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Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin: 

“KOMUNIKIMI ME PUBLIKUN DHE MEDIA, HARTIMI I RAPORTEVE DHE ADMINISTRIMI I ZYRËS,        
Nga data 13 - 16 Shtator 2019, në Ohër, Maqedoni 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?                                                                                                                         

Gjatë  kë tij trajnimi do të  diskutohën kë to tëma: 

1. Rë ndë sinë  ë Komunikimit më Publikun në  kushtët bashkë kohorë dhë spëcifikat ë komunikimit më publikun në  Kosovë ;  

2. Organizimin ë zyrë s pë r komunikim më publikun; 

3. Pë rpilimin ë komunikatë s pë r mëdia dhë shpë rndarja ë saj: hartimi, korrigjimi, lëjimi, lëkturimi dhë pë rkthimi. 

4. Sëlëksionimin ë mëdiavë që  do ta marrin komunikatë n; 

5. Hartimin ë fjalimit publik; 

6. Konfërëncë n pë r mëdia: arsyëja ë organizimit-mos arsyëja ë mosorganizimit dhë kushtët tëknikë; 

7. Studimin ë spëcifikavë të  mëdiavë më të  cilat synohët komunikimi: Elëktronikë (TV, Radio, Intërnët), Mëdiat ë shkruara (ditorë,            
përiodikë, të spëcializuara); Intërvistimi: pë rgatitja dhë pë rfitimi; Intërprëtimin ë gjëstëvë gjatë  intërvistimit; 

8.Mënaxhimi i kohë s, hartimi i raportëvë, shkathtë sitë  ë shkrimit, administrimi i punë vë në  zyrë ëtj.  

Gjithashtu gjatë  trajnimit do të  ëlaborohën më shëmbuj konkrët situata të  ndryshmë dhë rastë konkrëtë nga ëkspërtë  të  fushë s dhë  të  
një jtat do të  komëntohën ëdhë në  aspëktin tëorik ëdhë në  atë praktik . 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?                                                                                                                                                        

Të  gjithë  zë dhë në svë, zyravë për informim publik dukë pë rfshirë zyrtarë t pë r informim publik, tëknik dhë administrativ të  in-
stitucionëvë publikë qëndrorë dhë lokalë dhë të  gjithë  përsonavë të  cilë t dë shirojnë  që  të  rrisin aftë sitë  ë tyrë të  komunikimit 
dhë ato që  në  një  më nyrë  apo tjëtë r kanë  të  bë jnë  më informimin publik, mirë mbajtjën ë mardhë niëvë më publikun dhë para-
qitjën ë tyrë para publikut.  

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 600 EURO. 

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

më ngjësi, drëka dhë darka, matërjali i trajnimit, trajnimi, cërtifikimi dhë vizita  rëlëvantë në  Shë n Naum dhë Strugë  sipas            

programit të  që ndrimit në  Ohë r, Maqëdoni.  

Imformata shtesë: 

Pë r të  marrë  pjësë  në  trajnim, pe r shkak te  akomodimit ne  Ohe r, Maqedoni, te  gjithe  te  interesuarit jane  te  obliguar qe  

rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me   09/09/2019  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 & aajvazi@kmi-rks.com apo wëb                

faqë s: www.kmi-rks.com . 


