c. Aktivitetet dhe pjesëmarrjet e ACN-së për promovimin, përfshirjen dhe rritjen e anëtarësisë së rrjetit të saj në kuadër të aktiviteteve
të A.R.ZH Tirana.
d. Pjesëmarrja e ACN në takimin e ‘RESC Macedonia’ dhe A.R.ZH Korça në kuadër të Projektit ndërkufitar, që ka për qëllim zhvillimin
e SME-ve dhe fuqizimin e turizmit në zonat kufitare Maqedoni-Shqipëri (Bitola- Korçë).
e. Lançimi i rrjetit tashmë të konsoliduar të konsulentëve nëpërmjet ACN si përfaqësuesi i vetëm zyrtar i komunitetit të konsulentëve
shqiptarë.
f. Kontributi i ACN në rishikimin e draftit të Projektligjit për njoftimin dhe konsultimin publik.
Promocioni: ACN vë në dispozicion të anëtarëve të saj hapësira promocionale për të promovuar shërbimet e tyre si dhe standarded
më të mira të konsulencës për ofrimin e këtyre shërbimeve. Faqja zyrtare e ACN www.albconsulting.org shërben si një mjet i fortë
promocional për transmetimin e mesazheve të standardizuara të konsulencës lokale, si dhe rritjen e vizibilitetit të saj për një publik më
të gjerë. Përgjatë një viti 49149 vizitorë kanë vizituar faqen e ACN.
Botimi i artikujve në Revistën Monitor ka qenë një tjetër aktivitet promocional i ACN. Në një vit në Revistën Monitor janë botuar 3
artikuj:
a. EN 16114:2012, një guidë e domosdoshme në përzgjedhjen e konsulentëve
b. Si të nxiten pagesat elektronike në Shqipëri
c. Qeveritë synojnë të rrisin taksat për shit-blerjen e pronave të shtrenjta, për të balancuar deficitet e tyre
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Nëpërmjet artikujve të shkruar në Revista Periodike, ACN synon t’u ofrojë anëtarëve
të saj një hapësirë publicitare për promovimin e shërbimeve të tyre të konsulencës në
kuadrin e vlerave më profesionale të konsulencës në Shqipëri.

Veprimari të planifikuara nga ACN për vitin 2014

ACN bazon punën e saj në një platformë organizative të hartuar dhe miratuar nga Bordi me pjesëmarrjen e anëtarëve të tjerë.
Kjo platformë përbëhet nga, Plani i Aktiviteteve Promocionale, Plani i Veprimit, Plani i Komunikimit dhe Kodi i Etikës së ACN.
Për vitin 2014 ACN synon të fokusojë veprimtarinë e saj kryesisht në tre drejtime:
Veprimtari promovuese për ACN – për vitin 2014 e në vazhdim ACN planifikon të vazhdohen prezantimet rajonale për promovimin e vazhdueshëm të saj, takimet formale ose jo me organizata biznesi për të identifikuar mundësi të shkëmbimit të
eksperiencave për anëtarët. Do të vazhdojë përfshirja e anëtarëve në media, emisione televizive lokale apo kombëtare për
tematika ku ata mund të japin kontribut specifik në emër edhe të ACN-së. Do të zhvillohen takime të rregullta me donatorë,
banka, institucione private e publike, shoqata për ti shndërruar këto takime në të ardhmen në forume të rregullta të organizuara nga ACN ku në çdo forum të trajtohet një tematikë apo çështje e veçantë. ACN synon këtë vit të zhvillojë kontaktet
me organizma të ngjashme në rajon dhe EU për qëllime binjakëzimi, por jo vetëm.
Veprimtari lidhur me zhvillimin dhe rritjen e kapaciteteve të ACN– në këtë drejtim ACN synon të kryejë trajnime të reja për
anëtarët e shoqatës për ofrimin e shërbimeve në nivel të lartë cilësie për të tretët, të organizojë seminare, workshope dhe
tryeza të rrumbullakëta mbi tema që lidhen me profesionin e konsulentëve, të vazhdojë promovimin e Standardit EN 16114
tek entet publike dhe private, të zhvillojë komitetet e saj të brendshme si p.sh ai taksave, inovacionit, marrëdhënieve me
publikun, financës, etj.
Veprimtari të lidhura me shërbime të tjera – ACN synon të ofrojë informacione dhe botime të besueshme periodike për shërbimet e konsulencës profesionale në vend. Veçanërisht do të lobohet për njohjen e konsulencës si profesion dhe përmirësimin
e legjislacionit të lidhur me konsulencën profesionale. Do të synohen kooperime të ACN me universitete e qëndra kërkimore për
të rritur mundësinë e përfshirjes në projekte të përbashkëta lokale
e ndërkombëtare. Hartimi i një draft-projekti për të ofruar çmimin kombëtar të Ekselencës në Biznes bazuar në kritere e modele
ndërkombetare është një nga synimet e ACN për vitin në vazhdim.
Veprimtaritë kryesore të përmendura më sipër dhe të tjera do synojnë, si edhe deri më sot, ta kthjenë ACN në një partner të natyrshëm për këdo që kërkon konsulencën dhe mendimin profesional
në Shqipëri.

Anëtarët: Kompani Konsulente

Individë Konsulentë

Laura Grezda - Enter ProConsulting - Brunilda Liçaj & Klodiana Çollaku - Ilirian Postoli - Enkeleida Skenduli

1 vit së bashku
Rrjeti i Konsulentëve Profesionistë Shqiptarë “Albanian Consulting Network - ACN” është një organizatë jo-fitimprurëse, e cila promovon standardet bashkëkohore në fushën e konsulencës. ACN
mbledh së bashku konsulentë profesionistë që veprojnë në Shqipëri në fusha të ndryshme të konsulencës për menaxhim.

Në vigjilje ACN ka patur nismën e shtatë kompanive themeluese ndërsa sot pas një viti numëron
30 anëtarë të rregjistruar. Anëtarët e saj janë kompani ose individë me një karrierë të spikatur në
konsulencën profesioniste dhe me shumë vite eksperiencë në treg. Ata të gjithë mbështesin dhe
aplikojnë praktikat më të mira të konsulencës për menaxhim në fusha të përmenduara më poshtë. Aktivitetet e ACN nuk do të ishin të plota pa mbështetjen e vazhdueshme të Programit BAS të Bankës
Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim në Shqipëri.
Anëtarësimi në ACN u jep mundësinë të gjithë atyre për të cilët konsulenca është tashmë një profesion, të gjejnë një strukturë ku të mund të diskutojnë periodikisht të gjitha problemet që lidhen me
profesionin relativisht të ri të konsulentit. ACN u jep mundësi të trajnohen me prioritet dhe u lehtëson
marrjen pjesë në projekte me karakter ndërdisiplinor në rang lokal apo ndërkombëtar. Anëtarët
prezantohen dhe promovojnë shërbimet e tyre nëpërmjet aktiviteteve që ACN organizon periodikisht.

Rruga: “Hamid Shijaku” , 6 / 3 Tiranë, Tel: +355 42227674 ,

www.albconsulting.org
email: office@albconsulting.org

Fjala Përshëndetëse
Pas një viti ACN është tashmë një
organizatë më e rritur. Kjo na gëzon
shumë të gjithëve pasi vërtet e paskemi dashur një strukturë të tillë, mbase
edhe më herët. Duke qenë se ACN
është një organizatë me funksionim
pothuajse vullnetar, të gjithë ndjejmë
kënaqësi kur kthejmë kokën pas dhe
shohim se kemi bërë disa gjëra në
këtë vit të parë. Objektivi kryesor për
këtë vit ka qenë rritja e anëtarësisë
Dr. Arben Memo
për të krjuar një grup cilësor dhe të
Drejtues Bordi ACN
konsiderueshëm anëtarësh me qëllim realizimin më pas të objektivave të
tjera të ACN-së. Ne këtë duket se e
kemi arritur mbi parashikimet tona duke na u bashkuar mbi 30
kompani e konsulentë shumë cilësorë. ACN duket se ka përçuar
mesazhin e duhur se ajo është ndërtuar të jetë një organizatë
gjithëpërfshirëse e cila në themel ka kontributin dhe përfitimin e
gjithësecilit. Në këtë vit të parë donim të prezantonim veten tek
partnerët, biznesi, qeveria, organizata të ngjashme, donatorë etj.
Këtë e kemi bërë me anë të takimeve, prezantimeve, artikujve
në median e shkruar, aktivitetin në rrjetet sociale apo faqen tonë
zyrtare në internet. Në këtë vit të parë jemi munduar të bëjmë
maksimumin që të flasim e diskutojmë me njëri tjetrin nëpërmjet

Klubit Mujor të Konsulentëve. Anëtarët janë promovuar
dhe u është dhënë mundësia të jenë të mbështetur në
një sërë aktivitetesh për rritje të kapaciteteve brenda
dhe jashtë vendit.
Vitin e dytë të ACN-së e nisim shumë mbarë me trajnimin që organizohet në Tiranë në bashkëpunim me
Programin BAS në Janar 2014 si dhe me eventin pasues, atë të takimit me Biznesin. Ky vit na obligon të
gjithëve shumë më tepër pasi tashmë nuk jemi më
shumë të vegjël dhe të panjohur. Ne anëtarët duhet
ta bëjmë ACN të funksionojë dhe të na shërbejë të
gjithëve. ACN është platforma të cilën e kemi në dorë
vetë për të promovuar ato gjëra që kemi të përbashkëta: profesionalizmin, kujdesin ndaj klientit, kontributin
ndaj shoqërisë, transparencën, kompetencën , vlerën që
shtojmë dhe kompensimin dinjitoz për atë që ofrojmë.
Ne do të duhet të bindim edhe më tepër biznesin dhe
qeverinë se profesionalizmi dhe dija duhet me patjetër
të kërkohen dhe valorizohen. Le të urojmë që ACN dhe
gjithësecili nga ne të jemi partnerët e kërkuar për konsulencë profesionale në Shqipëri, të cilën ne e duam
më së pari të jetë më e ditur, e më pas do të jetë edhe
më e begatë.

Standardi EN 16114
Në një realitet ku shërbimi i konsulencës është gjithmonë e më tepër një faktor - edhe në realitetin Shqiptar - shpesh CEO-t
hasin problemin e gjetjes së konsulentit të duhur për një çështje të caktuar. Literatura sugjeron se për të qenë një konsulent
i suksesshëm duhet më së paku të tregosh pavarësi dhe paanësi, kualifikim të vazhdueshëm, profesionalizëm gjatë dhënies
së shërbimit, përkushtim dhe korrektesë intelektuale ndaj klientit. Standarti EN ISO 16114:2012 është një alternativë shumë
e mirë për CEO-t për të vlerësuar konsulentin dhe të gjithë procesin e negocimit me të, përpara se ai ta përzgjedhë atë. Standarti EN 16114 është një iniciativë e organizmave më prestigjoze të konsulencës profesionale: ICMCI (International Council
of Management Consulting Institutes) dhe FEACO (European Federation of Management Consultancies Assocations) nën
drejtimin e CEN (European Committee for Standartization) i publikuar për herë të parë në shtator 2011.
EN 16114 është një standard i shkruar si një udhëzues i cili mbron interesat dhe fokusohet mbi të gjithë ofruesit e shërbimit
të konsulencës në menaxhim. EN 16114 thekson rëndësinë e të kuptuarit të nevojave të klientit. Ky dokument në fakt është
i aplikueshëm për çdo konsulent, kategori konsulence dhe për çdo lloj klienti.
Qëllimi i standardit është të ndihmojë në arritjen e rezultateve më të larta nga ana e konsulencës nëpërmjet përmirësimit të
transparencës, reduktimit të riskut, rritjes së efektivitetit, reduktimit të barrierave në rastin e konsulencave ndërkombëtare, ku
proçedurat e ndryshme dhe qasjet kulturore mund të pengojnë realizimin e tij në mënyre adekuate. EN 16114 jep udhëzime
për shpërndarjen efektive të shërbimeve të konsulencës në menaxhim dhe siguron rekomandime për të përmirësuar specifikimet, zbatimet dhe përfundimin e shërbimeve të konsulencës.
ACN inkurajon CEO-t që ta përdorin atë si guidë gjatë përzgjedhjes së konsulentëve. Një përzgjedhje sa më e mirë e konsulentit do ti ndihmojë ata në arritjen e vlerës së shtuar të kërkuar nga shërbimi i konsulencës dhe do tu kursejë kohë e
mjete financiare. Në rastin e përzgjedhjes së një konsulenti të papërshtatshëm, mbase dhe “të lirë”, kuptohet se CEO-t e bizneset
e tyre në fakt kanë humbur edhe kohë edhe para, pasi produkti që
kanë marrë s’ka qenë ai që ata kanë kërkuar. Gjithashtu në marrëdhënien me CEO-t e bizneset e tyre, përdorimi i këtij Standari do
tu japë mundësi konsulentëve të bëjnë transparente punën e tyre,
kohën që ata shpenzojnë në çdo projekt që marrin përsipër dhe të
justifikojnë kostot përakatëse të konsulencës, të cilat shpeshherë
paragjykohen dhe nuk vlerësohen si duhet nga ata që përfitojnë
shërbimet e tyre, qoftë edhe nga vetë konsulentët.

LANCIMI i ACN
Rrjeti i Konsulentëve Shqiptarë “Albanian Consulting Network” dhe Programi BAS i BERZH në
Shqipëri organizuan eventin prezantues të ACN, më 6 Dhjetor 2012.
Ky event kurorëzoi përpjekjet 3 vjeçare të një grupi konsulentësh lokalë, të mbështetur nga Programi BAS në Shqipëri në vite,
për të rritur ndërgjegjësimin ndërmjet konsulentëve profesionistë për nevojën dhe përfitimet e mundshme nga bashkimi në
një organizatë me qëllim forcimin dhe avancimin e profesionit
të Konsulentëve në Menaxhim në Shqipëri.
Në event u prezantua synimi i ACN si: rritja e standarteve kombëtare të menaxhimit të biznesit nëpërmjet nxitjes së praktikave më të mira në tregun e konsulencës lokale, në mënyrë që
të plotësojë nevojën në rritje dhe kërkesat specifike të bizneseve që operojnë në Shqipëri.
Me vizionin për t’u bërë institucioni lider i konsulencës profesionale shqiptare, ACN është e gatshme dhe e aftë për të kontribuar drejt adresimit të sfidave në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, si dhe në integrimin e tij në Bashkimin Evropian.
Në event morrën pjesë funksionarë të lartë të shtetit si
Zv. Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjisë, Drejtori i Zyrës së BERZH në Tiranë, biznese dhe konsulentë. Me kënaqësi
konstatojmë që nga eventi prezantues ku ACN kishte vetëm 10 anëtarë sot numri i anëtarëve është trefishuar.

Fushat
e konsulencës në ACN
1. MENAXHIMI – Planifikim, Organizim, Burimet Njerëzore, Drejtim, Motivim, Monitorim dhe Vlerësim.
MENAXHIM STRATEGJIK - Arti dhe mjeshtëria për të formuluar, zbatuar dhe vlerësuar vendimet e rëndësishme funksionale, të cilat do t’i
mundësojnë një biznesi arritjen e objektivave afatgjatë.
3. KONSULENCË FINANCIARE, AUDITIM – çfarë, sa dhe kur të investojmë!
4. MARKETING – Qasje e orientuar nga konsumatori, identifikimi i ndryshimeve në treg dhe rinovimimi i produkteve.
5. BURIMET NJERËZORE – Qasja më strategjike dhe koherente për menaxhimin e asetit më të vlefshëm të një kompanie – NJERËZIT që
punojnë në të - të cilët individualisht dhe të gjithë së bashku kontribuojnë për arritjen e objektivave të biznesit.
6. INXHINERI DHE TEKNOLOGJI E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT - Ofrimi i një portofoli të integruar shërbimesh konsulence të lidhura
ngushtë me nevojën tuaj duke filluar nga konceptimi, dizenjimi, zhvillimi, zbatimi dhe asistenca teknike të realizuara përmes modelit
global të Rrjetit, të mirënjohur si pikëmatje e ekselencës në zhvillimin e zgjidhjeve informatike.
7. STANDARDET E CILËSISË DHE SIGURISË - Një mjet i fuqishëm për kompanitë e çdo përmase, që mbështesin përtëritjen dhe produktivitetin
në rritje. Standardizimi efektiv promovon konkurrencën e fortë dhe rrit përfitimin, duke i mundësuar biznesit një rol lideri në formësimin
e tregut dhe të konkurrencës.
8. KONSULENCË LIGJORE - Mbështet kompanitë e biznesit në rrugën drejt suksesit bazuar në qasjen e personalizuar ndaj çdo biznesi.
9. TURIZMI – zhvillim, çmim më i mirë, efiçencë.
10. FUSHA TË TJERA TË KONSULENCËS – konsulentë të mjedisit, shoqërisë civile.
2.

ACN është e hapur për shtimin e gamës së fushave të konsulencës dhe anëtarësimit, duke synuar krijimin e një rrjeti profesionistësh të
konsulencës në Shqipëri si dhe promovimin e standardeve profesionale dhe në përputhje me tregun e shërbimeve të konsulencës.

Aktivitetet e ACN gjatË vitit 2013

Përgjatë një viti, ACN ka ofruar shërbime për rreth 200 individë, konsulentë, anëtarë dhe jo anëtarë të saj nëpërmjet zhvillimit
të aktiviteteve të mëposhtme.
1.	Trajnime peer-to-peer të zhvilluara periodikisht çdo muaj për anëtarët.
a. “Konsulenca për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore”
b. “Mobile payments in 2013: Future is cashless The Case of EasyPay ALBANIA”
c. “Ndikimi i Legjislacionit mbi Biznesin e Konsulencës”
2.

Bashkëpunimet me partnerët
a. 14 anëtarë të ACN morrën pjesë në trajnimet pilote të zhvilluara në Shkup nga programi BAS i BERZH në nëntor, me temat:
“Diagnostikimi i Biznesit - Shitja dhe Marketingu i Shërbimeve të Konsulencës - Fillimi i një Biznesi Konsulence - Menaxhimi i një
Biznesi Konsulence”
b. Zhvillimi i praktikave të konsulencës, formimi dhe zhvillimi i praktikave për Menaxherët e Sigurisë së Informacionit, sipas Standardit
ndërkombëtar ISO 27001, ka qenë qëllimi i trajnimit të zhvilluar nga bashkëpunimi i ACN (Albanian Consulting Network) dhe AITA
(Shoqata Shqiptare e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit) për anëtarët e secilës Shoqate dhe të tjerë. Trajnimi i akredituar u ofrua nga CIS - Certification & Information Security Services GmbH, kompani lider në fushën e Sigurisë së Informacionit.

