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iSolve Coworking Spaces / Kodi i Sjelljes  

iSolve Coworking Space synon të sigurojë pajisje dhe shërbimet më të mira për të akomoduar 

profesionistë nga fusha më të ndryshme dhe të lejojë që kjo të bëhet një hapësirë pune 

bashkëpunuese. 

 

Të gjithë anëtarët në iSolve Coworking duhet të pajtohen me kodin e mëposhtëm të sjelljes. Ne 

presim bashkëpunim nga të gjithë anëtarët e iSolve Coworking për të ndihmuar në ruajtjen e 

një mjedisi të sigurt për të gjithë. 

 

Për një hapësirë pune më të sigurt dhe më të disponueshme për të gjithë, është e rëndësishme 

të theksohet se iSolve Coworking Space është i përkushtuar për të ofruar një eksperiencë pa 

ngacmime për të gjithë, pavarësisht nga ngjyra, feja, statusi social, pamja fizike, raca apo 

mosha. Ne nuk tolerojmë ngacmimet në asnjë formë. Anëtarët që shkelin këto rregulla mund të 

përballen me pasoja, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, përfundimin ose përjashtimin nga 

hapësira jonë pa kompensim. 

 

Kodi i Sjelljes është krijuar me objektivin e ndarjes së parimeve që drejtojnë veprimtarinë dhe 

funksionimin e duhur të iSolve Coworking, si dhe sjelljen e të gjithë përdoruesve të tij, por 

gjithashtu promovojnë dhe inkurajojnë miratimin e parimeve themelore për një mjedis të mirë 

pune. 

 

Të gjithë anëtarët marrin një kopje të këtij Kodi të Sjelljes dhe bien dakord me të. 

 

MIRË SE VINI  

Jini të sjellshëm dhe tregoni respekt për të gjithë anëtarët, mysafirët, vizitorët dhe stafin. Lidhja 

me njerëzit e tjerë është gjithmonë pozitive. Filloni me një "Përshëndetje" ose "Mirëmëngjes" 

të thjeshtë dhe mos harroni kurrë të buzëqeshni. Një komunitet i lidhur e bën hapësirën e 

punës së përbashkët më të gjallë 
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Respektoni hapësirën dhe mbani një mjedis profesional 

1. Kujdesuni për hapësirën e punës, lëreni atë në mënyrë të pastër dhe të rregullt dhe 

vendosni artikujt në pozicionin e tyre origjinal 

2. Lëreni hapësirën ashtu siç e keni gjetur dhe mbani mend se çdo antarë është i 

përkohshëm 

3. Mbani një nivel të pranueshëm të hapësirës personale rreth zonës që keni zënë 

4. Mund të përdorni dhomën e mbledhjeve falas për telefonata dhe takime të vogla. 

5. Mos i shqetësoni të tjerët dhe nëse keni nevojë për të tërhequr vëmendjen e tyre, jini të 

respektueshëm 

6. Mos monopolizoni hapësirën ose burimet; mos harroni se gjithçka është e përbashkët 

7. Jini miqësor dhe respektues ndaj atyre që ju rrethojnë 

8. Përdorni hapësirën tonë të tarracës për pirjen e duhanit 

 

Mbani qetësi  

Respektoni sa më shumë punën dhe përqendrimin e të tjerëve, duke shmangur zhurmat e 

panevojshme apo bisedat e zhurmshme. Mbani pajisjet elektronike dhe personale në heshtje 

ose në modalitetin e dridhjeve. Bisedat me zë të lartë priren të shpërqendrojnë njerëzit përreth 

jush duke e bërë të vështirë përqendrimin. Jini të ndërgjegjshëm dhe përdorni "zërin tuaj të 

brendshëm" në çdo kohë. Nëse keni nevojë të merrni një telefonatë, planifikojeni atë që të 

mund të përdorni një dhomë takimesh ose një kabinë telefonike, ose thjesht shkoni në një 

pjesë tjetër të ndërtesës nëse është e mundur. 

 

Vizitorët 

Në iSolve Coworking Spaces nuk lejohet të sillni mysafirë ose vizitorë. Shpresojmë që të mund 

të bëni takimet tuaja me vizitorët dhe të ftuarit në hapësira të tjera. 

 

Zonat e Përbashkëta  

Ju keni akses në ambientet e përbashkëta në objekt, duke përfshirë banjot dhe kuzhinën e 

përbashkët. Ne ju kërkojmë t'i përdorni këto zona të përbashkëta me respekt, duke përfshirë 

ndihmën për t'i mbajtur ato të pastra dhe të gatshme për t'u përdorur nga të tjerët. Dhomat, 

burimet dhe shërbimet e përbashkëta të iSolve Coworking, si kuzhina, janë mjaft të hapura për 

nga dizajni. Në këto fusha, është e rëndësishme të vëzhgojmë sjelljen tonë: qoftë kur flasim, 

hamë, ju lutemi kini parasysh njerëzit përreth jush. 
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Printimi, Kopjimi dhe Skanimi 

Ju mund të përdorni printerin tonë të klasit të biznesit për të printuar, kopjuar dhe skanuar 

dokumente në shumat e specifikuara në plan. Kini kujdes gjatë përdorimit të pajisjes. 

 

Dhoma e mbledhjes 

iSolve Coworking ka 2 salla takimesh që janë në dispozicion të anëtarëve të saj. Qëllimi kryesor i 

iSolve Coworking është të shërbejë dhe të mbështesë anëtarët e tij bashkëpunues. Shumica e 

planeve tona të bashkëpunimit përfshijnë një lehtësi për orë takimi,nëse ju nevojitet një orë 

shtesë, mund ta rezervoni atë. Përpara përdorimit të dhomës së mbledhjeve duhet miratuar. 

Ne presim që ju të rezervoni orët e takimit tuaj më herët në mënyrë që të mund ta 

konfirmojmë. Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë në rast se është e rezervuar në atë kohë 

nga anëtarët e mëparshëm. 

 

Komuniteti   

Ju e kuptoni që Objekti është një hapësirë e përbashkët. Ne synojmë të promovojmë një mjedis 

kreativ dhe produktiv të bashkëpunimit për njerëzit që punojnë në iSolve Coworking. Hapësira 

jonë është projektuar për të lehtësuar përplasjet e papritura. Prandaj, ndërsa ngjarja juaj po 

zhvillohet, mund të ketë njerëz që ecin pranë ose takohen në hapësirat e afërta. Ne inkurajojmë 

ngjarjet e udhëhequra nga anëtarët që janë të hapura dhe gjithëpërfshirëse si brenda dhe 

jashtë komunitetit iSolve Coworking. 

Ne nuk mund të garantojmë privatësi në hapësirat tona të përbashkëta si Tarraca, Korridoret 

ose Kuzhina. Nëse keni nevojë për privatësi, ju inkurajojmë fuqimisht të rezervoni dhomat tona 

të takimeve. 

Shpresojmë që anëtarët bashkëpunues të gëzojnë një atmosferë krijuese dhe mundësi për të 

ndarë aftësitë dhe për të rritur produktivitetin. Për këto qëllime, ne presim që ju dhe të gjithë 

të tjerët që punojnë këtu të jeni anëtarë të komunitetit të përgjegjshëm, të respektueshëm dhe 

mbështetës. 

 

Kujdesi dhe Mirëmbajtja 

Ne do ta mirëmbajmë objektin dhe pajisjet e vëna në dispozicion për ju në gjendje të mirë. Ju 

do të përdorni kujdesin e duhur në objekt dhe në çdo hapësirë pune që përdorni. Ju do ta 

mbani hapësirën tuaj të punës të pastër dhe në rregull, dhe do ta përdorni atë në përputhje me 

çdo politikë ose udhëzim që ju japim. Ju do të na njoftoni menjëherë nëse ju ose të tjerët  
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dëmtojnë objektin ose ndonjë hapësirë pune dhe do të bashkëpunoni me ne për të riparuar 

dëmin nëse është e nevojshme. 

 

Konfidencialiteti 

Të gjitha informacionet që rezultojnë nga marrëdhënia e biznesit midis kompanisë dhe klientit 

duhet të mbeten private, përveç rasteve kur kërkohet ose autorizohet nga klienti 

 

Ankesat 

Ne nuk kontrollojmë dhe nuk jemi përgjegjës për veprimet e anëtarëve të tjerë të 

bashkëpunimit. Nëse keni ankesa për zhurmën ose sjelljen e anëtarëve të tjerë të 

bashkëpunimit ose të tjerëve të pranishëm, mund t'i raportoni ato te Administrata jonë e iSolve 

Coworking. 

 

Kodi i Sjelljes 

iSolve Coworking është i përkushtuar për të ofruar një mjedis pune produktiv, mikpritës dhe 

bashkëpunues për anëtarët, ashtu si çdo kompani tjetër, punonjësit tanë kanë gjithashtu një 

Kod sjelljeje që përfshin respektin dhe kujdesin për mjedisin e Coworking. 


