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Mengjes pune me Ministrin e mireqenies, e puneve  sociale dhe rinise , zotin Blendi  Klosi,ne 

ambjetet e Biznes Albania.  Shoqatat me te medha kombetare sollen shqetesimet e tyre per 

punesimin, arsimin profesional,projektet dhe rendimentet e tyre.  SHGPAZ foli per 

artizanatin , projektet qe ka me antaret e shoqates se saj.SHGPAZ i uron mireseardhje 

dhe bashkepunim ne vazhdimesi Ministrit Kolsi! 

    

3 korrik 2015, ne Drejtorine e Turizmit, 30 OJF , ne nje projekt te GIZ "Baseni i Drinit"; 

tri-palesh, Shqiperi, Maqedoni, Kosove. Gjallerimi dhe mveshtetja e turizmit rural në Peaks 

of Balkan. Me ne fund po lidhen hallkat; shpresojme te mos keputen shpejt. 

        

 6 Korrik 2015, ne Sofje; u mblodh  Konferenca Ballkanike. 

Shumeplaneshe: politike, shkencore dhe profesionale; 9 vende te ballkanit, 9 zevendes 

ministre, 4 deputete dhe pese profesore universiteti; hapja e pasdites ishte prezantim dhe 

dhenie idesh; nje grup perfaqesues paralelisht drejtonte jurine e perzgjedhjes se tri fitueseve 

nga rajoni, si Sipermarresja me e mire e biznesit familjar; 
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Zonja Nora Malaj, zv. Ministre e arsimit, mbajti nje  raport kombetar, ne mbeshtetje plotesisht 

te grave shqiptare sipermarrese, perfaqesuar denjesisht nga SHGPAZ-se; prof. E. 

Qosja,UE, pjese e ketij takimi dhe e juries rajonale&  ideatore per bashkepunimin tripalesh 

shtet-biznes-universitet.linku per konferencen -http:// news. bgnes. com/view/1243464 
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06.07.2015, morem pjese ne prezantimin e ministrit te Mireqenies Sociale dhe Rinise, z. B. 

Klosi, ku u prezantuan prioritetet,sfidat dhe angazhimet e metejshme te ministrise. 
 

       

 

10.07.2015 SHGPAZ,mori pjese ne takimin konsultativ te organizuar nga Agjensia e 

Kerkimit Shkencor,Teknologjise dhe Inovacionit. 

Ky takim konsultativ kishte si teme: "NMV -te dhe mundesite e perfitimit te fondeve te 

programit ne kuader te BE-se per Kerkim Shkencor e Inovacion(2014-2020),Horizon 

2020,Instrumenti i NMV-ve" 
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Sporteli ne muajin korrik . 

Puna vazhdon edhe ne keto temperatura te larta por  me ritem me te ngadalte, gjate datave  
1-8-15-22-29 korrik 2015 

     

Ne kuader te projekteve qe Organizata 

per Bashkepunim dhe Zhvillim 

Ekonomik (OECD) po zhvillon ne 

Shqiperi, ne bashkepunim me Agjensine 

Shqiptare te Zhvillimit te Investimeve 

(AIDA), dhe me mbeshtetjen financiare 

te Komisionit Europian,  po  zhvillohet  

Konkursi  Triple Helix ne Shqiperi per 

ide biznesi fitimprurese, te qendrushme, 
konkurruese, dhe kryesisht, inovative! 

 

 

 Ky konkurs eshte nje rast i vecante 

per ju dhe ndermarrjen tuaj per te 

kthyer idete tuaja ne produkte ose 

sherbime innovative ne 

bashkepunim me institucionet 

akademike dhe qeveritare, dhe me 

vulen e cilesise me te larte ofruar 

nga OECD!  

 

mailto:fluturxhabija@yahoo.com
mailto:fluturxhabija@yahoo.com
mailto:fluturxhabija@yahoo.com
mailto:fluturxhabija@yahoo.com


 

Rr. “Mujo Ulqinaku” pallati Kristian Contruction,kati i 1 ,nr.9 ,Tirane-Albania 

tel/fax    ++3554235726, mobile:0 69 2572423, 0682763344 

E-mail : info.shgpaz @yahoo.com; shgpaz.albania @yahoo.com fluturax5@gmail.com; albania.shgpaz.projects@gmail.com 

www.shgpaz.al 

 

P
ag

e6
 

   
                    
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gezuar Festen e Bajramit  ! 
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20.07.2015 ,SHGPAZ mori pjese ne aktivitetin e organizuar nga Italia Lavoro SpA ne 

bashkepunim me Ambasaden Italiane ne Tirane. Ne kete takim u be paraqitja e nje projekti ne favor 

te kualifikimit te burimeve njerezore me ane te stazheve ne Itali te punetoreve shqiptare. 

Ne kuader  te programit"Dinamizmi Nderkombetar i Punes", Italia Lavoro SpA publikoi nje njoftim 

per  levrimin e kontributeve financiare ne mbeshtetje te stazheve trajnuese individuale ne Itali per 

shtetas te huaj te vendeve jo anetare te Bashkimit Europian. 
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Takim me shoqaten “gra te shquara ne bote”. 

Tryeze e grave intelektuale,  aty ku deshira per te ecur para,per t´u zhvilluar  per te  qene 

mbeshtetje   per brezin e ri  shprehet me vepra.   

Vetem nepermjet  arsimimit  dhe dashurise per punen do te ecin ne jete. 
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Ne datat 23-25 Korrik u zhvillua ne qytetin e Prizrenit faza e dyte e trajnimit per Katalogun e 

Biznesit te Ballkanit.Katalogu perfshin 4 shtete: Shqiperi,Kosove,Mali i Zi dhe Serbi. 

Ky katalog ka ne thelb te tij krijimin e nje broshure biznesi me informacione te plota per 

bizneset,sherbimet dhe produktet e tyre.  Grupi i punes qe perfaqesonte SHGPAZ-ne,e cila eshte 

partneri i vetem nga Shqiperia,perbehej nga 3 vajza ,Leonora Hoxha,Enxhi Lami dhe Nikoleta Duci 

,studente te Universitetit Europian ,mjaft te pregatitura, me deshire per te punuar duke deshmuar 

gjithashtu vullnet dhe kreativitet; pjese grupit ishte edhe koordinatorja Klodiana Dragoshi. 

Ky trajnim u mbyll me sukses duke startuar fillimin e punes per Katalogun e Biznesit. 
 

  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 

Asnjëherë nuk ka rënë nga qielli asnjë 

menaxhues a udhëheqës i madh, ai është 

mësuar  dhe nuk është trashëguar. 

Tom Northup 

Nëse je pronar   bëhu ndonjëherë qorr, 

nëse je shërbyesi bëhu ndonjëherë shurdh. 
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Jeni kurioze te njiheni me gjerat qe kane ndryshuar boten, por qe jane shpikur nga femrat?! 

Softueri kompjuterik-Admiralja e Marinës amerikane, Dr. Grace Murray Hopper, dhe 

shkencëtare e cila ka krijuar COBOL-in, softuerin e parë afarist kompjuterik user-frendly 

 

Shumë kompani besojnë se njerëzit janë të këmbyeshëm. 

 Njerëzit vërtetë të talentuar asnjë herë nuk janë.  

Ata kanë talente të veçanta. Njerëzit e tillë nuk mund të detyrohen në role për të cilat nuk janë të 

përshtatshëm, as edhe që duhet.  

Udhëheqësit efektiv lejojnë njerëzit e mëdhenj të kryejnë punën për të cilën janë të lindur.  

Warren Bennis 
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Makina për larje të enëve-e ka shpikur Josephine Cochrane në vitin 1887 

 

Sistemi sigurues i mbikqyrjes me kamera-Marie VanBrittan Brown ka patentu 

ar sistemin e mbikqyrjes me kamera në vitin 1969, i dedikuar për sigurinë e 

personaliteteve 

 
 

Frigoriferi modern-Florence Parpart shpiku frigoriferin elektrik në vitin 1914. 
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Ngrohja në vetura-Sistemin e parë të ngrohjes në vetura, i cili ka orientuar ajrin nga motori në mënyrë 

që të ngrohë gishtat e mërdhirë të shoferëve aristokratë të shekullit XIX, e ka shpikur Margaret 

Wilcox në vitin 1893 

 
 

RELAX, INFORMACION, DIJE etj. 
 

Nuk është xhelozia për pozicionin. Është sjellja juaj! 

Të drejtosh është më shumë art se shkencë, dhe jo të gjithë e kemi talentin për të qenë 
artistë.  Sado mirë të mendosh për veten si menaxher i ri ose me eksperiencë, në sytë e 

punonjësve do të jeni një drejtues i dobët nëse shfaqni vazhdimisht sjelljet e mëposhtme.  

1.Nuk drejton! 

► Problemi: Nuk jep udhezimet e duhura, nuk jep udhezime mjaftueshëm, ose nuk ndjek 

realizimin e udhezimëve të dhëna. Pra, në tërësi, reflekton një stil pasiv menaxhimi, të 

përqëndruar tek qortimi i gabimeve më shumë se sa tek mënjanimi i tyre. 

► Si ta korigjosh: Nëse nuk je tipi i menaxherit aktiv, atëherë përpiqu ta delegosh mbikqyrjen 

tek persona që mund të ndjekin udhëzimet e dhëna prej teje. Për të dhënë udhëzimet e 

duhura, harxho kohë me stafin të njihesh në detaj me procesin e punës, listo hapat që duhen 

ndjekur, dhe shëno në kalendar planin e mbikqyrjes. 
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2. Merresh me individin, jo punën! 

► Problemi: Kur merresh me gabimet tek individi ke marrë përsipër të ndryshosh karakterin e 

tij. Kjo është e pamundur. Në fakt, ajo që nuk të pëlqen është puna dhe rezultati që del prej 

tij, jo ai vetë. 

► Si ta korigjosh: Udhëzo punën e tyre, jo njeriun në vetvete. Puna dhe rezultati kanë 

rëndësi për ty. Udhëzo individin konkretisht se si mund të përmirësojë punën, me shembuj të 

qartë. 

3. Të pëlqen të flasësh strategjikisht, por pa brum! 

► Problemi: Kur flet para stafit tenton të përgjithësosh, të japësh shembuj abstrakt, dhe 

përpiqesh të kopjosh modele të liderëve ndërkombëtarë. Këta janë bërë modele pikërisht 

sepse kanë patur stilin e tyre unik. 

► Si ta korigjosh: Nëse do të flasësh strategjikisht në nivel makro fol për të frymëzuar, jo për 

të drejtuar. Drejtimi duhet të jetë konkret, specifik, dhe i qartë. Shpreh pritshmëritë që ke 

ndaj secilit, dhe kërko llogari jo më vonë se 24-48 orë nga dhënia e udhëzimit. 

4. Ke frikë nga dështimi! 

► Problemi: Kur refuzon idetë e reja vetem sepse je i pasigurtë se si do implementohen, 

tregon që nuk keni aftësinë të imagjinoni rezultatin. Kjo është shpesh cilësi e drejtuesve pa 

vizion, dhe rrjedhimisht një shembull i drejtimit të dobët. 

► Si ta korigjosh: Nëse e keni të vështirë të përfytyroni rezultatin, kërkojini stafit t'ju 

përgatisë një shembull, një model të procesit implementues, ndjekur nga tregues specifikë që 

vlerësojnë potencialin e idesë. 
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Mos ndiq turmën! Jemi lindur për të qenë të veçantë! 

 

 

Redaktim & përgatitje 

përfundimtare 

msc.Flutura XHABIJA 

 mblodhi materialet & draftoi 

Klodi Dragoshi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rr.Mujo Ulqinaku”Pallati Kristian 

Konstruksion ”, 

 kati 1, ap.9, 

Tirane-Albania  

 Tel/+355 4 235 726    

shgpaz.albania@yahoo.com  

info.shgpaz@yahoo.com 

www.shgpaz.al 

  

 

5. Promovon të zhurmshmit! 

► Problemi: Disa punonjës e kanë më të thjeshtë të shesin veten, ndërkohë që performancën 

nuk e kanë të lartë krahasuar me të tjerë që nuk arrijnë ta shesin punën e tyre. Të promovosh 

promotorët e aftë është dritëshkurtësi, në rastin më të mirë, dhe paaftësi në rastin më të keq. 

► Si ta korrigjosh: Është e thjeshtë: bëj një përpjekje të jesh më koshient për rolin e 

gjithësecilit. Gjatë mbledhjeve jepi të drejtën e fjalës, mos e lër në dorën e tyre të jenë aktiv. 

Kërkojini të bëjnë prezantim të punës së tyre rregullisht, duke u fokusuar kryesisht tek 

impakti. 
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