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Lansohet kampanja “Fuqizimi Ekonomik i Gruas”
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Të tjera
Projekti për Promovimin e Punësimit në Sektorin Privat - PPSE, i financuar nga
 Lansohet
Zyra Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim në Kosovë, dhe i implementuar nga
Swisscontact si partner kryesor dhe Red Mill Communications si partner përkrahës, kampanja
“Fuqizimi
organizojnë lansimin e kampanjës “Fuqizimi Ekonomik i Gruas”.
Ekonomik i
Me ketë rast do të shpalosen edhe qëllimet dhe objektivat e këtij projekti si dhe do të Gruas”
 Ministrja Bajrami
diskutohet mbi rëndësinë e zhvillimit ekonomik të grave.
informon bizneset
Prezent do të jenë përfaqësues të institucioneve të larta të vendit, përfaqësues nga e rajonit të
Gjilanit
sektori privat, komuniteti i donatorëve, si dhe ekspertë të kësaj fushe.
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Sqarim:
Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. Indeksonline mban të drejtën e publikimit ose jo të një
komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit
Indeksonline.
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Portali Indeksonline u themelua nga një grup gazetarësh kosovarë E Enjte, 15 Tetor 2015
në vitin 2010. Përball sfidave të gazetarisë bashkëkohore, të
motivuar nga nevoja për lajme të shpejta dhe origjinale, në Kosovë, Indeksonline sh.p.k
ndër shqiptarë dhe për shqiptarët - Indeksonline nuk ishte veçse një Tel.: 045 / 702 - 703
kërkesë e kohës.
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