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Shënim për lexuesin: 

Connect Albania është duke e zgjeruar aktivitetin e saj në Itali me 
promovimin e projektit tek komunitetet e Diasporës Shqiptare dhe 
të sipërmarrësve të mundshëm. Numri i Agjentëve të Zhvillimit 
është rritur. Lista e plotë e tyre mund të gjendet duke klikuar linkun 
si më poshtë:
https://www.adbc.al/regjistri-publik-i-agjenteve-te-zhvillimit-te-inte
resuar/. Në këtë numër të buletinit informativ, do të njiheni me znj. 
Raimonda Popaj e cila sapo është bashkuar me ekipin e Agjentëve 
të Zhvillimit!

Raimonda Popaj shembulli i kontribueses së vazhdueshme për 
Diasporën Shqiptare 

Znj. Popaj lindi ne Vlorë. Ajo përfundoi studimet shkollën e mesme 
Ismail Qemali në Tiranë dhe më pas u diplomua në vitin 1991 si 
biologe gjenetiste në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Më pas ajo 
u përfshi në mësimdhënie ku për 2 vjet ka qenë asistente pedagoge 
në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Në vitin 1994 ajo zhvendoset 
me familjen e saj në Slloveni ku punoi si ndërmjetësuese pranë 
UNHCR ku vlen të përmendet puna e saj në vitet 1998 – 2001 me 
refugjatët e luftës së Kosovës. Në vitin 2001 ajo u diplomua si 
Biologe Profesionale nga Fakulteti i Mjekësisë së Lubjanës dhe më 
pas u zhvendos në Trieste të Italisë ku ende jeton dhe punon. 
Gjatë jetës së saj profesionale ajo ka kryer disa kualifikime dhe 
trajnime ku ndër të tjera ka marrë certifikatën e “Chef e kuzhinës 
italiane” si edhe certifikatën Comlint për “Ndërmjetësimin dhe 
Komunikimin ndër-gjuhësor dhe ndër-kulturor” për gjuhët shqip, 
sllovenisht dhe frëngjisht, çka do të ishin mjaft të rëndësishme për 
të ardhmen e saj. Që prej vitit 2014 ajo shërben si përkthyese dhe 
ndërmjetësuese pranë Komisionit Lokal të Triestes e përfshirë në 
programet e mbrojtjes ndërkombëtare për fëmijët shqiptarë në 
kopshtet dhe shkollat fillore në rajonin e Friuli Venezia Giulia. 
Angazhimi i saj me kohë të plotë është si përkthyese në sektorin 
shëndetësor të Trieste dhe Gorizia.
Përveç angazhimeve profesionale, ajo ka qenë mjaft e përfshirë 
edhe në aktivitetet në mbështetje të Diasporës Shqiptare. Ajo 
kontribuoi maksimalisht në përpjekjet për hapjen e shkollës në 
gjuhën shqipe për fëmijët shqiptarë në Slloveni si edhe ndihmonte 
fëmijët e tjerë shqiptarë në studimet pas shkollës. Ajo gjithashtu ka 
ndihmuar artistë të rinj të talentuar shqiptarë për promovimin e tyre 
në vende të ndryshme të Evropës dhe sidomos në Itali. Duke qenë 
pjesë e rrjeteve të organizimeve artistike në Trieste, ajo ka qenë 
rregullisht promovuese e letërsisë, etnologjisë, kulinarisë dhe 
turizmit të Shqipërisë në aktivitete të ndryshme. Tashmë duke qenë 
pjesë e Connect Albania ajo është përfshirë më shumë në 
promovimin e Shqipërisë si një destinacion për të investuar. 

“Ne fillimisht duhet të përdorim rrjetet tona profesionale për të 
ndryshuar imazhin e Shqipërisë si një destinacion investimi ku ka një 
klimë të përmirësuar të të bërit biznes, më pak kërkesa burokratike 
nga administrata publike dhe më shumë mundësi për tu shfrytëzuar. 
Atëherë do të jetë më e lehtë për të tërhequr investitorë nga Italia dhe 
Diaspora Shqiptare”.

Mekanizmi Connect Albania është një pjesë e rëndësishme e 
programit “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Social dhe 
Ekonomik të Shqipërisë”. Ai synon të kontribuojë në rritjen e 
investimeve të huaja në Shqipëri. Programi zbatohet nga Zyra në 
Shqipëri e 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).


