www.adbc.al

31 SHKURT 2022

NEWSLETTER #2
SHQIPËRIA DHE DIASPORA

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, marrëveshje bashkëpunimi me
Universitetin Europian të Tiranës (UET)
Kryetari z. Ardian Lekaj ka firmosur marrëveshjen e bashkëpunimit me Dekanin e Fakultetit të Ekonomisë, Biznesit dhe
Zhvillimit në Universitetin Europian të Tiranes, Dr. Elvin Meka. Objekti i kësaj marrëveshje është përcaktimi i
mënyrave të bashkëpunimit midis UET dhe Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare.
Bazuar në këtë marrëveshje Dhoma, në përputhje me nevojat dhe mundësitë e disponueshme do të pranojë studentë në
praktika profesionale duke iu dhënë mundësinë studentëve të UET të shfaqin ose përmirësojnë aftësitë e tyre
profesionale, si dhe të ofrojë mundësi punësimi, ndërsa UET do të ofrojë konsulencë të specializuar në të gjitha fushat e
ekspertizës së tij akademike dhe profesionale si dhe mundësinë për kualifikime afatgjata të ciklit Bachelor, Master
Profesional, Master Shkencor, Master Ekzekutiv dhe Doktoraturë.
Gjithashtu, do të ofrojë mundësinë e trajnimeve të çertifikuara 3-12 javore në fushat e interesit, ndër të tjera organizimi i
projekteve, eventeve të përbashkëta në fushat e përbashkëta të interesit.
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IOM VIJON MBËSHTETJEN
Në takimin e zhvilluar sot ndërmjet përfaqësuesve të IOM në Shqipëri dhe Dhomës së Biznesit të
Diasporës Shqiptare u diskutua partneriteti i mëtejshëm për angazhimin e Diasporës Shqiptare.
Vëmendje e veçantë ju dha përpjekjeve dhe angazhimeve për zhvillimin e mëtejshem të nismave
të zbatuara deri tani.

TAKIM ME AMBASADËN ZVICERIANE

Përfaqësues të Dhomës së Biznesit të Diasporës dhe Ambasadës së Zvicrës në
Shqipëri zhvilluan në datën 3 Shkurt 2022, një takim me fokus kryesor
mundësitë për bashkëpunim të mëtejshëm. Në këtë takim, Kryetari z. Ardian
Lekaj, falenderoi përfaqësuesit e Ambasadës Zvicerane në Tiranë për
suportin e dhënë lidhur me angazhimin dhe përfshirjen e Diasporës Shqiptare
në atdhe.
Në veçanti, z.Lekaj, shprehu mirënjohje për mbështetjen thelbësore të dhënë
në themelimin e projektit të Gazetës "Diaspora Shqiptare", projekt i cili
tashmë përbën një rast suksesi për komunitetin shqiptar në Diasporë.
Anëtarët e Bordit Këshillimor, znj Elisabeta Katiaj dhe znj. Soana Jaupllari i
njohën përfaqësuesit e Ambasadës Zvicerane me kalendarin vjetor të
aktiviteteve, projekt idetë dhe synimet e Dhomës për vitin 2022.
Gjatë takimit u diskutua për mundësi bashkëpunimi në fusha specifike, me
interes të përbashkët dhe reciprok.

PRESIDENTI I NDERIT Z. LAZIM DESTANI, TAKIM ME KRYETARIN E ODËS
EKONOMIKE TË MAQEDONISË VERI-PERËNDIMORE, Z. NEBI HOXHA!

Gjatë takimit, u diskutua mbi një sërë çështjesh që lidhen me ekonominë dhe
komunitetin e biznesit, me qëllim mbrojtjen, promovimin si dhe mundësitë e
bashkëpunimit mes bizneseve të rajonit por edhe ato të diasporës shqiptare.
z. Destani ka vendosur theksin tek rëndësia e veçantë e forcimit të bashkëpunimit
mes Odave Ekonomike me Dhomën e Biznesit të Diasporës Shqiptare.
“Kohezioni mes Odave e rrit nivelin e mbrojtjes së bizneseve e të bashkëpunimit
mes anëtarëve të tyre por edhe krijon mundësi sinergjizimi për investime kapitale”
është shprehur z. Destani.
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MUAJIN TJETËR
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MIRËMËNGJES
DIASPORË

5
MARS
2022
TRYEZA E PARTNERËVE/
COMING HOME - NEW
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INVESTING IN
HOMELAND
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GJATË KËTIJ MUAJI JU BASHKUAN ANËTARËSISË SË
DHOMËS SË BIZNESIT TË DIASPORËS 2 ANËTARË TË RINJ
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