
PERFAQËSIMI DHE NXITJA E POLITIKAVE TË BASHKËPUNIMIT DHE NDËRVEPRIMIT ME TË GJITHË SHQIPTARËT,
DUKE NXITUR E FUQIZUAR BASHKËPUNIMIN NË TË GJITHA FUSHAT ME SHQIPTARËT JASHTË KUFIJVE

TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SHTETET KU ATA BANOJNË #92

Shtetasit shqiptarë, që jetojnë jashtë 
territorit të Republikës së Shqipërisë 
tashmë  kanë  mundësi  të  aplikojnë 
për rinovimin e dokumentave të tyre 
biometrike  ,  si  dhe  të  deklarojnë 
adresën e tyre të vendbanimit online.

ARSIMI/  Mbahet mbledhja e parë e Këshillit Koordinues të Arsimtarëve në Diasporë

Këshilli  Koordinues  i  Arsimtarëve  në  Diasporë,  i  përbërë  nga 
mesues përfaqësues të 15 komuniteve shqiptare nëpër botë, ka 
mbajtur  mbledhjen  e  parë  të  tij.  Në  mbledhjen  ku  u  miratua 
rregullorja  e  këtij  këshilli  mori  pjesë  Ministri  i  Shtetit  për 
Diasporën,  z.  Pandeli  Majko  si  dhe  Drejtoresha  e  Qendrës  së 
Botimeve për Diasporën znj. Mimoza Hysa.

Sipas  kësaj  rregullore,  Këshilli  Koordinues  i  Arsimtarëve  të 
Diasporës  ka  për  qëllim  të  japë  informacionet  e  nevojshme  të 
lidhura  me  çështjet  e  arsimit,  si  dhe  propozime  konkrete  të 
lidhura me to.

Vota e Diasporës 
Shqiptare

Revista  elektronike  “Këshilli  Koordinues  i  Arsimtarëve  në 
Diasporë”  ju  informon  mbi  kuadrin  rregullues  ligjor,  për 
funksionimin e këtij Këshilli që është një strukturë konsultative 
për çështjet e arsimit shqip në Diasporë, e cila funksionon pranë
 Qendrës  së  Botimeve  për  Diasporën.  Mësuesit  shqiptarë  në 
Diasporë,  me Këshillin  Koordinues të  Arsimtarëve në Diasporë 
do  të  kenë  tashmë,  një  mekanizëm  në  dhënien  e  opinioneve 
profesionale për arsimin shqip në Diasporë dhe për organizimin 
e mësuesve, të cilët punojnë në distancë nga vendlindja, duke i 
shërbyer  mbrojtjes  së  identitetit  dhe  kulturës  kombëtare.  Në 
këtë  revistë  gjeni  biografinë  e  shkurtër  edhe  të  mësuesit 
arbëresh  Michele  Greco  dhe  të  mësueses  në  Zarë  të  Kroacisë 
Melita  Oreshkoviç,  të  cilët  janë  pejsë  e  Këshillit  Koordinues  të 
Arsimtarëve në Diasporë.

Të   interesuarit   për   të   drejtën 
e  votës   në   migracion  mund të 
marrin  më  shumë  informacion  
në faqen e Web-it të   Komisionit  
të Reformës Zgjedhore.

Rrjeti  i  Profesionistëve
 të Diasporës

Është  një  platformë  që  
synon  të  mbështesë  e  të  
nxisë  transmetin  e  të  
dhënave  profesionale  duke  
ofruar  një  urë  lidhëse  me  
kapacitetet  profesionet  e  
ndryshme  në Diasporë

rrjetiprofesionisteve.al

Connect Albania është një program 
që lehtëson angazhimin e Diasporës  
Shqiptare që jeton jashtë vendit  në 
zhvillimin e vendit  të  tyre të  lindjes
 si  agjentë zhvillimi  për të  tërhequr
 dhe  rritur  investimet  midis 
komuniteteve  shqiptare  dhe  të 
huaja përmes mekanizmit online

Veprat  e  autorëve  të  letërsisë 
shqiptare  vijnë  për  herë të  parë 
në  formatin  digjital  falas për  të 
gjithë shqiptarët kudo që ndodhen

adld.al

DIASPORA DHE ARSIMI/ Anëtarët e KKD bisedë me ministren e Arsimit, Evis Kushi

BOTIMI/ Një revistë elektronike për Këshillin Koordinues të Arsimtarëve në Diasporë

Anëtarët e Këshillit Koordinues të Diasporës kanë zhvilluar një 
bashkëbisedim  online  me  ministren  shqiptare  të  Arsimit,  Evis 
Kushi.

Ministrja  e  ka  cilësuar  të  frytshëm  këtë  takim  me  dy  prej 
anëtarëve të këtij këshilli, Prof. Dr.Sokrat Sinaj, shkencëtar i cili
 prej  vitesh  jeton  në  Zvicër,  dhe  Dr.  Adriana  Fishta-Bejko, 
mësuese me përvojë dhe pedagoge në Kanada.

“Gjatë  takimit  diskutuam  rreth  nevojave  të  ndryshme  të 
Diasporës  në  funksion  të  mbështetjes  së  mësimit  të  gjuhës 
shqipe  në  Diasporë,  veçanërisht  tekstet  e  gjuhës  shqipe, 
abetaren dhe mësuesit shqiptarë, të cilët me shumë përkushtim 
e  pasion  po  kontribuojnë  pa  u  ndalur  në  mësimin  e  gjuhës 
shqipe dhe përhapjen e kulturës sonë tek brezat e rinj që jetojnë
 në  Diasporë”-  nënvizon  ministrja  Kushi  në  statusin  e  saj  në 
rrjete sociale.

Qendra  e  Botimeve  të  Diasporës  me  qëllim  njohjen  e  autorëve 
shqiptar  në  Diasporë  sjell  botimet  e  tyre  në  një  revistë  e  cila 
tashmë mund të shfletohet falas online.

Ky botim me intervista, analiza, retrospektive, krijimtari vjen me
 synimin  jo  vetë  të  mbrojtjes  dhe  përhapjes  së  gjuhës  shqipe 
përmes  letrave  të  bukura  por  dhe  vendosjen  e  urave  të 
komunikimit  të  autorëve  shqiptarë  në  kohë  apo  vende  të 
ndryshme,  mes  vetes  dhe  lexuesit,  shqiptar  apo  të  huaj,  në 
mbështetje  të  krijimtarisë  më  të  mirë.  Kjo  revistë  do  të  vijë  së 
shpejti dhe në gjuhën angleze.

“LETRA NGA DIASPORA”/ Publikohet falas online numri i parë i revistës 

“CONNECT ALBANIA”/Programi ambicioz për angazhimin e Diasporës në vendlindje

Ecuria  e  programit  “Connect  Albania”  ishte  fokusi  i  takimit  të 
sotëm midis ministrit të Shtetit për Diasporën, Z. Pandeli Majko,
 zv. ministrit të Ekonomisë dhe Financave dhe përfaqësuesve të 
IOM Albania (Organizata Ndërkombëtare për Migracionin).

Programi “Connect Albania” i cili funksionon pranë Dhomës së 
Biznesit  të  Diasporës  Shqiptare  do  të  angazhojë  si  Agjentë 
Zhvillimi anëtarët e Diasporës Shqiptare në të gjithë botën, me 
një fokus të veçantë fillimisht në diasporën Shqiptare e cila jeton
 në Itali.

Ky është një program që financohet nga AICS (Agjencia Italiane 
për  Bashkëpunim  dhe  Zhvillim)  dhe  implementohet  nga  IOM 
Albania në bashkëpunim me Ministrin e Shteti për Diasporën.

Gjatë  muajit  korrik  2020  kohë  në  të  cilën  Gjermania  mori 
presidencën  e  radhës  gjashtëmujore  të  Bashkimit  Evropian, 
Këshilli  Koordinues  i  Diasporës  i  dërgoi  kancelares  Angela 
Merkel një letër ku kërkonte liberalizimin e vizave me Kosovën. 
Letër  e  cila  këto  ditë  ka  marrë  përgjigjen  zyrtare  nga 
Bundestagu Gjerman.

“Ne  kërkojmë  falje  për  faktin  se  vetëm  tani  po  ju  përgjigjemi. 
Letra e Këshillit Koordinues të Diasporës shqiptare e datës 14. 
Korrik  2020  gjithashtu  arriti  drejtpërdrejt  tek  Kancelarja. 
Sidoqoftë,  në  përputhje  me  procedurën  e  zakonshme  me  letra 
drejtuar  shtypit,  nuk  u  dha  asnjë  përgjigje.  Gjatë  Presidencës 
gjermane  të  Këshillit  të  BE‐së,  çështja  e  liberalizimit  të  vizave  për Kosovën  u  vu  në  agjendat  e  grupeve  përgjegjëse  të  punës  së  Këshillit  si dhe  u  diskutua  atje.  Sidoqoftë,  kjo  hasi  në  skepticizëm të  qartë  nga  disa shtete anëtare të BE‐së” sqaron në letër përgjigjen e tij kreu i Kancelarisë Federale Gjermane, Ministri Federal Prof.Dr. Helge Braun.

TRAJNIMI/ “Migrimi dhe Diaspora”, fuqizimi i rolit të shqiptarëve jashtë vendit 
në ekonominë e Shqipërisë

Programi “Migrim dhe Diasporë”, i cili ka synim fuqizimin e rolit 
të diasporës dhe migrantëve në zhvillimin ekonomik vendor në 
Shqipëri,  ka  vazhduar  fazën  e  parë  të  trajnimeve,  lidhur  me 
projektin  “Diaspora  dhe  Migrantët  e  Kthyer  të  angazhuar  në 
Planet Strategjike Lokale të Zhvillimit në Nivelin Komunal”.

Këto trajnime kanë si qëllim rritjen e kapaciteteve të zyrtarëve të
 qeverisjes vendore mbi migracionin në përgjthësi, zhvillimin dhe
 implementimin  e  politikës  së  migracionit,  angazhimin  e 
Diasporës  në  zhvillimin  socio-ekonomik  vendor,  rritjen  e 
kapaciteteve  të  personelit  të  institucioneve  të  Diasporës  në 
Republikën  e  Shqipërisë  për  të  dizenjuar  dhe  implementuar 
projekte  zhvillimi  dhe  përvetësimin  e  koncepteve  analitike  dhe 
strategjike.

Qendra  e  Studimeve  dhe  Publikimeve  për  Arbëreshët,  QSPA 
organizon  një  konferencë  shkencore  ku  në  fokus  do  të  jetë: 
“Arbëreshët  në  fokusin  e  shtetit  shqiptar  (1920-1990): 
realpolitika, ideologjia dhe identiteti”.

Konferenca  organizohet  në  bashkëpunim  me  Institutin  e 
Historisë (ASA).

QSPA fton të gjithë studiuesit e interesuar që të bëhen pjesë e 
kësaj  konference  me  punimet  e  tyre.  Kumtesat  që  do  të 
paraqiten  në  këtë  konferencë  duhet  sjellin  risi  në  lëmin  e 
studimeve mbi Arbëreshët.

AKD, takime online me shqiptarët në Turqi, urë lidhëse me Shqipërinë

Agjencia Kombëtare e Diasporës po zhvillon disa takime online 
me anëtarë të komunitetit shqiptar në Turqi me qëllim zhvillimin
 e  aktiviteteve  për  realizimin  e  projektit  kushtuar  Diasporës 
shqiptare në Turqi,  i  cili  ka si  synim ruajtjen e gjuhës shqipe, 
vlerave  kombëtare  dhe  kulturore  në  diasporën  shqiptare  në 
Turqi  dhe  për  të  forcuar  më  tej  prezencën  tonë  pranë  këtij 
komuniteti.

Takimet  online  u  realizuan  me  z.  Bora  Zukali,  “Ambasador  i 
Kombit” dhe kryetar i shoqatës “Vatra” në Stamboll, Turqi dhe 
Me  znj.  Teuta  Tabaku,  “Ambasador  i  Kombit”  dhe  anëtare  e 
Këshillit të Mësimit Shqip për Diasporën, në Turqi.

Gjatë takimeve u diskutua mbi realizimin e projektit  kushtuar 
Diasporës  shqiptare  në  Turqi,  për  forcimin  e  urave  të 
bashkëpunimit,  vazhdimin  dhe  zgjerimin  e  mëtejshëm  të 
programeve  të  mësimit  të  gjuhës  shqipe  që  synojnë  ruajtjen  e 
gjuhës dhe vlerave kulturore kombëtare.

Për më shumë informacione nga Diaspora vizitoni:
www.diasporashqiptare.al

KKD inicion procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën
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"Apliko online për rinovimim e dokumenteve biometrike"

https://diasporashqiptare.al/2021/01/21/si-te-aplikoj-online-per-rinovim-dokumentash-biometrike-dhe-deklarim-te-adreses/
http://qbd.gov.al/mbahet-mbledhja-e-pare-e-keshillit-koordinues-te-arsimtareve-ne-diaspore/
http://cec.org.al/
http://qbd.gov.al/revista-informuese-keshilli-koordinues-i-arsimtareve-ne-diaspore/
https://www.adbc.al/it/connect-albania-un-nuovo-programma-per-investire-in-albania/
https://rrjetiprofesionisteve.al/
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Digjitalizimi i Veprave Shqiptare

https://adld.al/
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Aplikacioni Gazeta "Diaspora Shqiptare"
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App store: këtu
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Play store: këtu

https://diasporashqiptare.al/
http://qbd.gov.al/revista-informuese-keshilli-koordinues-i-arsimtareve-ne-diaspore/
http://www.keshillikoordinuesidiaspores.com/arsimi-dhe-diaspora-anetaret-e-kkd-bisede-me-ministren-e-arsimit-evis-kushi/
https://diasporashqiptare.al/2021/01/15/connect-albania-programi-ambicioz-per-angazhimin-e-diaspores-ne-vendlindje/
http://keshilli.koordinues.diaspora.gov.al/kkd-inicion-procesin-e-liberalizimit-te-vizave-per-kosoven/
http:http://akd.gov.al/programi-migrim-dhe-diaspore-vazhdon-fazen-e-pare-te-trajnimeve/
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ARBËRESHËT/ QSPA organizon konferencën shkencore për kontributin e arbëreshëve

http://qspa.gov.al/thirrje-per-studiuesit-e-interesuar-qspa-organizon-konferencen-shkencore-arbereshet-ne-fokusin-e-shtetit-shqiptar/
http://akd.gov.al/agjencia-kombetare-e-diaspores-zhvilloi-nje-takim-online-me-z-bora-zukali/
https://diasporashqiptare.al/
https://diasporashqiptare.al/2021/01/22/qbd-publikon-falas-online-numrin-e-pare-te-letra-nga-diaspora/
http://akd.gov.al/programi-migrim-dhe-diaspore-vazhdon-fazen-e-pare-te-trajnimeve/

