
 
 (Projekt paraprak) 

Programi i Samitit të Diasporës1 
Tiranë, 18-20 Nëntor 2016 

 

18 Nëntor 2016 
16:30 Akreditimi (Holli i Pallatit të Kongreseve) 

19:00   Hapja e Samitit, Pallati i Brigadave 

20:00  Pritje, Pallati i Brigadave  

 

19 Nëntor 2016 

10:00 – 12:30  
Panele diskutimi tematike të njëkohshme nën moton:  

«Së bashku mund të bëjmë më shumë dhe më mirë» 
me pjesëmarrës nga Qeveria dhe Diaspora 

1. Në Pallatin e Kongreseve (Holl): “Ekonomia, Tregtia dhe Investimet në 
Atdhe: Si mund të përfshihet Diaspora? »  
 

2. Në Galerinë Kombëtare të Arteve: “Ngjyrat tona në botë: arti, kultura, 
imazhi, trashëgimia, identiteti” 
 

3. Në hollin e Muzeut Kombëtar: “Të organizuar mund të ndikojmë atje ku 
jetojmë por edhe në Atdhe: Është koha për një koncept të ri”.  
 

4. Në Teatrin Metropolitan: “Dija mbi të gjitha: Si të shfrytëzojmë më mirë 
kapacitetet dhe mundësitë, përfshirë për të ruajtur gjuhën dhe identitetin”  
 

																																								 																					
1	For	English	version	scroll	down.		



5. Në MPJ: “Përfaqësitë Diplomatike dhe Diaspora: të ndërtojmë një 
bashkëveprim efikas dhe modern”  

 

6. Në Teatrin Kombëtar : “Të shfrytëzojmë me zgjuarësi pasuritë tona: 
Turizmi shqiptar, realiteti dhe perspektiva”  
 

7. Në Dhomën Shqiptaro-Amerikane të Tregtisë: “Mbështetja për 
sipërmarrësit e rinj: kultura e start-up.” 
 

8. Në Universitetin e Tiranës: “Kapitali njerëzor: Si të ndërtojmë një rrjet 
ndërshqiptar të aftësive?”  
 

9. Center for Openess and Dialogue (COD): “Roli i Diasporës në zhvillimin 
e Atdheut: Eksperienca nga bota”  

 

13:00 Drekë tradicionale shqiptare (bufe) - TBD 

 

16.00 – 18:30 Pallati i Kongreseve 
 
Seancë plenare -  Kaleidoskopi i Diasporës shqiptare  

Seancë plenare me një folës për çdo vend (5 minuta për çdo folës), të alternuara 
nga intermezzo me muzike tradicionale nga vise të ndryshme shqiptare. Kjo 
seancë do të mundësojë që samiti të dëgjojë idetë dhe mendimet e komuniteteve 
shqiptare që jëtojnë në vende të ndrhsme të botës.  

Gjatë ditës do të inugurohen edhe aktivitete të vecanta kulturore kushtuar 
Diaporës.  

19.30 – 21:00  Koncert  

 

20 Nëntor 2016  
09:00 – 16:00  Vizita  

Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të bëjnë vizita në disa nga qytetet më të afërta (max 
100km):  

1. Tiranë:  
§ Vizita në Muze,  
§ Galerinë e Arteve,  



§ BunkArt etc.  
2. Durrës (Amfiteatri),  
3. Krujë (Kalaja/Muzeu) 
4. Berat (Kalaja/Muzeu) 
5. Shkodër: (Kalaja/Muzeu Marubi) 

 
6. Vizita në dy Spitale (Tirana & Krujë ose Durrës)  
7. Vizitë tek një qendër me Fëmijët me Autizëm në Shkodër (TBD) 
8. Vizitë tek një investim shqiptaro-amerikan 

 
Pjesëmarrësit do të ndahen në grupe, sipas zgjedhjes që kanë bërë 
paraprakisht në momentin e konfirmimit të pjesëmarrjes. Përveç aspekteve 
kulturore, profesionale apo ndarje experience e vendosje lidhjesh, vizitat në 
qytete historike, përveç aspektit çlodhës, do të jenë me interes për ata 
pjesëmarrës të cilës i përkasin diasporës së moçme dhe që janë lindur dhe rritur 
jashtë Shqipërisë.  

Jashtë Tiranës, në qytetet përkatëse kryetarët e bashkive do të japin një pritje 
në drekë.    

 

19.00 – 21:00  Mbrëmje Gala  

Në fjalën përmbyllëse Kryeministri do të lajmërojë përfundimet e Samitit. 
Gjatë mbrëmjes do të ndahen cmime për një numër të kufizuar personash.  

./.	

	

 

 

 

 
 
 
 
	

	



(Preliminary draft program) 

Summit of the Albanian Diaspora  

Tirana, 18-20 November 2016 

	

18 November 2016 
 
16:30          Accreditation (Hall of the Palace of Congresses) 

19:00   Opening ceremony, Palace of Brigades,  

20:00  Reception.  

 

19 November 2016 

10:00 – 12:30 

Simultaneous thematic discussion panels under the theme:  
«Together we can do more and better»  

with speakers from the Government and the Diaspora. 

1. Palace of Congresses (Hall): “Economy, Trade and Investments in the Homeland: 
What role for the Diaspora and how can it get involved?”  
 

2. National Art Gallery: “Our colors in the world: art, culture, image, heritage, identity. 
How are we doing?” 
 

3. National Museum Hall: “An organized Albanian Diaspora may have a better impact 
where it lives and get involved in the political and social life in the Homeland. It is time 
for a new concept”.  
 

4. Metropolitan Theatre: “Education is above everything: How to best make use of 
capacities, possibilities and opportunities, including for the preservation of our 
language and identity abroad?”  
 

5. MFA: “Albanian Diplomatic Missions and the Diaspora: Offering a modern public 
service and building an efficient interaction.”  

 

6. National Theatre : “Let's use our assets wisely: Albanian Tourism, reality and 
perspective”    
 

7. Albanian-American Chamber of Commerce: “Supporting young entrepreneurs: the 
start-up culture.”  
 



8. University of Tirana: “Human capital: We need to build an inter-Albanian network of 
skills?”  
 

9. Center for Openness and Dialogue (COD): “The Role of Diaspora in the development 
of Homeland: Experiences from around the world.”  

 

13:00       Traditional Albanian buffet lunch – (venue TBD) 

 

16:00 – 18:30    Palace of Congresses:  

Plenary Session - Albanian Diaspora’s Kaleidoscope 

Plenary session with a selected speaker from each country (about 5 minutes per speaker), 
combined with intermezzo of traditional music from different regions of Albania. This session 
will offer the possibility to listen to thoughts and ideas from Albanian communities living in 
different parts of the world. 

(Different cultural events dedicated to the Diaspora will be inaugurated during the day)  

 

19.30 – 21:00  TOB: Concert  

 

20 November 2016  

09:00 – 16:00  Field Trips 

Participants will have the opportunity to engage into cultural or professional field trips in 
some of the closest cities (max 100km):  

10. Tiranë:  
i. Museums,  
ii. Art Gallery,  
iii. BunkArt etc.  

11. Durrës (Amphitheatre),  
12. Krujë (The Castle/Museum) 
13. Berat (The Castle/Museum) 
14. Shkodër: (The Castle/Marubi Museum) 

 
15. Visit to two hospitals (Tirana & Krujë or Durrës) 
16. Visit to a Center of Children with Autism in Shkodra (TBD) 
17. Visit to an Albanian-American investment. 

 
Participants will be divided into groups, according to the choice they made in advance at the 
time of confirmation of their participation. Mayors of respective cities will welcome 
participants and host a lunch reception.     

 



19.00 – 21:00  Palace of Congresses:  

Summit Closing Gala Evening  

In his closing statement the Prime Minister will announce the conclusions of the 
Summit.  

During the gala evening prizes will be awarded to a limited number of Diaspora 
representatives.  

./.	

	


