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This story can fit 175-225 words.

mailing list from a company.

The purpose of a newsletter is to
provide specialized information to a
targeted audience. Newsletters can be
a great way to market your product or
service, and also create credibility and
build your organization’s identity
among peers, members, employees, or
vendors.

If you explore the Publisher catalog,
you will find many publications that
match the style of your newsletter.

First, determine the audience of the
newsletter. This could be anyone who
might benefit from the information it
contains, for example, employees or
people interested in purchasing a
product or requesting your service.

Inside this issue:
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Next, establish how much time and
money you can spend on your newsletter. These factors will help determine
how frequently you publish the newsletter and its length. It’s recommended
that you publish your newsletter at
least quarterly so that it’s considered
a consistent source of information.
Your customers or employees will look
forward to its arrival.
Caption describing picture or
graphic.

You can compile a mailing list from
business reply cards, customer information sheets, business cards collected at trade shows, or membership
lists. You might consider purchasing a
Secondary Story Headline
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This story can fit 75-125 words.
Your headline is an important part of
the newsletter and should be considered carefully.
In a few words, it should accurately
represent the contents of the story

and draw readers into the story. Develop the headline before you write the
story. This way, the headline will help
you keep the story focused.
Examples of possible headlines include
Product Wins Industry Award, New
Product Can Save You Time!, Member-

2012

ship Drive Exceeds Goals, and New
Office Opens Near You.
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Zhvillimi i Burimeve Njerëzore për komunitetin rural – Shëndetësia
Dr. Diana Haxhiu, Zyrtare për
sigurinë e cilësisë, nga Ministria
e Shëndetësisë dhe pjesëmarrëse
në trajnim në Japoni, më 11
korrik 2012, në Ministrinë e
Shëndetësisë, në Prishtinë, u
organizua Seminari për
Zhvillimin e Burimeve Njerëzore
për Komunitetin Rural –
Shëndetësi.
Në fillim ajo falënderoi Qeverinë
e Japonisë për mundësinë e
dhënë që të marri pjesë në këtë
trajnim.
Zonja Haxhiu prezantoi një

pasqyrë të trajnimit, i cili mbulon
njohuritë dhe përvojën e fituar gjatë
trajnimit në Japoni:
• Promovimi i shëndetit të nënave dhe
fëmijëve që është bazë për shëndetin
dhe zhvillimin e një vendi
• Organizimi, planifikimi, politikat
shëndetësore, ndërhyrja e qeverisë,
punëtorët shëndetësor dhe angazhimin
me komunitet, janë elementet kyçe
• Zhvillimi i shëndetësisë dhe arsimit
janë,faktorët kryesorë për një vend,

qytet, fshat
• Sistemi shëndetësor dhe politikat,
si një e drejtë kushtetuese,
Ajo gjithashtu informoi të pranishmit
me doracakun MCH si një mjet të
vlefshëm, me implementimin e të
cilit mund të ndihmohet në rënien e
normës së vdekshmërisë së nënave
dhe fëmijës
Nga përvojat e marra, nga ky trajnim
si objektiv mund të nxjerrët;
Objektivi i përgjithshëm:
- Zvogëlimi i MMR dhe IMR,
duke përmirësuar cilësinë e
shërbimeve MCH nëpërmjet
zgjerimit të përdorimit të
doracakut MCH, në komunitet.

Akivitetee JAAK

FORUMI për MBETURINA
JICA Alumni Asociacioni i
Kosovës (JAAK) në
bashkëpunim me JICAPrishtinë dhe MMPH, më 31
tetor 2012, në Komunën e
Prizrenit, organizuan
Forumin për Mbeturinat.
Me rritjen e standardit,
çështja e mbeturinave po
bëhet gjithnjë e më serioze,
për shkak të vëllimit të rritur
dhe shumëllojshmërisë së
tyre.
Qëllimi i këtij forumi ishte
tubimi i komuniteteve të
ndryshme, për të diskutuar
për problemin e mbeturinave
dhe që kjo çështje nuk duhet
të lihet si përgjegjësi vetëm e
institucioneve shtetërore, por
që çdo qytetar duhet të
angazhohet në këtë drejtim.

Forumi u ndoq nga qytetarët e
Prizrenit Komuna e Prizrenit,
zyrtarëve për mjedis, shoqatat
mjedisore, përfaqësues të
UNDP-së, znj Konako TeruiJICA, zyra në Prishtinë,
ekspertët japonez të cilët janë
të angazhuar në realizimin e
projektit “"Ndërtimi i
Kapaciteteve për Menaxhimin
e Mbeturinave për një shoqëri
të shëndetshme"", studentët
dhe shkollat. Shkollat fillore
prezentë, ishin pjesëmarrëse
në garën për përzgjedhjen e

Logos dhe sloganin për
projektin e lartpërmendur ,
që, është duke u zhvilluar
në Prizren.
Znj Kanako foli për
angazhimet e qeverisë
japoneze për të mbështetur
Republikën e Kosovës me
projekte të ndryshme, siç është
ky projekt për mbeturinat, që po
realizohet në Prizren.
Në fund të takimit, nga znj
Laura Suka, përfaqësuese e
Komunës së Prizrenit dhe
ekspertët e projektit, i ndanë tre
çmime për fituesit e konkursit
për logon dhe sloganin e
projektit të mbështetur nga JICA.
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Planifikimi i Politikave për Efiçiencë dhe Ruajtje të Energjisë
efikasitetit të energjisë dhe konservimit në
Japoni, si vend që trajton rolin e efiçiencës së
energjisë.

Seminari u organizua në
Ministrin e Zhvillimit
Ekonomik më 1 nëntor
2012, nga z. Labinot
Gashi, pjesëmarrës në
trajnim të JICA-s, në
Japoni.
Seminari u ndoq nga
përfaqësuesit e JICA zyrë
në Kosovë, JAAK dhe
Operatori i Sistemit,
Transmisionit dhe Tregut
të energjisë elektrike të
Republikës së Kosovës
(KOSTT).

Gjithashtu z. Labinot Gashi paraqiti propozim
Projektin, të përgatitur në Japoni, në lidhje
me përfitimet që Kosova mund të ketë, me
efikasitetin e ndriçimit.
Qëllimi i këtij seminari ka qenë
prezantimi i përvojave të
marra nga trajnimi në Japoni,
në lidhje me Planifikimin e
Politikave për Efiçiencë dhe
Ruajtje të Energjisë. U
prezantuan aspektet
administrative dhe teknike të

Pas prezantimeve është hapur diskutimi për
Planifikimin e Politikave për Efiçiencë dhe
Ruajtje të Energjisë.
Në fund u propozua që në Kosovë të
përdoren përvojat japoneze, si praktikat më të
mira për Efiçiencë dhe Ruajtje të Energjisë.

Politikë bërja dhe menaxhimi për siguri të ushqimit
Seminari mbi Politikë
bërjen dhe menaxhimin për
siguri të ushqimit, u
organizua në Agjencinë e
Ushqimit dhe Veterinarisë
në Prishtinë, më 9 nëntor
2012, nga z Kujtim Uka,
pjesëmarrës në trajnimin e
JICA-s, në Japoni.
Në këtë seminar z. Uka

japoneze në lidhje me
Politikë bërjen dhe
menaxhimin për siguri të
ushqimit:

SEMINARET

• Përmbajtja e trajnimit
• Përfitimi nga trajnimi
• Hapat e ardhshëm: çfarë
mund të aplikohen nga ky
trajnim në Kosovë

prezantoi përvojat

Ruajtja dhe menaxhimi i rrezikut të qyteteve historike dhe zhvillimi i turizmit kulturor

Më 18 nëntor 2013, në
Muzeun Kombëtar të
Kosovës nga z. Milot
Berisha, arkeolog , u
organizua Seminari mbi

Ruajtjen dhe menaxhimin
e rrezikut të qyteteve
historike dhe zhvillimi i
turizmit kulturor.
Seminari u ndoq nga
përfaqësuesit e JICA- zyra
në Kosovë, MKRS,
Departamenti i
trashëgimisë kulturore,
Muzeut Kombëtar të
Kosovës, Instituti

Arkeologjik i Kosovës dhe Muzeu Rajonal i Mitrovicës.
Z. Berisha prezantoi një pasqyrë të përgjithshme për
Japoninë, kulturën dhe promovimin e trashëgimisë
kulturore të këtij vendi.
Z. Skender Boshtrakaj, nga Muzeu Kombëtar i Kosovës,
falënderoi Qeverinë Japoneze për mundësinë e trajnimit
të zyrtarëve të Kosovës. Ai theksoi se, në Kosovë,
menaxhimi i pasurive kulturore është zhdukur dhe në
këtë drejtim, zoti Berisha mund të ndihmoi në zhvillime
të reja, në këtë fushë, duke zbatuar përvojën dhe njohuritë
e fituara në Japoni, dhe shtoi se, trashëgimia kulturore në
Japoni mund të jetë themel dhe model për ruajtjen e
trashëgimisë kulturore në Kosovë.
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Planifikimi i qëndrueshëm mjedisor i transportit (EST)
JAAK dhe MMPH, më 13
dhjetor 2012, në ndërtesën e
Qeverisë së Kosovës, u mbajt
seminari i udhëhequr nga znj.
Elvida Pallaska. Seminari u
ndoq nga përfaqësuesit e JICAs, zyra në Kosovë, anëtarët
JAAK, Zyrtarët nga qeveria
lokale dhe qendrore,
Universiteti i Prishtinës,
European School of La and
Governance.
Me një fjalë rasti z. Ilir Morina,
Kryeshef i Agjencionit për
Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës

Gjatë seminarit u prezantua
Programi i EST:

dhe anëtar i JAAK, përshëndeti të
pranishmit dhe iu falënderua
Qeverisë Japoneze për përkrahjen që
po i jep Republikës së Kosovës, jo
vetëm me mundësinë e trajnimit të
zyrtarëve në Japoni por edhe me
projekte.



Transporti i Qëndrueshëm
Mjedisor, të cilin trajnim e
përcjelli znj. Pallaska në
Nagoya, Tokio, Toyama &
Yokohama dhe



Planifikimi i Qëndrueshëm i
Transportit Urban qershorgusht 2012/Nagoya UNCRD.

Në fund u prezantua filmi
dokumentar për "Prishtinën - e
integruar apo jo"? Bazuar në
hulumtimet e znj Pallaska, të bëra
në dy lagjet më sfiduese të
Prishtinës.

Akivitetee JAAK

Forumi - Fushata zero aksidente

JICA Alumni Asociacioni i
Kosovës (JAAK), Ministria
e Punës dhe e Mirëqenies
Sociale/ inspektorati dhe
Agjencisë për Bashkëpunim
Ndërkombëtar të Japonisë
(JICA- Zyra e Kosovës,
kanë organizuar Forumin Fushata zero aksidente, i cili
është mbajtur më 21 dhjetor
2012 në Prishtinë.
Prezantimi është bërë nga
inspektori i punës së z.

gjatë trajnimit (përvoja
japoneze) dhe në pjesën e dytë,
prezantoi Planin e Veprimit i
cili ishte përgatitur prej tij.
Aktivitetet e planifikuara për
parandalimin e aksidenteve
Qëllimi i këtij forumi ka qenë dhe përmirësimin e kushteve
në vendin e punës.
prezantimi i përvojës së
fituar nga trajnimi i përcjellë,
në Japoni .
Agim Millaku, drejtor i
Inspektorati në MPMS dhe
ish pjesëmarrës në trajnimin
e organizuar nga JICA në
Japoni.

Në pjesën e parë të këtij
evenimenti z. Millaku
paraqiti programin e ndjekur
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Punëtoria- Mbrojtja e mjedisit në Trepçë- 2013 -2015
Më 26 dhjetor 2012, u
organizua punëtoria nga
përfaqësuesit e Trepçës. Në
këtë punëtori përveç
përfaqësuesit të JICA- Zyra
në Kosovë dhe Presidentit
të JAAK, Nezakete Hakaj,
në morën pjesë edhe
përfaqësuesit e
Trepçës.
Në
këtë
e v e ni m e n t
prezantuan përfaqësuesit e
Trepçës dhe ish pjesëtarët
në trajnimin "Menaxhimi i
Mjedisit në Sektorin
Minerar", i organizuar në
Japoni z. Ali Ahmeti dhe z.

Burim Asllani. Qëllimi i
punëtorisë ishte prezantimi i
mësimeve dhe përvojës së
fituar
nga
trajnimi.
Në fillim Z. Ahmeti dhe z
Asllani,
shprehën
përshtypjet e tyre nga kjo
vizitë, të cilat iu kishin lënë
përshtypje të paharrueshme.
Nezakete Hakaj – Presidente
e
JAAK
mirëpriti
pjesëmarrësit
dhe
i informoi për aktivitetet e
zhvilluara nga JAAK.
Z. Halil Qela, u.d. Drejtor i
Trepçës, fillimisht falënderoi

Qeverinë japoneze dhe JICA në veçanti, për
kontributin e dhënë në Kosovë për këtë
sektor.

Edukimi Mjedisor— Ujërat e Freskëta
Puntoria për Edukimin Mjedisor- Ujërat e freskëta, u organizua më 25
Shkurt 2013, nga Znj. Myvedete Muja dhe znj. Fatlije Buza, zyrtare në
Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor/ Departamenti i ujërave
dhe ish pjesëmarrse në trajnimin në Japoni.
Në fillim të puntorisë znj. Muja foli mbi historikun e edukimit në Japoni,
etapat e qeverisjes si dhe zhvillimet shoqërore, kulturore dhe traditat në
Japoni.
Znj. Fatlije Buza prezantoi programin gjatë qëndrimit në Japoni/ ILEK
të Liqenit Biëa, vrojtimet në liqenin BIËA, rëndësinë, vlerat, sfidat e
komuntetit për përmirësimin e cilësisë së ujit të liqenit etj. Ajo tregoi
për metodën e monitorimit fiziko-kimik të cilësisë së ujit. Gjithashtu
prezantoi për mënyrën se si ata përpunojnë ujërat për pije si dhe për
trajtimin e ujërave të zeza.
Gjatë qëndrimit ato patën mundësinë të vizitojnë Muzeun në ILEK,
mbi qështjet e edukimi mjedisor, për fëmijët e të gjitha moshave dhe
qytetarët.
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Mbrojtja e Mjedisit—program për fëmijët e shkollës
JICA Alumni Asociacioni i Kosovës bëri një fillim të ri në fushën e ndërgjegjësimit në bashkëpunim me shkollat,
për të organizuar program për ngritjen e vetëdijes, për mbrojtjen e mjedisit. Qëllimi i këtij programi ka qenë, që
të inkurajojnë nxënësit për tu angazhuar në me aktivitete në mbrojtjen e mjedisit.
Më 8 shkurt 2013, në mjediset e shkollës "Iliria", në Prishtinë, u organizua ora me
programin për "Vetëdijesimi për mbi Mjedisin”, për nxënësit e klasës së shtatë.
Anëtarët JAAK znj. Lindita Morina, znj. Myvedete Muja dhe znj Fatlije Buza, të
cilat u kthyen në Kosovë pas pjesëmarrjes në trajnimin e mbajtur në Japoni të
organizuar nga JICA. Në orën e mësimit u mbajt ligjërata mbi Edukimin Mjedisor
të fokusuar në mbrojtjen e ujit të freskët.
Në pjesën e parë u prezantua një video program me temë mbi mjedisin dhe
natyrën, që pasqyron shëndetin tonë.. Pas kësaj, znj Morina bëri një prezantim
dhe në fund fëmijëve iu ndan ngjyrat pastel që të vizatojnë, si ata e perceptojnë
natyrën dhe rëndësinë e ujit.

Nxënësit gjatë orës ishin shumë
aktiv, duke treguar interesin e
tyre në këtë fushë. Shumica e tyre
kanë bërë pyetje po gjithashtu
kanë shpreh njohuritë e tyre në
lidhje me këtë temë.
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Kundërmasat ndaj ndotjes së mjedisit nga automjetet në zonat urbane
Më 26 Shkurt 2013 është
organizuar seminari nga
Halilaj Z. Martin dhe Z.
Burim Krasniqi,
pjesëmarrës në trajnimin
e organizuar në Japoni
për "Kundër masat
kundër ndotjes së ajrit
nga automobilave në
zonat urbane". Qëllimi i
seminarit ka qenë,
paraqitja dhe ndarja e
mësimeve dhe përvojës

së fituar nga trajnimi
JICA-s tek zyrtarë
përkatës, në Kosovë.
Në seminar morën pjesë
zyrtar qeveritar, Komuna
e Prishtinës, Agjencia për
Mbrojtjen e Mjedisit,
Agjencioni për
Standardizim, Shoqata e
kontrollit teknik të
automjeteve në Kosovë
dhe shoqëria civile.

Z. Martine Halilaj dhe Z. Burim Krasniqi prezantoi
problemet e ndotjes së ajrit nga automobilave në
Osaka dhe kundër masat kundër ndotjes së ajrit të
marra nga qeveria Osaka.

Menaxhimi i mbeturinave të ngurta në nivelin Lokal
Më 28 Shkurt 2013 ing. Mimoza Kurteshi, nën mbështetjen e MAP dhe JAAK organizoi punëtorinë, ku morën
pjesë zyrtar të kësaj fushe ,nga institucionet e ndryshme të Kosovës.

Në fillim ajo dha një informacion të përgjithshëm për
Japoninë. Në vazhdim ajo foli për rëndësinë e trajnimit
dhe zbatimin e planeve për promovimin e të 3R(Ulja,
ripërdorimi dhe riciklimi) në Kosovë.
Nga të pranishmit pat interesim të madh për këtë temë,
ku si përfundim doli se hapi i parë është vetëdijesimi që
duhet të fillojë nga fëmijët e vegjël e deri te të moshuarit.
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Zhvillimi i politikave të punësimit për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe përmirësimi i
mirëqenies së punëtorëve

Më 27 Shkurt 2013 znj. Dafina Mehaj organizoi punëtorinë mbi përvojat e
marra nga Japonia për Zhvillimin e politikave të punësimit për zhvillim të
qëndrueshëm ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies së punëtorëve.

Gjatë këtij evenimenti znj. Mehaj prezantoi mbi










Historinë e Lëvizjes Produktiviteti në Japoni
Menaxhimin e burimeve njerëzore në
kompanitë japoneze
Edukimin dhe zhvillimin aftësive në kompani
Përcaktimi i të ardhurave në Japoni dhe
marrëdhëniet në industri
Përshëndetje e punës- Yokohama
Njohuri bazë për sigurimin social
Menaxhimi i rrezikut në kompanitë private
Politikat e Korporatës Azbil mbi Menaxhimin e
burimeve njerëzore
Përgatitja e një Plani të Veprimit
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