
DHOMA E BIZNESIT TË 
DIASPORËS SHQIPTARE 
“DIASPORA NA MËSON” PLATFORMA RISI DEDIKUAR SEKTORIT 
TË BUJQËSISË

JAVA NË LAJME 

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

KURSI I KËMBIMIT

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare , në kuadër të zbatimit të Projektit “Angazhimi i 
Diasporës në transferimin e njohurive bujqësore në Shqipëri”, mbështetur financiarisht nga 
IOM Albania,  ka prezantuar platformën online diasporanameson.al. Një platformë online 
që i dedikohet sipërmarrësve të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në sektorin e bujqësisë, 
të rinjve që synojnë të ndërtojnë të ardhmen e tyre në këtë sektor, investitorëve potencialë që 
kanë interes të investojnë në krijimin e ndërmarrjeve të reja në këtë sektor si edhe amatorëve 
të bujqësisë. Platforma diasporanameson.al pasqyron informacion të kategorizuar dhe në 
pasurim të vazhdueshëm nga realizimi i aktiviteteve të shumta të aksesueshme në çdo kohë 
online ku veçojmë trajnime online, takime për shkëmbim informacioni,
demonstrime në terren etj. 

2 VJET QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN

LIROHEN MASAT NË BRITANI,  RINISIN TË GJITHA 
FLUTURIMET NDËRKOMBËTARE

ZELANDË E RE DHE JETESA E SHQIPTARËVE

ITALIA NDRYSHON MASAT, JA ÇFARË DUHET TË DINË SHQIPTARËT QË 
UDHËTOJNË

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Qeveria italiane ka përditësuar rregullat për të shkuar atje. Hyrja në Itali nga Shqipëria 
është e lejuar për qytetarët italianë, të BE, Shengen dhe anëtarët e familjes së tyre, si dhe 
mbajtësit e statusit të rezidentit afatgjatë dhe anëtarët e familjes së tyre.
Hyrja lejohet gjithashtu për njerëzit që kanë një marrëdhënie të provuar dhe të qëndrueshme 
emocionale, edhe nëse nuk bashkëjetojnë me italianë, shtetas të BE apo zonës Shengen 
e banorë afatgjatë, të cilët duhet të arrijnë në shtëpinë, apo vendbanimin e partnerit në 
Itali. Për ata që nuk hyjnë në kategoritë e sapopërmendura, hyrja lejohet vetëm në prani 
të arsyeve të sakta, të tilla si: nevoja për punë ose studim, arsye shëndetësore, urgjencë 
absolute, kthim në vendbanim.

USD
EUR
CHF
GBP
DKK

104.6
122.9
110.8
143.4
16.22

MONEDHA BLERJE SHITJE

GJERMANI/ PSE EMIGRANËT JANË MË TË RREZIKUARIT PËR HUMBJEN 
E VENDIT TË PUNËS

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Që para pandemisë dihej se migrantët më shpesh se gjermanët kanë punuar në punë të 
pasigurta, me kontrata afatshkurtra apo si punëtorë të huazuar për një kohë të caktuar. 
Ardhja e krizës së Coronës i goditi ata të parët më shumë, sidomos në valën e parë të 
lockdownit në Gjermani. 400.000 refugjatët e azilkërkuesit e punësuar aktualisht, sipas 
studimit të publikuar tani nga Instituti i Studimit të Tregut te Punës e Profesioneve, IAB- 
pjesë e Agjencisë Federale të Punës – u rrezikuan 3 herë më shumë se gjermanët nga 
humbja e vendit të punës. Më shumë se 20.000 prej tyre madje e humbën vendin e 
punës. Po ashtu refugjatët dhe migrantët ishin më shumë të prekur nga kalimi në punën 
me orar të kufizuar, dhe mund të punonin shumë më pak në shtëpi, kur u vendos kalimi 
në Home-Office. 

105.2
123.5
111.6
144.4
16.62

https://diasporashqiptare.al/2021/05/11/diaspora-na-meson-platforma-risi-dedikuar-sektorit-te-bujqesise/
https://diasporashqiptare.al/2021/05/16/gjermani-pse-emigranet-jane-me-te-rrezikuarit-per-humbjen-e-vendit-te-punes/
https://diasporashqiptare.al/2021/05/16/gjermani-pse-emigranet-jane-me-te-rrezikuarit-per-humbjen-e-vendit-te-punes/
https://diasporashqiptare.al/2021/05/10/ambasada-shqiptare-ne-sofje-njofton-rregullat-e-reja-per-te-udhetuar-ne-bullgari/
https://diasporashqiptare.al/2021/05/10/ambasada-shqiptare-ne-sofje-njofton-rregullat-e-reja-per-te-udhetuar-ne-bullgari/
https://diasporashqiptare.al/2021/05/10/ambasada-shqiptare-ne-sofje-njofton-rregullat-e-reja-per-te-udhetuar-ne-bullgari/

