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I/E nderuar, 

Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin: 

“ADMINISTRIMI I PUNËVE NË ZYRE, KOMUNIKUMI ME PUBLIKUN, KLASIFIKIMI I                                            
DOKUMENTACIONIT,  TRANSPORTI DHE LOGJISTIKA” 

Nga data 27 - 30 Nëntor 2019, në Tiranë, Shqipëri 

 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit? 
Gjatë  kë tij trajnimi do të trajtohën këto tëma: 

1. Hartimi i shkrësavë, raportëvë; 
2. Administrimi i punëvë në zyrë, 
3. Dokumëntacioni zyrtar, klasifdikimi i dokumëntacionit, 
4. Arkivimi dhë asgjë simi i dokumëntëvë zyrtarë fizik dhë ëlëktronik, 
5. Ruajtja fizikë dhë ëlëktronikë ë komunikimit zyrtar, 
6. Mënaxhimi i transportit, Logjistika, 
7. Hartimi i raportit. 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë? 
Të  gjithë  zyrtarë vë të  ndryshë m të  nivëlit profëssional, tëknik dhë administrativë të  institucionëvë publikë 

qëndrorë dhë lokalë, autoritëtëvë, agjëncionëvë osë autoritëtëvë tjëra qëndrorë, rajonalë, komunalë osë             

ëkzëkutivë të  cilë t ushtrojnë  kompëtënca ëkzëkutivë, lëgjislativë, rrëgullativë, administrativë publikë, 

ndë rmarrjëvë publikë si dhë të  gjithë  zyrtarë vë tjërë  që  në  një  formë  apo tjëtë r kanë  të  bë jnë  më draftimin, 

strukturimin shkruarjën ë raportë vë, administrimin ëfikas të zyrës , zyrtarëvë të arkivës, transportit dhë 

logjistikës.  

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 555 EUR. 

Në  koston ë trajnimit pë rfshihët :  transporti nga Prishtina pë r në  Tiranë  dhë anasjëlltas, akomodimi në  Hotël 

në   Tiranë , më ngjësi, drëka dhë darka, matërjali i trajnimit, trajnimi, cërtifikimi dhë vizita  rëlëvantë sipas            

programit të  që ndrimit në  Shqipë ri. 

Informata shtesë: 

Pë r të  marrë  pjësë  në  trajnim, pë r shkak të  rëzërvimit dhë akomodimit në  Tiranë , Shqipë ri te  gjithe  te  

interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë 

gjithsesi deri me  22/11/ 2019 në ora 12.00.   

Mëgjithatë  , pë r cfarë do informatë shtësë  lidhur më trajnimin rëlëvant mund të kontaktoni në   kontaktët ë më   poshtmë: 

Tel: 38 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo përmës ë-mailit: info@kmi-rks.com & kmi@kmi-rks.com apo wëb faqës: 

www.kmi-rks.com osë në zyrë: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-rë, Nr 9, afë r rëstaurant “Pishat”, Prishtinë, 

10 000, Rëpublika ë  Kosovë s. 


