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Agjencia e Japonisë për
bashkëpunim ndërkombëtar

Takimi vjetor 2010
Më 22 Dhjetor 2009, u mbajt takimi i parë vjetor i
JAAK, në restorantin Garden në Prishtinë, ku
morrën pjesë rreth 30 pjesëmarrës, ku përveq
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pjesëmarrësve të programit të trajnimeve të JICAAgjencia japoneze për bashkëpunim
ndërkombëtar (acij) është institucioni Qever-

s, të pranishëm ishin edhe Z. Tetsuo Kondo dhe
Znj. Aiko Kado nga UNDP.

isë së Japonisë e cila ofron asistencë për

Për aktivitetet e realizuara dhe ato që do të realial-

vendet në zhvillim, në kuadër të Official De-

izohen në të ardhëmen, në emër të Bordit të JAAK

velopment Assistance (ODA) të qeverisë së

raportoi Prezidenti i Shoqatës Nezakete Hakaj.

Japonisë.

THE PRESIDENT’S
DESK
Japan’s foreign assistance too
poor countries is more important
than ever
Sadako Ogata

Këtë ndihmë, JICA e ofron përmes 90 zyreve

Si vit nismëtar për JAAK, nga diskutimet e

të saj në më shumë se 140 vende të botës.

shumta të pjesëmarrësve, u reflektua një frymë e

Qëllimi i aktiviteteve të JICA që përmes

entuziazmit, për angazhimin e tyre në realizimin e

transferimit të njohurive dhe të teknologjisë

aktivitetev të planifikuara.

ndihmon zhvillimin socio-ekonomik të vendet në zhvillim. Disa nga aktivitetet JICE
janë; ofrimi i vijimit të kurseve të JICA trajnimeve, dërgimi i ekspertëve, furnizimin me
pajisje, zhvillimi i projekteve të bashkëpunimit teknik, zbatimin e studimeve të zhvillimit.
+377 44 213 963
+396 49 118 743
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Themelimi i Shoqatës JICA Alumni
Asociacioni i Kosovës -JAAK

Koncerit për nder të Themelimit të JAAK
Pas ceremonialit të Themelimit të JAAK, në lokalet e

Shoqata joqeveritare JICA Alumni Asociacioni i

Pallatit të Rinisë, në Prishtinë, u mbajt koncerti i fil-

Kosovës (JAAK) është themeluar me iniciativën e

harmonisë së Kosovës nën dirigjimin e Z. Toshio Ya-

pjesëmarrësve, në trajnimet e mbajtura në

nagisaëa.

Japoni nën mbështetjen e Agjencisë se Japonisë

Mbajtja e puntorisë “ Issue Analysis
Ëorkshop in Kosovo”

Puntoria u organizua nga JICA më 3 dhe 4
Gusht 2009, në hotel AFA, në Prishtinë.

për bashkëpunim ndërkombëtare (JICA), më 13
Prill të vitit 2009

Tema e kësaj puntorie ka qenë identifikimi i
problemeve në sektorët e ndryshëm, analiza e
tyre dhe gjetja e shkaqeve dhe aktorëve.

Qëllimi i JAAK është arritja e objektivave, duke
stimuluar implementimin e programeve
zhvillimore te JICA në Kosovë bashkëpunimin

Takimi i tri JICA Alumni Asociacioneve

Në puntori morrën pjesë edhe Z. Ken Yamada,
Zv. Drejtor i Zyrës Rajonale të JICA për BallkaBallkanin dhe Znj. Ana Stamatovic, zyrtare e
programit pran kësaj zyre.

Më 14 Prill u mbajt takimi me përfaqsuesit e tri
Alumni asociacioneve, nga
Shqipëria,
Maqedonia dhe
Kosova.
Nga ana e JAAK
u prezantua
në mes të anëtarëve të JAAK, të trajnuar në

plani për vitin 2009. Në takim u prezantuan përvojat

Japoni dhe anëtarëve të vendeve tjera në

e Shqipërisë dhe Maqedonisë, të cilët paraqitën një

zhvillim në mbështetjen e zhvillimit të

pasqyrë të organizimit të asociacioneve të tyre dhe

programeve të përbashkëta, shkëmbimin

aktiviteteve, të cilat janë duke i zhvilluar.

kulturor, etj. Në këtë ceremonial, morrën pjesë Z.
Masao Shikano, Chief Representative of JICA
Balkan Office, Z. Ken Yamada Deputy, Z.

Përvojat e prezantuara

Kurosaëa Satoru, Resident Representative of

nga këto asociacione

JICA Balkan Office, Z. Tomoyuki Tatsumi, JICA,

do të jenë një ndihmes

President i JAAA të Shqipërisë, përfaqësuesi nga

e madhe për zhvillimin

JAAM e Maqedonisë dhe përfaqësues nga Qeveria

e aktiviteteve të JAAK.

dhe institucionet tjera të Republikës së Kosovës
Shoqata përfshinë 30 anëtar.

Me këtë rast u bë një hulumtim për gjetjen e
mundësive më efektive për zbutjen e problemeve të identifikuara.
Puntoria u moderua nga ekspertët e JICA Znj.
Sato dhe Znj. Seti dhe presidenti i Shoqatës
JAAA të Shqipërisë Z. Sokol Konomi.

