Sminari—Qeverisja Lokale
E hënë 28 shkurt 2011- mbajtja e seminarit për
Vetëqeverisje Lokale e organizuar në
Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal,
nga Suzana Kosumi ish-pjesëmarrës në trajnim,
në Japoni.
Qëllimi i këtij
seminari ishte
informimi mbi
përvojat dhe
praktikat e
Qeverisë
Japoneze dhe
Pushtetit loklal.
Përveq zyrtarëve të Ministrisë së Pushtetit
Lokal, në këtë seminar të pranishëm ishin edhe
ekspertja e JICA, Këshilltare ODA-s, pranë MIE
znj. Yumi Yasuda dhe Kryetarja e JAAK-s, znj.
Nezakete Hakaj.
Gjatë këtij prezantimi
u dha një pasqyrë e
gjerë e kursit të
trajnimit, përvojave,
ligjëratave dhe
vizitave që i ka bërë në
Japoni.
Gjatë prezantimit, pjesëmarrësit ishin të
interesuar të dinë më shumë për praktikat e
qeverisjes lokale në
Japoni.

Seminari- Identifikimi i rreziqeve nga
rrëshqitjet e tokës dhe përmbytjeve në
Kosovë
Seminar i organizuar me 7 Mars 2010 nga JAAK-së,
me iniciativën e JICA-së dhe me mbështetjen e
MMPH. Qëllimi i këtij seminari ishte prezantimi i
i përvojave të marra në Japoni nga kandidati, i
trajnuar për Teknikat e shpëtimit në Japoni për
çështje të rrëshqitjes së tokës dhe ekspertëve nga
institucionet e ndryshme të Kosovës. Në punëtori
morën pjesë edhe eksperti i ODA- JICA dhe
koordinatori teknik i JICA.
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11 Mars, Tërmeti në Japoni nxit
cunamin

Fjala hyrëse nga Yumi
Yasuda (ekspert JICA)
dhe Nezakete Hakaj,
(JAAK)

Prezantimet u bënë nga z. Januz Mehmeti, KEK-ut,
z. Ramë Hamzaj, z.Hazir and z. Cadraku, Fidaim
Sahiti nga MMPH, prof. Ahmet Bytyqi, z.

“Operacionet e
kërkimit dhe
shpëtimit në rast të
rrëshqitjes së tokës

JAAK NDAN PIKËLLIMIN ME
POPULLIN JAPONEZ

"Historia e rrëshqitjes së tokës në sektorin
perëndimor dhe faktorët që e kanë shkaktuar
rrëshqitjen e tokës" , Januz Ahmetaj (KEK)

JAAK, Rr. Afrim Zhitija, Bl2 H 3, nr. 11. Prishtinmë,
Kosovë
Mob phone: +377 44 213 963
+386 49 118 743

Seminari- Zyra e Informacionit të
Shefit (CIO) për E- Promovimin e
Qeverisë
Ky seminar u zhvillua në Ministrinë e
Administratës Publike më 10 mars 2011, nga
z.Driton Blakqori dhe z.Neron Berisha,
pjesëmarrës në trajnim në Japoni.
Znj. Yumi
Yasuda, JICA
ekspertëve
dhe ODA
këshilltar të
MIE foli për
rëndësinë e
shkëmbimit të
njohurive.

Seminar - Strategjia e shëndetit
reproduktiv për zyrtarët e lartë të OJQ
-ve - Zhvillimi i Kapaciteteve të
qëndrueshme të OJQ-ve
Seminari u mbajt më 11 Mars 2011

Bashkëpunimi i JICA me Institcionet e Republikës së Koso-

Roli i Mass Mediave për
demokratizim
në vendet post-konfliktuoze
Ligjëratë, e mbajtur në Univerzitetin e
Prishtinës nga Dr Keishi Hashimoto,
këshilltar i lartë në ndërtimin e paqes.

Znj.

Roli i Mass Media për demokratizim
në vendet post-konfliktuale

Z. Driton Blakcori (djathtas) dhe z. Neron
Berisha (majtas) paraqitën përvojat e tyre të
mnarra në Japoni për E- Promovimin e
Qeverisjes.

Shumica e audiencës ishin zyrtar të
Departamenteve të ndryshme të Ministrisë së
Administratës Publike

Jehona Shalqini paraqiti përvojën e saj për
Shëndetin Reproduktiv, të fituar gjatë trajnimit në
Japoni.
Pjesëmarrësit
ishin kryesisht
nga Sektori i
Shëndetësisë,
OJQ-të për
shëndetësi dhe
Ministrisë së
Shëndetësisë.
Të pranishmit ishin të interesuar për sistemin
shëndetësor të Japonisë dhe me këtë rast pati mjaft
diskutime

Dr. Keishi
Hashimoto dhe
anëtarët e Unionit
të Gazetarëve të
Kosovës

