
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

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

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.

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

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

Drejtoresha  Ekzekutive,  Znj.  Sonila  Hysi  dhe  përfaqësues  të 
Agjencisë  Kombëtare  të  Diasporës  zhvilluan  sot  një  takim  me 
Ambasadoren  e  Republikës  së  Shqipërisë  në  Greqi,  Znj.  Luela 
Hajdaraga,  Oficeren  Koordinuese  për  Diasporën  znj.  Joneda 
Dodaj dhe Ministër Këshilltar znj. Eliverta Rodomi , në kuadër 
të  programit  “Ditët  e  Shqipërisë”,  program  i  krijuar  për 
komunitetin shqiptar në Greqi.

Znj.  Hajdaraga  mbështeti  nismat  e  AKD-së  dhe  bashkë  me 
drejtoreshën  ekzekutive  diskutuan  mbi  nisma  dhe  projekte  të 
përbashkëta për tu zhvilluar në të ardhmen.
AKD dhe Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Athinë do të 
mirëpresin  në  takime  në  datat  5,  6  dhe  7  tetor  shoqatat  e 
komunitetit shqiptar në Greqi si dhe ka organizuar një shfaqje 
artistike  për  ta  me  artistët  e  Ansamblit  Kombëtar  të  Këngëve 
dhe Valleve Popullore.

Agjencia  Kombëtare  e  Diasporës  mbledh të  gjitha shoqatat  në 
Greqi  duke  diskutuar  mbi  programe  dhe  projekte  të 
përbashkëta  që  fuqizojnë  rolin  e  diasporës  shqiptare  në  jetën 
ekonomike,  politike  dhe  kulturore  të  vendit,  si  dhe  duke 
dëgjuar  nga  afër  problematikat  dhe  kërkesat  e  të  gjitha 
shoqatave të pranishme.

Shqiptarë  të  diasporës  në  Greqi  kanë  ardhur  nga  Athina  dhe 
gjithë Greqia e Jugut për të ndjekur aktivitetin tri ditor “Ditët e 
Shqipërisë” të organizuar nga Agjencia Kombëtare e Diasporës 
me qëllim njohjen me komunitetin shqiptar në Greqi,  krijimin 
dhe  zhvillimin  e  urave  të  bashkëpunimit  me  ta  por  edhe 
përcimin  e  traditës  dhe  trashegimisë  kulturore  nëpermjet 
aktivitetit artistik dhe programit kulturor të ofruar.

Ditë  e mërkurë  është  zhvilluar  takimi  i  parë  në  formë 
bashkëbisedimi  zyrtar  mes  Ambasadës  së  Republikës  së 
Shqipërisë,  Agjencisë  Kombëtare  të  Diasporës  dhe  Shoqatave 
Shqiptare  në  Greqi,  për  të  insitucionalizuar  bashkëpunimin 
tripalësh në të ardhmen, në dobi të komunitetit shqiptar.
Me  qëllim  fuqizimin  e  rolit  të  Diasporës  në  Greqi,  si  një  nga 
komunitetet  më  të  mëdha  shqiptare  që  jetojnë  jashtë, 
Ambasadorja, znj. Luela Hajdaraga dhe Drejtoresha Ekzekutive 
e  AKD-së,  znj.  Sonila  Hysi,  informuan  se,  do  të  realizohen 
programe dhe projekte të përbashkëta në fushën ekonomike dhe
 kulturore duke rritur kështu ndikimin ekonomik, kulturor pse 
jo edhe politik të komunitetit në jetën sociale të Greqisë.
Duke  u  ndalur  tek  impakti  i  aktivitetit  “Ditët  e  Shqipërisë” 
bashkëbiseduesit  ranë  dakort  se  aktiviteti  do  të  ndihmojë  në 
njohjen e instutucioneve shqiptare me komunitetin, krijimin dhe
 zhvillimin  e  urave  të  bashkëpunimit,  por  edhe  në  përcimin  e 
traditës dhe trashëgimisë kulturore nëpërmjet aktivitetit artistik
 dhe programit kulturor të ofruar.

AKD takim me organizata dhe komunitetin e grave të Diasporës shqiptare në Greqi
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https://diasporashqiptare.al/2021/02/05/projekti-qe-do-te-zbuloje-nje-energji-te-jashtezakonshme-ne-diasporen-shqiptare/
http://akd.gov.al/drejtoresha-e-agjencise-kombetare-te-diaspores-znj-sonila-hysi-interviste-per-report-tv/
https://eee.adfd.al/remitancat-nje-udherrefyes-i-zhvillimit-te-shqiperise/
http://qbd.gov.al/keshilli-koordinues-i-arsimtareve-ne-diaspore-kkad-takim-me-drejtoreshen-e-qbd-se-znj-mimoza-hysa/
http://qbd.gov.al/qbd-ja-publikon-falas-online-tekst-shkollor-per-diasporen/
http://akd.gov.al/nisma-dhuro-libra-ne-kater-dite-mblidhen-mbi-7-mije-libra/
https://www.adbc.al/it/connect-albania-un-nuovo-programma-per-investire-in-albania/
https://diasporashqiptare.al/
https://www.adfd.al/digi-diaspora-meetup-2-date-2-qershor-2021/
http://qbd.gov.al/tekstet-e-unifikuara-ne-diaspore-komisioni-i-perbashket-mbyll-fazen-e-pare/
https://www.adbc.al/aplikacioni-dhoma-e-biznesit-e-diaspores-shqiptare-zeri-i-biznesit-ne-diaspore/
http://akd.gov.al/drejtoresha-e-agjencise-kombetare-te-diaspores-znj-sonila-hysi-ka-zhvilluar-sot-nje-takim-ne-qytetin-e-gjirokastres/
http://qbd.gov.al/drejtoresha-e-qendres-se-botimeve-per-diasporen-ne-takim-me-zv-ministren-e-diaspores-ne-kosove/
http://akd.gov.al/drejtoresha-e-drejtorise-se-diaspores-zhvilloi-sot-nje-takim-me-sekretaren-e-pergjithshme-te-ministrise-per-punet-e-brendshme-ne-kosove/
https://diasporashqiptare.al/
https://diasporashqiptare.al/
https://diasporashqiptare.al/2021/01/21/si-te-aplikoj-online-per-rinovim-dokumentash-biometrike-dhe-deklarim-te-adreses/
https://www.rrjetiprofesionisteve.al/
https://www.adbc.al/connect-albania/
https://adld.al/
http://akd.gov.al/nisma-dhuro-libra-per-shtetasit-shqiptare-qe-vuajne-heqjen-e-lirise-jashte-vendit/
http://diaspora.gov.al/ministri-majko-takohet-me-perfaqesues-te-keshillit-koordinues-te-arsimtareve/
https://diasporashqiptare.al/2021/08/03/digjitalizimi-i-veprave-te-13-autoreve-fzhdsh-nenshkruan-marreveshjen/
https://diasporashqiptare.al/2021/08/05/tinguj-jete-midis-tokes-dhe-detit-akd-aktivitet-me-arbereshet-e-italise/
https://diasporashqiptare.al/2021/08/04/botimet-per-diasporen-behen-pjese-e-platformes-digjitale-te-veprave-shqiptare/
https://diasporashqiptare.al/2021/07/11/aplikacioni-dhoma-e-biznesit-e-diaspores-shqiptarezeri-i-biznesit-ne-diaspore/
https://www.adbc.al/connect-albania/
https://www.rrjetiprofesionisteve.al/
https://adld.al/
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Drejtoresha Ekzekutive e AKD-së, znj. Sonila Hysi takim me Ambasadoren e Republikës së Shqipërisë në Greqi, Znj. Luela Hajdaraga

http://akd.gov.al/drejtoresha-ekzekutive-e-akd-se-znj-sonila-hysi-takim-me-ambasadoren-e-republikes-se-shqiperise-ne-greqi-znj-luela-hajdaraga/
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AKD bën bashkë shqiptarët në Greqi: Takim me shoqatat, në fokus fuqizimi i diasporës

http://akd.gov.al/akd-ben-bashke-shqiptaret-ne-greqi-takim-me-shoqatat-ne-fokus-fuqizimi-i-diaspores/
https://diasporashqiptare.al/2021/10/06/akd-takim-me-organizata-dhe-komunitetin-e-grave-te-diaspores-shqiptare-ne-greqi/?fbclid=IwAR2QPne0NSTpk1oVz9fMQxuK96C08V9JvQYwtuDRindU7o0s1NnPSZKHAyQ
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Koncerti me artistët e Ansamblit Kombëtar të Këngëve dhe Valleve Popullore në skenën e Teatrit “Katina Paxinou” në Attiko Alsos, Athinë

https://www.facebook.com/AKDiaspores/videos/607177986989724
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AKD sjell në Ambasadën e Shqipërisë në Athinë panairin e librit, workshopin e valleve dhe këngëve dhe ekspozitën e veshjeve tradicionale

https://www.facebook.com/AlEmbassyGreece/videos/696354084664049/
https://diasporashqiptare.al/

	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

