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Shënim për lexuesin: 

Connect Albania është bërë e njohur për një numër në rritje të 
anëtarëve të Diasporës Shqiptare dhe është kthyer në një temë 
diskutimi që ka ngjallur interes për të ndihmuar në mënyrë aktive 
Shqipërinë për të patur rritje ekonomike me anë të shtimit të 
investimeve te huaja direkte. Ky numër i dedikohet Zj. Edvina Plaka 
e cila sapo është bërë pjesë e rrjetit të Agjentëve të Zhvillimit të 
Connect Albania.

Edvina Plaka dhe aktiviteti i saj si anëtare e Diasporës Shqiptare

Zj. Plaka është nga Shqipëria, qyteti i Elbasanit. Pasi përfundoi 
shkollën e mesme në këtë qytet, ajo u zhvendos në Itali. Atje filloi 
dhe përfundoi me sukses Universitetin e Breshias duke u diplomuar 
si juriste.  Që nga ajo kohë ajo ka patur një karrierë në rritje duke 
punuar për kompanitë ligjore dhe kjo i krijoi mundësinë që ndër të 
tjera të ndihmonte anëtarë të Diasporës Shqiptare të Italisë për 
çështje ligjore dhe dokumentacion sipas nevojave që ata kishin. Ajo 
aktualisht punon si menaxhere e veprimeve elektronike tregtare në 
një kompani lokale në Breshia.

Nuk është e diçka e panjohur lidhja që ka me Shqipërinë pasi ajo 
duke qenë vazhdimisht pjesë e aktiviteteve të Diasporës, si edhe të 
nismave dhe diskutimeve që lidhen me Shqipërinë dhe shqiptarët që 
jetojnë dhe punojnë në Itali, ajo ka kontribuar edhe në zgjidhjen e 
çështjeve ligjore, sociale dhe ekonomike të komunitetit të 
Diasporës. Karriera e saj profesionale nuk ka qenë thjesht e lidhur 
me ndihmën që jep por edhe si shembull pozitiv për tu ndjekur ndër 
Diasporën Shqiptare. Ajo ka arritur të krijojë një rrjet të rëndësishëm 
me profesionistë dhe sipërmarrës gjatë punës së saj, rrjet i cili do të 
shërbejë si një bazë fillestare tashmë që ajo është angazhuar në 
kuadër të Connect Albania për të promovuar, informuar dhe punuar 
me investitorë të mundshëm nga Italia me qëllim që ata të hapin 
aktivitetet e tyre sipërmarrëse në Shqipëri. Ajo është mjaft e 
informuar rreth dinamikës dhe zhvillimeve në Shqipëri. Njohuritë 
dhe informacionin që zotëron e ka vënë në funksion të përfitimeve 
reale për vendin e saj. 

“Profesionistët dhe sipërmarrësit e suksesshëm nga Diaspora 
Shqiptare duhet të lehtësojnë realizimin e investimeve në Shqipëri si 
dhe transferimin e njohurive. Kjo do të sjellë përfitim real dhe zhvillim 
për atdheun tonë.”, shprehet Zj. Plaka

Mekanizmi Connect Albania është një pjesë e rëndësishme e 
programit “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Social dhe 
Ekonomik të Shqipërisë”. Ai do të kontribuojë në rritjen e 
investimeve në Shqipëri, që do të krijojë vende të reja pune dhe do të 
ndikojë në rritjen ekonomike. Programi zbatohet nga Zyra në 
Shqipëri i Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) – 
Agjencia e Migrimit e OKB-së, me financimin e Ministrisë Italiane 
për Punët e Jashtme dhe Bashkëpunimin Ndërkombëtar, në 
bashkëpunim të ngushtë me Ministrin e Shtetit për Diasporën të 
Shqipërisë, Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministrinë 
e Financave dhe Ekonomisë si edhe Agjencinë Italiane për 
Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS).


