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Një tjetër udhëtim plot emocione me “Mendjeartët 2022”!
Këtë here në një ditë speciale!

18 Dhjetor – DITA E DIASPORËS
Një organizim ku u ndriçuan arritjet dhe vlerat e sipërmarrjes në Shqipëri dhe Diasporë.

Një falenderim i përzermërt shkon për të gjithë partnerët organizatorë, mbështetësit, miqtë dhe stafin e Dhomës që i dhanë
vlera këtij udhëtimi dhe kësaj dite të shënuar.

Konrad Adenauer-Stiftung, Agjencia Kombëtare e Diasporës, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme,  GERMIN dhe
Unioni i Sipërmarrësësve të Rinj të Shqipërisë.

 
Mirënjohje për ata që udhëtuan nga shumë vende të botës drejt Shqipërisë dhe i dhanë ngjyrë këtij eventi.

Jemi krenarë që së bashku mirëpritëm “Bright Minds Albanian Worldwide Awards On Entrepreneurship 2022”.
Jemi shumë të lumtur që kjo ditë u prit me kaq emocion patriotik edhe nga ata që na ndoqën në distancë.

 
Kënaqesi të kishim të pranishëm Anëtarët e Këshillit Koordinues të Diasporës me vlerat e tyre ndërkombëtare që ata

mbartin, për përpjekjet që ushtrojnë në shërbim të një klime favorizuese të shqiptarëve në diasporë.

MËNDJEARTËT 2022
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Presidenti i DHBD z. Lazim Destani vlerësohet me titullin
“Gjeneral i Paqes”

“Nën organizimin e Dhomës së Biznesit të Diasporës dhe Agjencisë Kombëtare të Diasporës në Tiranë,
në një mënyrë tejet surprizë për mua, nga Misioni Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet pranova
vlerësimin "Gjeneral i Paqes". Takime dhe aktivitete të tilla i shërbejnë afrimit dhe bashkimit të
mëtejshëm të diasporës sonë me trojet tona. Në fjalën time me këtë rast theksova se e kam ditur
kurdoherë, që t’i shërbesh atdheut dhe kombit është nder dhe lavdi. Të ndihmosh njerëzit, është mirësi.
Por, t’i shërbesh paqes për vendin tënd, për kombin tënd dhe për mbarë njerëzimin është hyjnore” u 
 shpreh z. .Destani.

Titulli ju dorëzua z.Destani gjatë aktivitetit “Bright Mind Albania Worldwide 2022” organizuar nga
Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare dhe Unioni i Sipërmarrësve të Rinj me mbështetjen Fondacionit
Konrad Adenauer, Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Germin dhe Agjencisë Kombëtare të
Diasporës.
Guvernatori i Misionit Diplomatik Paqe dhe Prosperitet Dr. Shefki Hysa, foli mbi gjurmët që kanë lënë
shqiptarët kudo në Botë, ndërsa ftoi kryegjyshin Botëror Baba Mondi, për t’i dhënë medaljen e artë
“Gjeneral i Paqes” Lazim Destani, për gjithë kontributin e tij.
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"Aftësim dhe Punësim për të rinjtë" është projekti më i ri i Unionit të Sipërmarrësve të rinj të Shqipërisë në
partneritet me Dhomën e Biznesit të Diasporës Shqiptare, mbështetur në kuadër të thirrjes së dytë për
organizatat e shoqërisë civile nga Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe organizatat e Kombeve të Bashkuara.

Ky projekt synon mbështetjen e këshillimit në karriere, orientimin dhe ndërlidhjen e të rinjve me tregun e
punës. Projekti do të adresojë rritjen e mundësive për punësim të të rinjve nëpërmjet 3 komponentëve
kryesore: trajnimeve, praktikave të intershipeve dhe mentorimit, të adaptuara sipas kërkesave të
tregut të punës, duke targetuar kryesisht të rinjtë pas studimeve universitare, por jo vetëm. 
Projekti përveç se pajis të rinjtë me aftësi dhe përforcon kapacitetet e tyre në tregun e punës, gjithashtu
synon të zgjojë tek ata ide inovative si dhe transformimin e këtyre ideve në sipërmarrjet startup.

"Aftësim dhe Punësim për të rinjtë"

"WeWomen" në datën 15 dhjetor në bashkëpunim me Dhomën e Biznesit të Diasporës Shqiptare,
"EB Selection & Interviewing" dhe mbështetjen e Unionit të Sipërmarrësve të Rrinj të Shqipërisë
zhvilluan aktivitetin me temën "Përshtatshmëri apo Përputhshmëri Aftësish"!

Qëllimi i aktivitetit ishte  paisja e vajzave dhe grave sipërmarrëse me tendencat dhe mjetet më të
reja gjatë rekrutimit dhe intervistimit të pretendentëve për punonjës të kompanisë të tyre.
 

           

Rrjetëzim, fuqizim dhe mbështetje
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"Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Romë, në bashkëpunim
me Dhomën e Biznesit të Diasporës Shqiptare organizuan nismën
#MuseiInMusica, më 19 Nëntor në Muzeumin "Sala della
Protomoteca - Capitolini".
"Përralla-Fiabe" u performua nga Flavja Matmuja dedikuar
Shqipërisë.
Nisma #MuseiInMusica përfshiu rrjetin muzeal të Romës me
koncerte dhe aktivitete të ndryshme.

#MuseiInMusica

Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Romë, në
bashkëpunim me Dhomën e Biznesit të Diasporës
Shqiptare dt. 7 dhjetor 2022 organizuan koncertin
"Poema che avra luogo".

#Poemacheavraluogo
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