
Vila Disha, Shëngjergj

Unë quhem Fabjola Disha, jam 27 vjeç, e martuar dhe me dy fëmijë.
Unë kam mbaruar studimet e larta për infermieri dhe e kam ushtruar
profesionin tim si infermiere dhe mami për disa kohë. Në vitin 2017
bashkë me familjen vendosëm të restaurojmë shtëpinë e vjetër të
trashëguar brez pas brezi në Shëngjergj të Tiranës dhe unë fillova të
jap kontributin tim edhe aty. 

Në këtë periudhë lindi ideja për ta kthyer shtëpinë tonë të vjetër në një bujtinë të vogël me 6 dhoma
fjetjeje dhe një holl ku mund të rrinin miqtë dhe vizitorët tanë.  

Investimi për krijimin e kësaj bujtine ka qenë tërësisht familjar dhe me shtimin e kërkesave dhe
vizitorëve e pamë të arsyeshme që të ndërtonim edhe një restorant të vogël për të plotësuar më
shumë kërkesat e pushuesve të bujtinës sonë duke u ofruar edhe më shumë komoditet.  

Tashmë kemi plot 4 vite që punojmë aty duke pritur qindra vizitorë të huaj dhe vendas. Doja të
theksoja që gjatë këtyre viteve ne nuk kemi qenë të vetëm në zhvillimin e biznesit. Ne kemi një staf
fantastik të cilët/cilat janë bërë si pjesë e familjes dhe çdo gjë e bëjmë së bashku dhe në ndihmë të
njëri tjetrit, që nga punimi i bahçes, rregullimi i dhomave dhe puna në kuzhinë. Gjithashtu ne
bashkëpunojmë me shumë vajza dhe gra të zonës duke ofruar në restorantin tonë vetëm produkte
bio të prodhura në tokat e Shëngjergjit, duke u kthyer edhe në një biznes ndihmës për të gjithë
zonën.  

Por sigurisht që gjatë këtyre viteve jemi hasur dhe vazhdojmë të hasemi me vështirësi të ndryshme,
duke përfshirë këtu vështirësi financiare, pasi të ardhurat e përfituara i ri-investojmë në
mirëmbajtjen, përmirësimin dhe zgjerimin e biznesit tonë më tej, por shpesh edhe në
infrastrukturën rrugore dhe atë elektrike. Pandemia e Covid-19 dhe masat e marra bllokuan
biznesin tonë për disa muaj dhe për rreth dy vjet hasëm vështirësi të mëdha. Po ashtu përmbytjet
disa herë kanë krijuar probleme të mëdha sidomos në rrugën e shkurtër prej 200 metrash që të çon
në biznesin tonë nga ajo kryesore. Sidoqoftë, ne jemi përpjekur t’i kalojmë disi dhe pavarësisht
këtyre vështirësive ne kemi marrë shumë kënaqësi dhe dëshirë për t’u rritur më shumë.  

Programin “Perspektiva gjinore në zinxhirin e vlerave të biznesit” e shoh jo vetëm si një mundësi për
rrjetëzim dhe për të ndarë eksperiencat tona të deritanishme me gra të tjera në biznes por edhe si
një mundësi shumë e mirë për t’u fuqizuar më shumë duke kuptuar cilat janë hallkat në zinxhirin e
vlerave që përbën pikërisht llojin e biznesit tim. Po ashtu mendoj se programi do të më bëjë të
kuptoj se cilat janë hallkat e biznesit të grave dhe vajzave me të cilat bashkëpunojmë në zonën e
Shëngjergjit duke mësuar më shumë se si të ndërveprojmë, respektojmë të drejtat dhe mundesitë e
barabarta, por edhe në lidhje me çështje të ndryshimeve klimatike të cilat jo pak herë na kanë
ndikuar në zhvillimin e biznesit tonë. Përveç kësaj, edhe gjatë bisedave që kam patur me
përfaqësueset e GADC, arrita të kuptoj që janë disa hallka të zinxhirit të vlerave të cilat kur
mbërthehen në mënyrën e duhur sjellin përfitim edhe më të madh dhe më të qëndrueshëm.
Shpresoj që të kem mundësi që pas përfundimit të këtij programi të përçoj eksperiencat dhe
njohuritë e mia tek gratë e tjera në Shëngjergj.  

Ju falenderoj edhe një herë për mundësinë dhe ju uroj të gjithëve festa të gëzuara!  
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