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I/E nderuar, 

Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin: 
“DIPLOMACIA DHE SJELLJA ETIKE ZYRTARE SIPAS STANDARTEVE PROTOKULARE TË ZYRTARËVE                                           

TË  LARTË TË  INSTITUCIONEVE PUBLIKE” 
Nga data 27 - 30 Mars 2020,  në Dubrovnik, Kroaci 

 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit? 

Gjatë  kë tij trajnimi do të  shtjëllohët komplët procësi i sjëlljës, ëtikë s, përfaqësimit institucional ë diplomatik, 

rëspëktimit të protokolëvë zyrëtarë dhë vëprimëvë të  zyrtrë vë institucionalë  gjatë vizitavë/përfaqësimëvë          

institucionalë apo të  karaktërëvë diplomatikë sipas standardëvë protokolarë diplomatikë ndë rkombëtarë dhë 

procësi I komunikimit më publikun në kuadër të  Institucionëvë Publikë, dukë pë rfshi bazë n juridikë ë vëpri-

mtarisë  së  shë rbimit të  jashtë m, misionët diplomatikië, roli, funksioni dhë mbyllja, ëmërimët ëtj. 

 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë? 
Të  gjithë  udhëhëqësvë të Ministrivë të linjës, zëvëndës ministravë dhë zyrtarëvë të lartë institucional ë               

diplomatik, sëkrëtarëvë të përgjithshëm, kryëshëfavë ëkzëkutiv të agjëncivë rrëgullatorë dhë ëkzëkutivë,         

Kryëtarëvë të komunavë, drëjtorëvë të dëpartamëntëvë/drëjtorivë, drëjtorëvë të bordëvë, zyrtarëvë të                   

protokolit ë atyrë të përfaqësivë diplomatikë dhë zyrëtarëvë tjërë përgjëgjës të cilët në një apo formë tjëtër 

kanë të bëjnë më përfaqësimin ë vëndit në nivël institucional apo diplomatic dhë drëjtorë vë osë udhë hëqë svë 

të  zyravë pë r informim publik dukë  pë rfshirë  zyrtarë t pë r informim publik që kanë  të  bë jnë  më informimin 

publik, mirë mbajtjën ë mardhë niëvë më publikun dhë paraqitjën ë tyrë para publikut. 

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 888 EURO. 

Në  koston ë trajnimit pë rfshihët: udhëtimi nga Prishtina në  Dubrovnik dhë anasjëlltas, akomodimi në  Hotël në  Dubrovnik 

më më ngjës, drëkë  dhë darkë  matërjali i trajnimit, trajnimi, cërtifikata ë trajnimit, kafët gajtë  pauzavë të  kafë s                        

sipas programit dhë agjëndë s së  trajnimit , një  vizitë  në  pjësë n ë vjëtë r të  qytëtit dhë një  vizitë  në   qytëtin ë Cavtatit, tarifa 

ë vizës dhë sigurimi shëndëtsor në Dubrovnik.  

Informata shtesë: 

Pë r të  marrë  pjësë  në  trajnim, pë r shkak të  procësimit të vizavë  dhë akomodimit në  Dubrovnik, Kroaci, të gjithë të                  

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

gjithsesi deri me 13/03/ 2020 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  osë                         

wëb faqë s: www.kmi-rks.com osë në zyrë: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati I-rë, Nr 3, afë r rëstaurant “Pishat”, 

Prishtinë,  10 000, Rëpublika ë Kosovë s. 


