
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

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

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

Burgu  nuk  është  vetëm  një vend  
për  vuajtjen  e  dënimit,  por mund  
të  jetë  edhe  letërsi, studim,   rritje  
 e   njohjeve  kulturore   dhe   
ndërveprim.  Nisma  “Dhuro  libra”  
do  të  shërbejë  për  krijimin  e  një 
fondi  me  libra  shqiptarë  në 
institucionet  e  vuajtjes  së dënimit 
në Greqi dhe Itali.

Gjithçka  në  “pëllëmbë  të  dorës” 
nëpërmjet  aplikacionit  “Dhoma  e 
Biznesit  e  Diasporës  Shqiptare  – 
ADBC”. Informacion të arritshëm për 
bizneset,  sipërmarrësit,  anëtarët  e 
Diasporës  në  Shqipëri,  si  dhe 
funksione të ndryshme
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Drejtoresha Ekzekutive e Agjencisë Kombëtare të Diasporës znj.
 Sonila Hysi priti sot në takim Konsullin e Nderit të Republikës 
së Shqipërisë në Ukrainë, Z. Shahin Omarov ku u diskutua për 
një sërë nismash të përbashkëta në mbështetje të komunitetit 
shqiptar në Ukrainë.

Në takim u bisedua për projektet e përbashkëta me Agjencinë 
Kombëtare të Diasporës, për rëndësinë e diasporës shqiptare në
 Ukrainë, si dhe vijimësinë e bashkëpunimit mes të dy palëve. 
Gjithashtu  u  fol  për  projektin  e  vendosjes  së  bustit  të  Nënë 
Terezës  pranë  shqiptarëve  në  Ukrainë,  një  nismë  e  cila 
dëshmon vullnetin e Shqipërisë dhe shtetit pritës Ukrainës për 
forcimin e marrëdhënieve të komunitetit shqiptar me vendin e 
tyre të origjinës.

Protestën  e  kanë  përkrahur  edhe  shumë  lider  të  komunitetit, 
aktivistë  të  dalluar,  dhe  personalitete  të  njohura  të  politikës, 
pjesëtarë  të  shoqërisë  civile,  shkrimtarë,  sportistë  e  artistë  të 
fushave të ndryshme, biznesmenë e filantropist, si edhe Qendra
 “Gjenocidi në Kosovë-Plagë e Hapur”, etj.

Këtë  protestë,  e  cila  zgjati  më  shumë  se  dy  orë  e  drejtoi 
Këshilltari shqiptar i Nju Jork-ut, z.Mark Gjonaj.

Me moton “Marsh për Drejtësinë e Saj”, komuniteti shqiptar në 
Nju Jork së bashku me komunitetin kroat dhe atë boshnjak ka 
protestuar  para  Konsullatës  së  Serbisë  në  Nju  Jork  me 
kërkesën  që  shteti  serb  të  mbajë  përgjegjësi  për  krimet  e 
dhunës  seksuale  gjatë  luftërave  të  viteve  ‘90  në  Ballkan. 
Protestuesit  kërkojnë  drejtësi  për  mijëra  viktima  të  dhunës 
seksuale gjatë luftës.

Në  qytetin  e  Nju  Jork-ut,  komuniteti  shqiptar,  kroat  dhe 
boshnjak në Shtetet e Bashkuara mbajti të enjten një protestë 
para  Konsullatës  së  Serbisë,  me  kërkesën  që  shteti  serb  të 
mbajë përgjegjësi për krimet e dhunës seksuale gjatë luftërave të
 viteve ‘90 në Ballkan. Protestuesit kërkojnë drejtësi për mijëra 
viktima të dhunës seksuale gjatë luftës. 

Njëra  nga  të  mbijetuarat  e  përdhunimit,  Vasfije 
Krasniqi-Goodman,  ishte  të  mërkurën  në  Uashington  për  të 
kërkuar mbështetjen e Kongresit amerikan në betejën e saj për 
drejtësi.  Pjesë  e  grupit  të  komunitetit  shqiptaro-amerikan  në 
takimet në Uashington ishte edhe anëtari i Këshillit Bashkiak të
 qytetit  të  Nju  Jork-ut,  z.  Mark  Gjonaj.  Ai  tha  se  është  e 
domosdoshme që takimet informuese të jenë të vazhdueshme që
 përmes  përfshirjes  amerikane  të  ruhet  qëndrueshmëria  në 
Ballkan.

Në këtë takim të përvitshëm do të diskutohen tema dhe çështje 
të  fokusuara  në  kërkimin  dhe  politikat  e  migracionit.  Për  më 
tepër,  ai  synon  të  sfidojë  modelet  dhe  diskurset  ekzistuese  të 
migracionit, të adresojë sfidat aktuale të politikave dhe të ofrojë 
zgjidhje për shfrytëzim më të mirë të lëvizshmërisë njerëzore.

Fondi Shqiptar për  Zhvillimin e Diasporës pjesë e konferencës 
“Migrimi,  Diaspora  dhe  Zhvillimi  në  Shqipëri  e  në  Ballkanin 
Perëndimor”, organizuar nga Qendra për Studime  Ekonomike  
dhe  Sociale  (CESS)  dhe  mbështetet financiarisht  nga  Fondi  
i  Ballkanit  Perëndimor  (WBF)  dhe  Iniciativa  e  Evropës 
Qendrore (CEI).

KKD, SHBA/ Beteja për drejtësi për të mbijetuarat e dhunës seksuale në Ballkan
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Aplikacioni Gazeta "Diaspora Shqiptare"
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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/
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Aplikacioni “Dhoma e Biznesit e Diasporës Shqiptare” zëri i biznesit në Diasporë

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/
https://diasporashqiptare.al/
http://akd.gov.al/nisma-dhuro-libra-per-shtetasit-shqiptare-qe-vuajne-heqjen-e-lirise-jashte-vendit/
http://akd.gov.al/grupi-arberesh-shega-koncert-tek-reja-ne-tirane/
https://diasporashqiptare.al/2021/07/05/regjistri-i-mesuesve-ne-diaspore-shtyhen-aplikimet-deri-ne-fund-te-shtatorit-2/?fbclid=IwAR2n9Kz2Wxk0Un1m5LePCs002s8fqYVU2oghCZ3Jgszc1_UT8fc0OZDxdQE
https://diasporashqiptare.al/2021/08/18/shba-keshilltari-bashkiak-mark-gjonaj-midis-shkolles-shqipe-alba-life/?fbclid=IwAR0ykOUNqOV4a-aEqjIP0cj33i0D9bW1KLj70pqF7Fl1Pw8ohHHY8rcuCU8
http://akd.gov.al/tinguj-jete-midis-tokes-dhe-detit-akd-aktivitet-me-arbereshet-e-italise/
https://diasporashqiptare.al/2021/08/28/akd-nis-te-henen-cikel-aktivitetesh-me-arbereshet-e-italise/
https://diasporashqiptare.al/2021/08/28/akd-nis-te-henen-cikel-aktivitetesh-me-arbereshet-e-italise/
https://diasporashqiptare.al/2021/08/26/reja-e-magjishme-e-arberesheve-shega/
https://www.facebook.com/AKDiaspores/photos/pcb.1007824789986459/1007824683319803/
https://www.facebook.com/AKDiaspores/photos/pcb.1007824789986459/1007824683319803/
http://qspa.gov.al/grupi-muzikor-arberesh-shega-zhvillon-vizite-ne-qspa/?fbclid=IwAR1dcL2TzcAiFjShoxHYfIdd1HGEsersRVJ14JRzvIsSrVDHz0khXtrNt6c
http://akd.gov.al/agjencia-kombetare-e-diaspores-ju-prezanton-me-databazen-e-studenteve/
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KKD, SHBA/ Komuniteti Shqiptar në New York, protestë para konsullatës së Serbisë: “Marsh për drejtësinë e saj”

http://akd.gov.al/agjencia-kombetare-e-diaspores-behet-pjese-dhe-partnere-e-projektit-qendrueshmeria-margjinale-modeli-i-ekonomise-qarkulluese-per-zhvillimin-e-vokacioneve-territoriale/
http://qbd.gov.al/qendra-e-botimeve-per-diasporen-boton-falas-online-mesojme-shqip-niveli-a1/
https://www.facebook.com/photo?fbid=235655361937052&set=a.224285009740754
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Drejtoresha Ekzekutive e AKD-së znj. Sonila Hysi priti sot në takim Konsullin e Nderit të Republikës së Shqipërisë në Ukrainë, Z. Shahin Omarov

http://akd.gov.al/drejtoresha-ekzekutive-e-akd-se-znj-sonila-hysi-takim-me-drejtoreshen-e-teatrit-kombetar-te-operas-dhe-baletit-znj-zana-cela/
http://akd.gov.al/nenshkruhet-memorandumi-i-bashkepunimit-ndermjet-agjencise-kombetare-te-diaspores-dhe-bashkise-se-tiranes/
https://diasporashqiptare.al/2021/10/22/new-york-mark-gjonaj-mbeshtet-marshin-per-viktimat-e-dhunes-seksuale-ne-kosove/?fbclid=IwAR1Ct6GtB1orSxWgSGvc-qiQPxz-XxTQPrsk5t5lJc1wbjlvOVvhMHUJ_Yg
https://www.facebook.com/photo?fbid=240148368154418&set=a.224285009740754
http://akd.gov.al/drejtoresha-ekzekutive-e-akd-se-znj-sonila-hysi-priti-sot-ne-takim-konsullin-e-nderit-te-republikes-se-shqiperise-ne-ukraine-z-shahin-omarov/
https://www.botasot.info/amerika-diaspora/1694850/komuniteti-shqiptar-ne-new-york-proteste-para-konsullates-se-serbise-marsh-per-drejtesine-e-saj/
https://www.zeriamerikes.com/a/6289337.html
https://www.zeriamerikes.com/a/6289337.html
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Fondi Shqiptar për  Zhvillimin e Diasporës pjesë e konferencës “Migrimi, Diaspora dhe Zhvillimi në Shqipëri  e në Ballkanin Perëndimor”

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=204409375142825&id=100067212920236
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