
DHOMA E BIZNESIT TË DIASPORËS SHQIPTARE 

PROGRAMI I  TRAJNIMEVE
2022

 



TRAJNIM NË MENAXHIM PROJEKTI

 

SI TË RISHIKOSH PLANIN PËR EKSPORT NË KOHË KRIZE

 

SPECIALIST I PAGAVE

 

06 ADMINISTRATORI I RRISKUT TATIMOR

 

PROGRAMI I  TRAJNIMEVE

TRAJNIM NË NGRITJE FONDESH

( FUNDRAISING)

SPECIALIST I TVSH-SË

 

01

02

03

04

05

07 NJOHJA DHE PËRDORIMI I

TERMINOLOGJISË NË RAPORTIMET

MBI DIASPORËN DHE MIGRACIONIN

 



Njohja me programe të procesimit të pagave
Dispozitat ligjore të sektorit
Indikatorët e rriskut të kategorisë
Performanca e punëmarrësit
Profili i Punemarresit dhe transparenca ndaj tij   
Inovacioni në shërbimin e procesimit të pagave
Fiskalizimi i pagave
Profili i punëmarrësi

Ky program trajnimi për antarët e Dhomës është pa pagesë. Për pjesëmarrësit jo anëtarë të Dhomës tarifa e pjësëmarrjes është 2.000
lekë. 

Qëllimi: Krijimi i Specialistit të Pagave si figurë e re e profesioneve të lira, Nxitja e Vetëpunesimit dhe kualifikimi
specifik i ekonomistit ne tregun e punes.

Ky program do të fokusohet në: 

Regjistrohuni nëpërmjet dergimit të e-mail për konfirmim pjesëmarrje në info@adbc.al për mënyrën e
pjesëmarrjes online/fizike.

Pjësëmarrësit pajisen me çertificatë trajnimi të njohur nga Minsitria e Ekonomisë dhe Financave dhe Zyra e Punës. 

Gjuha: SHQIP

SPECIALIST I PAGAVE MARS
2022

01

Dr. mag.rer.publ. Elisabeta KATIAJ
Lektor:

Doktor shkencash në statistikë, magjistruar në shkenca të administrimit publik, dhe diplomuar në
ekonomiks. Eksperiencë shumëvjeçare në Institucione rregullatore dhe ekzekutuese.
Së fundmi, Kryetare e Unionit të Sipërmarrësve të Rinj të Shqipërisë dhe Adminsitratore e Porto
Romano Consolidation HUB shpk.



 Principet e Ngritjes së Fondeve
 Strategji dhe Teknika (Planifikimi dhe teknikat e ngritjes së fondeve, piramida e ngritjes së fondeve, Donatorët) 
Mjetet e ngritjes së fondeve (Crow funding, Grante, media sociale, email, telefon, qasje individuale, evente)
Etika dhe baza rregullatore për mbrojtjen e të dhënave personale
Auditi dhe Transparenca në Fundraising
Ngritja e fondeve dhe Diaspora ( Diaspora Shqiptare në botë dhe potenciali për ngritje fondesh, matrica e hartëzimit)

Ky program trajnimi për anëtarët e Dhomës është pa pagese. Për pjesëmarrës jo anëtare  tarifa e pjesëmarrjes është 2.000 lekë. 

Qëllimi: Në këtë kurs, ju do të njiheni me informacione dhe këshilla praktike se si të ngrini fonde nëse punoni për një
organizatë jofitimprurëse apo biznesi.  Ndërsa eksploroni proçesin e mbledhjes dhe ngritjes së fondeve, do të ndërtoni
aftësi në menaxhimin e mbledhjes së fondeve dhe do të mësoni se si të krijoni një strategji për mbledhjen e fondeve me
qëllim që të funksionojë për organizatën tuaj. Gjithashtu, pjesë e këtij kursi do të jetë edhe roli i Diasporës dhe fuqëzimi i
rrjetëzimit me të, në drejtim të shfrytëzimit të potencialit për ngritje fondesh. 

Ky program do të fokusohet në: 

Regjistrohuni nëpërmjet dërgimit të e-mail për konfirmim pjesëmarrje në info@adbc.al për mënyrën e
pjesëmarrjes online/fizike.

Pjesëmarrësit pajisen me çertificatë trajnimi të njohur nga Minsitria e Ekonomisë dhe Financave dhe Zyra e Punës. 

Gjuha: SHQIP

TRAJNIM NË NGRITJE FONDESH
( FUNDRAISING)

PRILL 
2022

02

Christopher Varady, Expert for fundraising and project managment

Prof. Assoc. Dr. Soana JAUPLLARI

Lektor:

Diplomuar në degën Ekonomiks dhe Statistikë e Zbatuar. Doktor i Shkencave dhe lektore prej shumë
vitesh në Ekonomiks dhe Tregti Ndërkombëtare.



 Regjistrimi dhe rakordimi i deklarimeve dhe kontabilizimit.
Vetkontrolli i bilancit te TVSH-se.
Dokumentacioni, arkivimi dhe ruajtja e tyre. 
Dispozitat ligjore dhe dryshimet perkatese. 

Ky program trajnimi për anëtarët e Dhomës është pa pagese. Për pjesëmarrës jo anëtare  tarifa e pjesëmarrjes është 2.000 lekë. 

Qëllimi: Permbushja dhe administrimi i TVSH-se si nje peshe e rendesise se larte ne aspektin financiar te sektorit privat.
Vetdeklarimi, vetkontrolli dhe sistemimi, jane procese qe cdo sipermarrje duhet ti ushtroje per te garantuar siguri dhe
saktesi te vazhdueshme. Njohja e mire e admisnitrimit te TVSH-se nga sipermarresit, largon friken e aplikimit dhe te
perfshirjes ne kete pergjegjesi tatimore, duke krijuar mundesite me te medha te nje tregu te ndershem e funksional. 

Ky program do të fokusohet në: 

Regjistrohuni nëpërmjet dërgimit të e-mail për konfirmim pjesëmarrje në info@adbc.al për mënyrën e
pjesëmarrjes online/fizike.

Pjesëmarrësit pajisen me çertificatë trajnimi të njohur nga Minsitria e Ekonomisë dhe Financave dhe Zyra e Punës. 

Gjuha: SHQIP

SPECIALIST I TVSH-SË MAJ
2022

03

Dr. mag.rer.publ. Elisabeta KATIAJ
Lektor:

Doktor shkencash në statistikë, magjistruar në shkenca të administrimit publik, dhe diplomuar në
ekonomiks. Eksperiencë shumëvjeçare në Institucione rregullatore dhe ekzekutuese.
Së fundmi, Kryetare e Unionit të Sipërmarrësve të Rinj të Shqipërisë dhe Adminsitratore e Porto
Romano Consolidation HUB shpk.



 Prezantimin dhe njohja me programet konkrete te realizuara dhe zbatuara per Diasporën; 
 Si dhe ku mund te gjejmë informacion zyrtar mbi dhe për komunitetin shqiptar në Bote; 
 Njohjen/ evidentimin e terminologjisë; 
 Analizimin e terminologjisë së përdorur në shtypin e shkruar, on line me audiovizual të terminologjisë;
Krijimin/përditësimin/plotësimin e databazës së terminologjisë

Ky program trajnimi për anëtarët e Dhomës është pa pagese. Për pjesëmarrës jo anëtare  tarifa e pjesëmarrjes është 2.000 lekë. 

Qëllimi: Përditësimi i terminologjisë së përdorur në media mbi migracionin, emigracionin dhe Diasporën për të bërë të
mundur një informimin sa më të saktë të audiencës në lidhje me ngjarjet, fenomenet dhe problematikat me të cila
përballet mobiliteti i njerëzve në botë, sot.

Ky program do të fokusohet në: 

Regjistrohuni nëpërmjet dërgimit të e-mail për konfirmim pjesëmarrje në info@adbc.al për mënyrën e
pjesëmarrjes online/fizike.

Pjesëmarrësit pajisen me çertificatë trajnimi të njohur nga Minsitria e Ekonomisë dhe Financave dhe Zyra e Punës. 

Gjuha: SHQIP

NJOHJA DHE PËRDORIMI I TERMINOLOGJISË NË RAPORTIMET
MBI DIASPORËN DHE MIGRACIONIN MAJ

2022
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Lektor:
Yllka Lezo – Drejtuese e Gazetës “Diaspora Shqiptare”. Diplomuar në Gazetari dhe Shkenca
Komunikimi. Gazetare dhe profesioniste e fushës së telekomunikacionit.Eksperiencë
shumëvjeçare në institucione private dhe publike me fokus median
dhe komunikimin. Prej vitit 2019, ideatore dhe drejtuese e Gazetës Diaspora Shqiptare.



 Menaxhimi i projektit si strategji biznesi
Roli dhe funksionet e menaxherit të projektit. Sfidat menaxheriale të shoqëruara me menaxhimin e projektit
Cikli i menaxhimit të projektit, teknika dhe mjete
Planifikimi dhe Implementimi (Pergatitja e detajuar e projektit, dizenjimi i tij, skedulimi, etj)
Planifikimi buxhetor, kohor dhe qëllimi i tij
Vleresimi i kostos dhe proçesi i buxhetimit
Menaxhimi i konfliktit dhe negocimi
 Funksionet mbështetëse të tilla si: prokurime, burimet njerëzore, aktorët dhe partnerët
 Vlerësimi, Monitorimi dhe Raportimi
Risku dhe menaxhimi i tij
Mbyllja e projektit dhe përfundimi i tij

Ky program trajnimi për anëtarët e Dhomës është pa pagese. Për pjesëmarrës jo anëtare  tarifa e pjesëmarrjes është 2.000 lekë. 

Qëllimi: Së fundmi, është rritur mjaft interesi për specialistë në menaxhimin e projekteve si në sektorin publik, ashtu dhe në atë privat. Ky trajnim synon të përcjellë
njohuri praktike rreth ciklit të menaxhimit të projekteve dhe komponentëve të tij. Ky program trajton menaxhimin e projekteve jo thjesht në këndvështrimin e ciklit
bazë të tij, por edhe në hulumtimin e tij si një strategji biznesi. Trajnimi është i përshtatshëm si për sektorin publik dhe privat, si edhe për organizatat jofitimprurëse. 
 Nëpërmjet programit të trajnimit synohet njohja me konceptet bazë të menaxhimit të projektit, teknikat dhe kriteret për perzgjedhjen e projekteve, strukturat
organizative të organizatave/kompanive që punojnë me projekte, teknikat e motivimit për ekipin e projektit, teknikat për skedulimin e projektit, menaxhimin e riskut
të tij si dhe buxhetimin e tij. 

Ky program do të fokusohet në: 

Regjistrohuni nëpërmjet dërgimit të e-mail për konfirmim pjesëmarrje në info@adbc.al për mënyrën e pjesëmarrjes online/fizike.

Pjesëmarrësit pajisen me çertificatë trajnimi të njohur nga Minsitria e Ekonomisë dhe Financave dhe Zyra e Punës. 

Gjuha: SHQIP

TRAJNIM NË MENAXHIM PROJEKTI QERSHOR
2022

04

Lektor
Prof. Assoc. Dr. Soana JAUPLLARI
Diplomuar në degën Ekonomiks dhe Statistikë e Zbatuar. Doktor i Shkencave dhe
lektore prej shumë vitesh në Ekonomiks dhe Tregti Ndërkombëtare.



 Njohjen me rregullat doganore dhe të kuptuarit e tyre 
Ofrimin e udhëzimeve të qarta se si të kuptoni se çfarë informacioni dhe dokumentesh kërkohen
Identifikimin e rëndësisë së deklaratave të hyrjes për eksport dhe si t'i lexoni ato
Rritjen e efikasitetit tuaj duke ju mësuar parimet e tregtisë ndërkombëtare
Të dini ku të drejtoheni ose kujt ti kërkoni informacion

Ky program trajnimi për anëtarët e Dhomës është pa pagese. Për pjesëmarrës jo anëtare  tarifa e pjesëmarrjes është 2.000 lekë. 

Qëllimi: Ky trajnim do ju ndihmojë të vlerësoni në mënyrë kritike informacionin rreth mundësive për
ndryshim për biznesin tuaj dhe si ti integroni ato në planet tuaja. Trajnimi rekomandohet për eksportues të
cilët gëzojnë eksperiencë, por gjithashtu kursi krijon përfitime edhe për ekportuesit e rinj dhe ata potencialë
të cilët planifikojnë zhvillimin e aktivitetit eksportues.

Ky program do të fokusohet në: 

Regjistrohuni nëpërmjet dërgimit të e-mail për konfirmim pjesëmarrje në info@adbc.al për mënyrën e pjesëmarrjes online/fizike.

Pjesëmarrësit pajisen me çertificatë trajnimi të njohur nga Minsitria e Ekonomisë dhe Financave dhe Zyra e Punës. 

Gjuha: SHQIP

SI TË  RISHIKOSH  PLANIN PËR  EKSPORT NË KOHË  KRIZE SHTATOR
2022

05

Prof. Assoc. Dr. Soana JAUPLLARI
Diplomuar në degën Ekonomiks dhe Statistikë e Zbatuar. Doktor i Shkencave dhe
lektore prej shumë vitesh në Ekonomiks dhe Tregti Ndërkombëtare.



 Indikatorët e rriskut 
Modele & module të vlerësimit të riskut tatimor 
Trajtimi i indiktorëve pozitiv dhe negativ
Përmirësimi i performancës së tatimpaguesit

Ky program trajnimi per antaret e Dhomes eshte pa pagese. Per pjesemarres jo anetare te Dhomes tarifa e pjesemarrjes eshte 2.000 leke. 

Qëllimi: Të njohë sipërmarrësit me metodologji dhe indikatorë të riskut, që vlerësojnë performancën e tyre
në marrëdhenie me detyrimet tatimore dhe përmbushjen vullnetare, me qëllim vetëkontrollin dhe
përmirësimin e parametrave fiskal në deklarime dhe pagesa. 

Ky program do të fokusohet në: 

Regjistrohuni nëpërmjet dërgimit të e-mail për konfirmim pjesëmarrje në info@adbc.al për mënyrën e pjesëmarrjes online/fizike.

Pjesemarresit pajisen me çertificate trajnimi te njohur nga Minsitria e Ekonomise dhe Financave dhe Zyra e Punes. 

Gjuha: SHQIP

ADMINISTRATORI  I RRISKUT  TATIMOR SHTATOR
2022

06

Dr. mag.rer.publ. Elisabeta KATIAJ
Lektor:

Doktor shkencash në statistikë, magjistruar në shkenca të administrimit publik, dhe diplomuar
në ekonomiks. Eksperiencë shumëvjeçare në Institucione rregullatore dhe ekzekutuese.
Së fundmi, Kryetare e Unionit të Sipërmarrësve të Rinj të Shqipërisë dhe Adminsitratore e Porto
Romano Consolidation HUB shpk.



WWW.ADBC.AL

We believe in teamwork and working hard together 

to achieve goals.

ALBANIAN DIASPORA BUSINESS CHAMBER 

NA KONTAKTO : INFO@ADBC.AL


