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KONTEKSTI
Shqipëria karakterizohet nga një popullsi në 
moshë të re, që duhet të konsiderohet si e ardhm-
ja e zhvillimit socio-ekonomik të saj, por nga ana 
tjetër paraqet një treg punësimi me normë relativ-
isht të lartë të papunësisë te të rinjtë. Sipas INSTAT 
për tre mujorin e dytë të 2020, shkalla e punësimit 
në vend është 59.6% duke bërë që vendi të karak-
terizohet nga një pjesëmarrje e ulët e individëve 
në forcat e punës. Interesant është fakti që për 
moshën 15-29 vjeç përqindja e femrave të papuna 
është më e ulët sesa e meshkujve më konkretisht 
27.8% krahasuar me 29.7%. Në këtë aspekt orien-
timi i politikave mbi tregun e punës, të cilat do të 
sjellin më shumë individë të përfshirë në këtë treg 
dhe po ashtu politika të cilat çojnë drejt reduktimit 
dhe eleminimit të fenomenit të punësimit në sek-
torin informal dhe të uljes së papunësisë, veçanër-
isht te të rinjtë, është domosdoshmëri. 
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Krijimi i një iniciative si AM-Baleti Human Capi-
tal vjen si një domosdoshmëri që i përgjigjet poli-
tikave shtetërore për nxitjen e punësimit dhe af-
tësimin e kapitalit njerëzor. AM-BHC së bashku 
me Universitetin “Barleti” kultivon marrëdhënie 
të qëndrueshme me punëdhënësit, industritë dhe 
bizneset duke u kujdesur që kurrikulat, modulet 
e trajnimit dhe programet mësimore të ofruara të 
përputhen me kërkesat gjithmonë e në rritje të in-
dustrisë, biznesit dhe tregut të punës.  

Statistikat tregojnë se të rinjtë shqiptarë investojnë 
më shumë në dije se sa në përditësimin e aftësive 
dhe kompetencave duke pasur mangësi  në komu-
nikimin efektiv, sjelljen organizacionale, menax-
himin e kohës, punën në grup, kompetenca këto po 
aq të domosdoshme për kompanitë dhe bizneset sa 
dhe njohuritë profesionale.  

Gjithashtu, të vetëdijshëm për fenomenin e 
mobilitetit të forcës së punës ku vetëm për 
vitin 2019 kishim një emigrim prej 3.6%  të 
shqiptarëve drejt vendeve perëndimore dhe 
mbi 15 mijë azilkërkues që dëshirojnë të je-
tojnë e punojnë në vendin tonë, AM-Barleti 
Human Capital bën ndyshimin nga agjencitë 
e tjera të punësimit duke përgatitur dhe aftë-
suar këto kategori force pune dhe lehtësuar 
integrimin e tyre në tregun e punës vendas 
dhe atë evropian. 
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Risia e 
AM-Barleti 
Human Capital
AM-Barleti Human Capital shpk është iniciativa më e re e Bar-
leti Group e fokusuar në fuqizimin, punësimin dhe përgatitjen e 
kapitalit njerëzor për tregun e punës. AM-Barleti Human Capi-
tal operon në disa linja biznesi si:  shërbime punësimi, negocimi 
dhe nxitje të punësimit për qytetarët shqiptarë dhe emigrantët 
që kërkojnë të punësohen dhe reintegrohen në tregun e punës; 
shërbime rekrutimi për kompanitë dhe organizatat; shërbime 
konsulence për zhvillimin e Burimeve Njerëzore;  trajnime dhe 
aftësim profesional si dhe pjesëmarrje aktive në programe dhe 
projekte kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e promov-
imit te punësimit, fuqizimit të kapitalit njerëzor dhe lidhjen e 
fuqisë punëtore të kualifikuar me kerkesat e  tregut të punës. 



MISIONI

Misioni ynë është fuqizimi i kapitalit njerëzor dhe 
punësimi i burimeve njerëzore (teknike dhe profesio-
nale) nisur nga kërkesat e punëkërkuesve dhe tregut 
të punës. AM-Barleti Human Capital synon rritjen e 
kapaciteteve njerëzore dhe transferimin e njohurive 
duke u kujdesur jo vetëm për punëkërkuesin  por 
edhe për bizneset dhe sipërmarjet të cilave u ofron 
konsulencë dhe  ekspertizë innovative për zhvillim-
in e burimeve njerëzore të stafit të tyre. 

VIZIONI

AM-BHC synon krijimin e një platforme ndërvep-
rimi jo vetëm mes punëkërkuesve e punëdhënësve 
por  edhe të gjithë stakeholderave të ekosistemit 
e cila ofron shërbime 360 o duke filluar nga in-
formimi, edukimi, trajnimi, punësimi e deri në pro-
jektimin e  një karriere të suksseshme dhe formimin 
e profesionistëve të përshtatshëm sipas kërkesave të 
punëdhënësve për tregun vendas si dhe lehtësimin e 
mobilitetit të ekspertëve drejt Evropës dhe më gjerë. 

KUSH JEMI?

AM-Barleti Human Capital është pjesë e Bar-
leti Group. AM-BHC është themeluar mbi 
vlera thelbësore si promovimi i standardeve 
dhe praktikave më të mira ndërkombëtare të 
cilësisë në tregun e punës, krijimin e një mje-
disi dinamik dhe konkurues që nxit zhvillimin 
në nivel individual, profesional dhe komunitar, 
duke pasur në fokus punësimin, fuqizimin e ka-
pitalit njerëzor, mbështetjen për sipërmarrjen 
si dhe përputhjen e aftësive me talentet dhe me 
kërkesat e çdo punëmarrësi dhe punëkërkuesi.
AM-Barleti Human Capital është më shumë 
se një agjenci punësimi, e cila ushtron vep-
rimtarinë e saj të specializuar veçanërisht për 
asistimin dhe këshillimin e kompanive, bizne-
seve dhe kategorive të ndryshme punëkërkue-
sish e punëmarrësish ku nëpërmjet teknologjisë 
dhe ekspertizave novative siguron shërbime 
cilësore dhe konkuruese për të gjithë aktorët e 
tregut të punës.

EKOSISTEMI 
AM-Barleti Human Capital si pjesë e Barleti Grup 
ka një bashkëpunim të ngushtë me Universite-
tin “Barleti” dhe institucionet e tjera të arsimit të 
lartë. Bazuar në helikën e 5-fishtë ndërvepron në 
mënyrë aktive me nxënësit, studentët,  të rinjtë 
punëkërkues, shkollat profesionale si dhe kulti-
von marrëdhënie të qendrueshme me industritë, 
bizneset, institucionet publike, Organizatat Ndër-
kombëtare dhe donatorë të ndryshëm. 
Ky ekosistem mundëson krijimin e një qendre 
komunitare me përfshirjen e të gjithë aktorëve të 
tregut të punës dhe adresimin e sfidave duke nd-
ikuar drejtëpërdrejtë në zhvillimin ekonomik ko-
munitar. 
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STAKEHOLDERS

Ekosistemi në të cilin operon AM-Barleti Human 
Capital  mundëson përfshirjen e të gjithë aktorëve 
dhe palëve të interesuara që tregu i punës vendas 
dhe evropian paraqet. Ai përfshin të gjitha kate-
goritë e fuqisë punëtore në vartësi të kualifikimit 
të tyre si: institucionet arsimore dhe akademike të 
cilat me anë të kurrikulave dhe programeve mësi-
more dhe trajnimeve përgatisin dhe aftësojnë fuqinë 
punëtore; dialogon dhe mban partneritet të vazh-
dueshëm me bizneset, shoqatat dhe dhomat e bizne-
sit, institucionet publike qendore dhe vendore e deri 
tek donatorët kryesorë dhe organizatat e ndryshme 
ndërkombëtare në vend. Nga sa më sipër AM-Bar-
leti Human Capital mundëson për palët e treta shër-
bime 360” duke u nisur nga studimet e vizibilitetit të 
tregut të punës, tek trajnimi dhe fuqizimi i forcës së 
punës, integrimi dhe rekrutimi i tyre, asistimi dhe 
konsulenca e industrive dhe sipërmarrjeve, e deri 
tek sigurimi i një karriere të suksesshme për indi-
vidët dhe rritjen e eficiencës dhe performancës për 
industritë dhe sipërmarrjet.

I. Fuqia punëtore

• Punonjësve të cilët i përkasin nivelit të parë 
dhe të dytë të kualifikimit sipas Kornizës 
Shqiptare të Kualifikimeve ju ofrohen aftësi 
bazë të nevojshme për kryerjen e detyrave 
të thjeshta nëpërmjet trajnimeve 1 ditore, tre 
mujore, gjashtë mujore dhe programeve pro-
fesionale dy vjeçare. Në përfundim të këtyre 
trajnimeve punonjësit përvetësojnë njohuri 
bazë mbi komunikimin, shkrimin e CV dhe 
letrave të referencës, njohuri mbi profesione 
dhe mjeshtëri të caktuara duke i bërë të aftë 
për punë kryesisht në sektorin e shërbimeve.
• Teknikëve ju ofrohen trajnime specifike,  
me qëllim kryerjen e detyrave teknike dhe 
detyrave  të lidhura me kërkimin dhe apli-
kimin e koncepteve artistike, mjeshtërive, 
apo zanateve. AM-BHC në bashkëpunim me 
Universitetin “Barleti” ofron kualifikime të 
licencuara  për auditues dhe teknikë në efi-
ciencën energjetike, udhërrëfyes turistikë, si 
dhe  programe me karakter profesional pas 

arsimit të mesëm me kohëzgjatje 2 vite akademike në fushat e: hotelerisë dhe mikpritjes, marketingut dhe 
shitjeve; pajisjve elektronike dhe TIK, prodhimeve digjitale dhe “softuer”; ndërtimtarisë dhe rifiniturave; 
sistemeve dhe teknologjive të  ndërteses; mekanikës dhe prodhimit të automatizuar.
• Profesionistëve ju ofrohet shërbim i specializuar rekrutimi (head hunting) duke përputhur kualifikimin 
dhe eksperiencën e tyre solide me mundësitë më prestigjioze për ngritjen në karrierë dhe rritjen e efektivi-
tetit dhe performancës së tyre bazuar në parimin e kualifikimit dhe progresit për gjatë gjithë jetës. 
• Punëkërkuesve të papunë ju mundësohen shërbime informimi, ndërlidhjeje me punëmarrësit dhe ofer-
tat e punës, orientimi dhe këshillimi, ngritje kapacitetesh dhe trajnimit për përditësimin e aftësive me 
qëllim integrimin e tyre në tregun e punës dhe nxitjen e iniciativave të vetëpunësimit. 
• Kohezioni Social: Nëpërmjet shërbimeve të informimit, rekrutimit, ndërmjetësimit në punësim dhe 
kualifikimit, AM-BHC synon rritjen e mundësive për punë të denjë për të gjitha kategoritë e punëmar-
rësve, si dhe rritjen e dimensionit social të sipërmarrjeve dhe bizneseve duke synuar fuqizimin e tregut të 
punës.
• Imigracioni: Të huajve të ardhur në vendin tonë dhe dëshirojnë të jetojnë dhe punojnë në shqipëri 
ju ofrohen shërbime profesionale trajnimi dhe punësimi për integrimin në tregun e punës shqiptar dhe 
njesimin e kualifikimeve profesionale të fituara jashtë vendit; konsulence dhe përfaqësimi ligjor para au-
toriteteve vendase me qëllim pajisjen dhe ripërtëritjen e lejes së punës.
• Emigracion:  AM-BHC mundëson kurse formimi orientuese për formim profesional, gjuhësor dhe njo-
huri të tjera, për të drejtat dhe detyrimet e punëtorëve emigrantë, si dhe për kulturën dhe kushtet e punës 
në vendin pritës. Kryesisht këto janë kurse intensive  për shtetasit që kanë siguruar një kontratë pune 
jashtë vendit dhe janë në pritje të largimit nga territori i Republikës së Shqipërisë, si dhe për pjesëtarët e 
familjes së tyre, që do të emigrojnë apo do të ribashkohen me ta.



II.  Universiteteve 
      dhe Studentëve 

• Shkollave Profesionale, AM-BHC u ofron 
shërbimet e një zyre Almuni dhe Karriere 
duke mundësuar informimin, trajnimin për 
fuqizimin e aftësive për nxënësit, fokusuar në: 
komunikimin e efektshëm, shkrimin e një Cv 
dhe Letre motivimi të suksesshme, përgatit-
jen e një interviste pune si dhe sigurimin  e 
një këndi të përhershëm komunikimi pranë 
këtyre shkollave me qëllim nxitjen dhe ndërm-
jetësimin për punësim të të rinjve të kategorisë 
punonjës dhe teknikë aq shumë të kërkuara në 
tregun e punës vendas dhe evropian. 
• Universiteteve u vendoset në dispozicion 
ekspertiza për ngritjen, aktivizimin  dhe 
fuqizimin e zyrave të Karrierës dhe Alumni 
si instrumente që sigurojnë trajnimin, orien-
timin, këshilimin dhe ndërlidhjen e studentëve 
me tregun e punës.  AM-BHC ka ekspetizën 
e duhur për të trajnuar stafet e Zyrave të Kar-
rierës dhe Alumni pranë IAL-ve të ndryshme, 

fokusuar në menaxhimin e proceseve të punës 
dhe etapave të procesit të punësimit të indi-
vidëve, negocimit me kompanitë dhe bizneset e 
deri në organizimin e panaireve të punës. Duhet 
nënvizuar që një Zyrë Karriere dhe Alumni ak-
tive është një nga treguesit më të rëndësishëm të 
besueshmërisë dhe suksesit të një institucioni të 
arsimit të lartë dhe zyra e Karrierës dhe Alumnit 
pranë UniBA shërben si një praktikë e mirë.
• Nxënës dhe Studentë janë një target grup dina-
mik i cili njëkohësisht ka të domosdoshëm fitimin 
e dijeve me anë të programeve dhe kurrikulave 
akademike të shumëllojshme që UniBA ofron si 
dhe mirëpret teknikat e ndryshme të zhvillimit 
dhe fuqizimit të aftësive që u shërbejnë si “çelësa” 
për të hapur dyert e punësimit. 
• Mësuesit  dhe Pedagogët janë urat kryesore 
nëpërmjet të cilave jo vetëm përçohen dijet por 
njëkohësisht janë pikat e kontaktit mes kërkesave 
të nxënësve dhe studentëve, dijeve dhe aftësive që 

këta të fundit zotërojnë si dhe nevojave të tregut 
të punës. Qasja me një metodë mësimdhënie-
je proaktive dhe empirike përgatit studentët në 
kohën e duhur për t`ju përshtatur tregut të punës 
dhe për të qenë profesionistë të suksesshëm. 
•  Sipërmarrjes dhe Industrive 
Bizneseve: AM-BHC me anë të konsulencës për 
kompanitë dhe organizatat mundëson kryerjen 
e studimeve, raporteve të vlerësimit të jashtëm, 
analizave dhe planeve të veprimit si dhe u propo-
zon  zgjidhje konkrete si: riorganizimi i skemës 
funksionale, organigramës dhe procedurave të 
brendshme të kompanisë; qarkullimin e stafit 
të brendshëm ose identifikimin e nevojave, tra-
jnimin e integrimin e punonjësve të rinj.  Me qël-
lim maksimizimin e eficiencës dhe efektivitetit të 
punës AM-BHC ofron shërbime në fushën e ICT 
si dhe produkte e programe novatore që i vijnë në 
ndihmë  kompanive duke i bërë më konkurente 
në tregun e punës.
 

• Shoqatave të Biznesit: AM-BHC zotëron 
kapacitetet dhe eksperiencën e duhur për t`u of-
ruar kryesisht Dhomave të huaja të Biznesit që 
operojnë në Shqipëri konsulencë dhe eksperiencë 
ligjore në fushat e: legjislacionit financiar, tregtar, 
tatimor, bankar dhe doganor si dhe mbështetur 
rrjetet e profesionistëve brenda dhe jashtë ven-
dit. Programet për mbështetjen e kualifikimit 
profesional dhe programet për lehtësimin e for-
malizimit të bizneseve së bashku me trajnimet e 
ndryshme dhe mbështetja e ofruar për start-up 
dhe të vetëpunësuarit bëjnë që AM-BHC të jetë 
partneti juaj dhe  zgjidhja për tejkalimin e çdo 
lloj pengese që punëkërkuesi apo punëmarrësi, 
person fizik apo juridik mund të hasë në tregun 
e punës. 



III.  Institucioneve Publike 

• Ministritë: Politikbërja në fushën e 
punësimit dhe programeve të nxitjes së 
punësimit, sidomos në kushtet aktuale të 
pandemisë janë kompetencë e Ministrisë 
së Financave dhe Ekonomisë dhe agjen-
cive të krijuara pranë saj. AM-BHC duke 
bashkëpunar me Universitetin “Barleti” 
me një eksperiencë 15 vjeçare në treg, ka 
kapacitetet njerëzore të duhura për kry-
erjen e studimeve të vizibilitetit, anali-
zave të mirëfillta të tregut të punës dhe 
ekspertizave duke arritur në propozime 
politikash të matshme dhe me impakt.
•  Bashkitë: Një nga funksionet kryesore 
të bashkive është në fushën e zhvillimit 
ekonomik dhe vendor për realizimin e të 
cilit AM-BHC mund të ofrojë konsulencë 
dhe ekspertizë në: hartimin e planeve 
strategjike të zhvillimit e të programeve 
për zhhvillimin ekonomik vendor; kon-
sulencë në mbështetjen për zhvillim të 

biznesit të vogël përmes veprimtarive nxitëse si panaire dhe fushata promovuese etj.. 
•  Agjencitë: Përmes bashkëpunimit me Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive AM-BHC 
synon të kontribuojë në zbatimin cilësor të programeve të nxitjes së punësimit dhe ofrimin e trajni-
meve dhe kualifikimeve cilësore të vazhdueshme si dhe kryerjen e analizave periodike në tregun e 
punës për mbledhjen e të dhënave për numrin e të punësuarve, për kushtet e punës, procesin e rekruti-
mit, mungesën e aftësive apo të nevojave për trajnim, sipas metodologjive kombëtare dhe ndërkom-
bëtare, të testuara e të miratuara.
•  Punonjës të Administratës Publike: Pavarësisht faktit se trajnimi, kualifikimi, rekrutimi dhe ngritja 
në karrierë e nëpunësve civilë kryehet në mënyrë të centralizuar nga Departamenti i Administratës 
Publike dhe Shkolla Shqiptare e Administratës Publike, trajnimet afatshkurtra të ofruara nga AM-BHC 
dhe BTTC mbi menaxhimin e projekteve, ngritjen dhe gjenerimin e fondeve, menaxhimi i kohës së 
punës, menaxhimi i konflikteve në vendin e punës etj. janë instrumente që u vijnë në ndihmë çdo 
nëpunësi civil si dhe kontribuojnë në rritjen e cilësisë së shërbimeve të administratës publike ndaj 
qytetarëve.



IV.   Organizatave 
         dhe Institucioneve 
         Ndërkombëtare 
 
• Institucione dhe fonde të BE-së: AM-BHC si 
pjesë e Barleti Grup në partneritet me Universitetin 
“Barleti” dhe insitutet kërkimore shkencore pranë 
këtij institucioni kanë ekspertizën dhe kapacitete 
njerëzore të mirëkualifikuara për ndjekjen e një 
cikli të plotë projekti të financuar nga Bashkimit 
Evropian.
• ILO dhe Rrjete ndërkombëtare: Pjesëmarrja në 
rrjetet ndërkombëtare të  pofilizuara në tregun e 
punës dhe anëtarësimi në to është një nga objek-
tivat që AM-BHC ka vendosur. Anëtarësimi në 
rrjetet si European Training Fundation, European 
Forum of Technical and Vocational Education and 
Training, European Network on Regional Labour 
Market Monitoring, etj., do të sigurojnë ndërkom-
bëtarizimin e AM-BHC.
• Organizata Ndërkombëtare në Shqipëri: Pasur 
parasysh rëndësinë e zhvillimit të tregut të punës 
dhe projekteve kryesore që donatorë të ndryshëm 

implementojnë në vendin tonë si pjesë e asis-
tencës së BE-së për vendet në proces aderimi 
AM-BHC nëpërmjet profesionalizmit të saj por 
edhe ekosistemit në të cilin funksionon,  kërkon 
të identifikohet si aktor i rëndësishëm pranë orga-
nizatave ndërkombëtare që operojnë në Shqipëri 
si ILO, IOM, UNDP, Save the Cilden, Swiss con-
tact, GIZ etc. 
• Projekte dhe Programe: Synimi ynë kryesor 
është pjesëmarrja aktive dhe anëtarësimi në ini-
ciativat e ngjashme në hapësirën evropiane dhe 
mesdhetare për mbështetjen dhe favorizimin e 
integrimit të subjekteve shqiptare në politikat 
evropiane me anë të asistencës dhe zbatimit të 
projekteve me: Fonde Evropiane Zhvillimi Ra-
jonal; Fonde Sociale Evropiane; Fonde kohezioni; 
Fonde evropiane per bujqësinë dhe zhvillimin 
rural; Fonde Evropiane për çështjet detare dhe 
peshkimin si sektorë këta strategjikë edhe për zh-
villimin e vendit
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LINJAT KRYESORE TË BIZNESIT   
AM-Barleti Human Capital është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e formalizuar sipas legjislacionit shqiptar 
për tregtarët dhe shoqëritë tregtare e cila ka linja biznesi të mirëpërcaktuara duke ofruar shërbime, konsulencë dhe 
ekspertizë jo vetëm cilësore si dhe duke synar menaxhimin në tërësi të burimeve njerëzore të bizneseve dhe sipër-
marrjeve të ndryshme nëpërmjet outsourcing. Specifike e kësaj inicative konsiston në vizionin e saj për ushtrimin 
e aktivitetit jo vetëm në “tregun klasik të punës” por dhe duke ideuar, dizejnuar, zbatuar dhe audituar projekte dhe 
programe specifike për nxitjen e punësimit dhe fuqizimin e kapitalit njerëzor. 
AM-Barleti Human Capital është themeluar nga Barleti Group dhe A.M.A.L.F.I , kjo e fundit është një kompani ital-
jane, agjenci punësimi jofitimprurëse e rregjistruar në bazën e të dhënave ANPAL e cila fokusohet në promovimin 
dhe nxitjen e punësimit, ofrimin e trajnimeve dhe kurseve formatuese sipas metodave më të fundit dhe bashkëko-
hore duke operuar në rajonin e Lazio në Itali. Amalfi Srl bashkëpunon me Dhomat e Tregtisë së Italisë duke ofruar 
kurse dhe trajnime në menaxhimin e shoqërive, inxhinierinë informatike, shkenca të turizmit, shkenca teknike dhe 
psikologjike, psikologji e punës dhe organizatave etj. 

Linjat kryesore të biznesit janë: 

I. Shërbime punësimi për individë:
Nëpërmjet një platforme interaktive dhe baze të dhënash informon individët për pozicionet e lira të punës 
duke evidentuar punëkërkuesit/ profesionistët më të përshtatshëm si dhe asistuar  negocimin e kontratës 
së punës me synim rritjen e mundësive në karrierë.
Nga shërbimet e AM-BHC nuk përfitojnë vetëm individët që arsimohen, kualifikohen dhe punojnë brenda 
vendit por edhe ata që rikthhen nga emigrimi si dhe ata shqiptarë që dëshirojnë të punojnë dhe jetojnë 
jashtë vendit. AM-BHC me anë të trajnimeve dhe konsulencave ligjore të specializuara synon reintegrimin 
në tregun e punës si dhe  përgatitjen dhe trajnimin e qytetarëve  që  dëshirojnë të jetojnë jashtë vendit.

II. Shërbime Rekrutimi për Kompanitë dhe 
Organizatat (Head Hunting)
AM-BHC zotëron ekspertizën dhe kapacitetet e nev-
ojshme për t`u ofruar  kompanive dhe organizatave 
shërbim cilësore rekrutimi duke i asistuar me anal-
izë dhe audit të brendshëm në identifikimin e nevo-
jave brenda kompanive/organizatave; evidentimin e 
domosdoshmërisë për staf dhe përgatitjen e një për-
shkrimi pune të saktë dhe efektiv; promovimin dhe 
publikimin e shpalljeve të vendeve të lira nëpërmjet 
portalit dhe platformës humancapital.al; përgatitjen e 
intervistës  si dhe formularëve/pyetësorëve specifikë e 
deri në rekrutimin dhe punësimin e plotë të ekspertit/ 
profesionistit.

III. Shërbime konsulence për Zhvillimin e 
Burimeve Njerëzore
AM-BHC me anë të konsulencës për kompanitë dhe 
organizatat mundëson kryerjen e studimeve, raporteve 
të vlerësimit të jashtëm, analizave dhe planeve të vep-
rimit si dhe u propozon  zgjidhje konkrete si: riorga-
nizimi i skemës funksionale, organigramës dhe proce-
durave të brendshme të kompanisë; qarkullimin e stafit 
të brendshëm ose identifikimin e nevojave, trajnimin e 

integrimin e punonjësve të rinj.  Me qëllim mak-
simizimin e eficiencës dhe efektivitetit të punës 
AM-BHC ofron shërbime në fushën e ICT si 
dhe produkte e programe novatore që i vijnë në 
ndihmë  kompanive duke i bërë më konkurente 
në tregun e punës.
 
IV. Trajnime dhe Aftësimi Profesional – 
praktika dhe stazh
Me qëllim përputhjen midis kërkesës për punon-
jës të kualifikuar nga ana e kompanive si dhe sfida 
e transformimit teknologjik dhe digitalizimit 
të botës së punës kualifikimi, rikualifikimi dhe 
vazhdimi i të mësuarit për gjatë gjithë jetës janë 
një domosdoshmër. AM-BHC duke dëshiruar 
nxitjen e punësimit në bashkëpunim me Univer-
sitetin Barleti dhe Barleti Training and Testing 
Center ofron tre lloje tajnimesh:
- Trajnime me aftësi bazë teknike 
- Trajnime profesionale që synojnë përgatitjen e 
    artizanëve dhe  mjeshtrave;
- Trajnime të vazhduara karriere që kanë target 
group ekspertët, profesionistët dhe specialistët me 
një eksperiencë të gjerë që dëshirojnë përditësimin 
e njohurive të tyre. 



V. Programe  dhe Projekte me donatorë 
vendas dhe të huaj
AM-BHC në partneritet me “Barleti Grup” dhe Sho-
qërinë AM.AL.F.I ka eksperiencen dhe ekspertizën 
e nevojshme për të menaxhuar ciklin e plotë të pro-
grameve dhe projekteve qofshin ato lokale apo ndër-
kombetare (ideim dhe programim, identifikim dhe 
partneritet, konceptim dhe shkrim, aplikim dhe real-
izim, mbikqyrje dhe monitorim, vlerësim dhe auditim, 
komercializim dhe qëndrueshmeri të rezultateve); Bash-
këpunon me autoritetet publike dhe private vendase dhe 
organzimave rajonale dhe ndërkombëtarë për shkëmbi-
min e eksperiencave dhe dijeve si dhe realizimin e pro-
jekteve me interes të përbashkët, synon pjesëmarrjen 
aktive dhe anëtarësimin në iniciativat e ngjashme në 
hapësirën evropiane dhe mesdhetare për mbështetjen 
dhe favorizimin e integrimit të subjekteve shqiptare në 
politikat evropiane me anë të asistencës dhe zbatimit 
të projekteve me: Fonde Evropiane Zhvillimi Rajonal; 
Fonde Sociale Evropiane; Fonde kohezioni; Fonde evro-
piane per bujqësinë dhe zhvillimin rural; Fonde Evropi-
ane për çështjet detare dhe peshkimin.
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AM-Barleti Human Capital në kuadër të Soft Skills Academy, në bashkëpunim me Barleti 
Training and Testing Center ofrojnë trajnime 1 ditore për zhvillimin e aftësive në tematikat 
e mëposhtme:

1.      Zgjidhja e konflikteve
2.      Menaxhimi i kohës
3.      Menaxhimi i stresit në punë
4.      Menaxhimi i balancës punë
5.      Menaxhimi i karrierës dhe brandimi personal
6.      Të punuarit në një mjedis divers
7.      Puna efektive në grup
8.      Përmirësimi i aftësive të lidershipit
9.      Komunikim efektiv    
10.    Si të ndërtojmë një CV dhe letër motivimi të sukesesshme;
11.    Suksesi në kërkimin dhe gjetjen e një vendi pune;
12.    Si të realizojmë një intervistë pune të suksesshme;
13.    Si të promovojmë dhe “brand-ojmë” vetveten;
14.     Si të zhvillojmë karizmën dhe të folurin në publik;
15.     Si të menaxhojmë emocionet dhe pasiguritë individuale;
16.     Si të identifikojmë talentin dhe prirjet individuale
17.     Si të krijojmë një rrjet profesional;
18.     Si të informohemi dhe njohim tregun e punës    
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