al/eplatform

Ofrojmë mbrojtje, konsulence
tekniko-shkencore dhe ligjore, si
për individët dhe bizneset që
operojnë në Shqipëri dhe jashtë
saj:
Na kontaktoni në çdo kohë në:
Albana LAKNORI
Sekretare e Përgjithshme e DHTI
Tiranë
Mob:+355693410000,
Tel:+35545800935
e-mail: albana_laknori@cci.al;
albanalaknori@gmail.com
website: www.cci.al

Rr. “Mujo Ulqinaku”,
Pall.Kristian Konstruction,
kati 1, ap.9 Tirana-Albania,
phone/fax:00355 4 2205463,
mob.0682763344, 0692105753,
info.shgpaz@yahoo.com
Web:www.shgpaz.al;
fb: facebook.com/shgpaz/
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