
Nuk kam shkruar ndonjëherë 
                     ndonjë gjë në zyrë

David Ogilvy

Ogilvy mbi “Manaxhimin e punës në distancë” 
Të ndërtosh një mënyrë të qëndrueshme të punuari.

“ “



Nuk kam shkruar ndonjëherë 
                     ndonjë gjë në zyrë

David Ogilvy never wrote anything in the office. 
“Too many distractions,” he explained. 

Eventually he even adopted the practice of working 
from home permanently. Admittedly the home was a 
50-roomed 12th Century Chateau on the banks of the 
Vienne, but my point still stands: in an ideas business, 
location needn’t matter much. From deep in rural 
France, David continued to send forth a constant stream 
of wisdom and inspiration to offices all over the world. 
(Such was the volume of his correspondence that his 
local postman received a promotion and a brand new
van from La Poste.)

As many of you know, and as my colleagues have found 
to their irritation, I have always thought we should work 
from home more. I think our work is highly bifurcated: 
our best ideas emerge either from high energy 
collaboration or from long, uninterrupted periods of 
relative isolation. Up until today, I always thought the 
ratio was too skewed towards the former “Too many 
distractions”. Now, for a few months at least, you will 
find it heavily skewed the other way.

In times like this, it is incumbent on us to make this work. 
It is essential that those of us who can work remotely do
work remotely - leaving the public realm less crowded 
for those who need it more.  The talent of the advertising 
industry lies in finding hidden strengths: in turning a 
weakness into a strength.

“Good things come to those who wait.” Or, in the words 
of Salman Rushdie before he inexplicably left Ogilvy to 
try to make it as a novelist: “Fresh Cream Cakes –
Naughty but NIce”.  
We should do exactly the same with this damned bug. 
Turn it into a feature.

First of all, if you have an idea for anything – a slogan, a 
rule of thumb, an entertainment, an app, a design idea 
that might help, an inventive use of data – pass it to us. If 
it’s good enough, we’ll pass it to No. 10.

Secondly, do the same for your clients. As many have 
shown, this is an opportunity for brands to reveal their 
own best selves. If you can think of a way your client’s 
brand can shine, say it loud. Just because you are self-
isolating doesn’t mean you have to be shy.

Third, do something for your colleagues. Keep in touch. 
Keep each others’ spirits up. If anyone has a problem, 
share it. Stay connected. Today we have had several 
brainstorms over Zoom. Is it as good or as fun as a face-
to-face meeting? No, but it’s 90% as good. 

If you need more tech, say so.

Fourth, do something for your neighbours. Join 
nextdoor.co.uk or a local networking site. Keep an eye 
out for anyone in distress.

Finally do something for yourself. Something you’ve 
been meaning to do for ages, but have never had the 
time to do. Write. Lose weight (my own personal goal). 
Read Proust. Learn Spanish. You’ll never have this 
chance again.

It will be grim. But it isn’t all bad. When this is over, we 
can build a better, saner commercial world and a finer 
society. We are hardly an anti-capitalist business: but 
most of us I think have had the inkling that, for the last 
decade or so, business and government priorities have 
been over-optimised along the wrong lines. This is an 
opportunity for everyone to start afresh with something 
better. 

And take a shower. No, we can’t smell you, but you can 
smell yourself. A bit of self-respect never hurts.

Then, when you’ve done that, read the following 
pages for more inspiration.

Foreword from Rory

Rory Sutherland
Vice Chairman, 
Ogilvy UK

David Ogilvy nuk ka shkruar ndonjëherë ndonjë 
gjë në zyrë.“Ka shumë gjëra që të shpërqëndrojnë” 
shpjegonte ai.

Rrjedhimisht ai e ktheu në praktikë të punuarit gjithmonë 
nga shtëpia.Vërtetë shtëpia e tij ishtë një kështjellë e 
shekullit të 12-të, me 50 dhoma, në brigjet e lumit të Vienës 
(Francë), por ajo që dua të them është, që në një biznes 
idesh, vendndodhja nuk duhet të ketë rëndësi. Nga 
thellësia rurale e Francës, David Ogilvy vazhdoi të dërgonte 
dije dhe frymëzim në zyrat e tij në të gjithë botën. 
(Sasia e korenspondencës ishte aq e madhe sa postieri i tij 
u ngrit në detyrë dhe mori një makinë të re nga La Poste.)

Shumë veta e dinë që unë gjithmonë kam besuar që ne 
duhet të punojmë më shumë nga shtëpia, fakt ky që irriton 
shumë prej kolegëve të mi. Unë mendoj që idetë tona më të 
mira lindin ose prej bashkëpunimeve energjike dhe shumë të 
frytshme ose prej periudhave të pandërprera izolimi. Deri 
tani kam menduar që raporti anonte tepër drejt opsionit të 
parë me “Shumë shpërqëndrime”. Tani, të paktën për disa 
muaj, do të shihni raportin të anojë ndjeshëm drejt opsionit 
të dytë.

Në kohë si këto, është detyra jonë që ta bëjmë këtë mënyrë 
të punuari të funksionojë. Është thelbësore që ata prej nesh 
që munden të punojnë në distancë, ta bëjnë- duke i lënë 
hapësirat publike më pak të populluara për ata që kanë më 
shumë nevojë. Talenti i industrisë së reklamave ndodhet në 
gjetjen e forcave të panjohura: në shndërrimin e dobësisë 
në forcë. 

“Gjëra të mira vijnë për ata që presin.” Ose siç thoshte 
Salman Rushdie para se të linte në mënyrë të 
pashpjegueshme Ogilvy-n për t’u bërë shkrimtar: 
“Kek me Krem të Freskët-I dëmshëm por i shijshëm”.

Pikërisht këtë duhet të bëjmë ne me këtë situatë, ta 
kthejmë në avantazh.

Së pari, nëse ke një idë për çfarëdolloj gjëje – një slogan, 
rregull, aplikacion, ide dizajni që mund të na ndihmojë etj.
– ndaje me ne. Nëse është e mirë, ne do ta ndajmë me të 
tjerë.

Së dyti, bëj të njëjtën gjë më klientët e tu. Siç shumë prej 
jush kanë treguar, kjo është një mundësi për markat që të 
shpalosin anën e tyre më të mirë. Nëse ke ndonjë ide se si 
brandi i klientit tënd mund të shkëlqejë, thuaje me zë të 
lartë. Ti duhet të vetë izolohesh, por jo të jesh itërhequr. 

Së treti, bëj diçka për kolegët e tu. Mbani lidhjet. Mbani 
të ngritur humorin e njëri tjetrit. Nëse ndonjëri ka një 
problem, duhet ta ndajë me të tjerët. Qëndroni në 
komunikim. Sot kemi patur disa takime në Zoom. A 
funksionojnë po aq mirë sa takimet ballë për ballë? Jo, 
por në 90% të rasteve po.

Nëse ke nevojë për më shumë teknologji, atëherë thuaje.

Së katërti, bëj diçka për fqinjin tënd. Kujdesu për këdo që 
duket i stresuar. 

Së fundmi, bëj diçka për veten tënde. Diçka që ke dashur 
ta bësh prej shekujsh, por që s’ke patur kurrë kohë ta bësh.
Shkruaj. Humb në peshë (qëllimi im personal). Lexo 
Prustin. Mëso spanjisht. Nuk do ta kesh kurrë më këtë 
mundësi. 

Do të jetë një periudhë e zymtë. Por jo çdo gjë është kaq 
keq. Kur e gjitha kjo të ketë mbaruar, do të kemi mundësinë 
të ndërtojmë një botë komerciale më të shëndetshme dhe 
një shoqëri më të mirë. Ne nuk jemi një biznes anti-
kapitalist, por shumica prej nesh mendojnë që gjatë 
dekadës së fundit, prioritetet e biznesit dhe te qeverisë 
kanë marrë drejtimin e gabuar. Kjo është një mundësi për 
të gjithë që t’ia nisin nga fillimi me diçka më të mirë.

Dhe mos harro të bësh dush. Jo, ne nuk nuhasim gjë, por ti 
po. Pak respekt për veten nuk i bën keq askujt.

Pasi të kesh bërë dushin, lexo faqet në vazhdim për 
pak frymëzim.

Parathënie nga Rory

Rory Sutherland
Zëvendës Drejtor, 
Ogilvy UK



I shëndetshëm I lumtur Produktiv

Të qëndrosh i shëndetshëm, i lumtur dhe produktiv 
gjatë manaxhimit të punës në distancë dhe gjatë distancimit social.

Të kujdesesh për shëndetin 
ndërkohë që punon në distancë

Të jesh i lumtur, energjik dhe 
i lidhur me të tjerët.

Të marrësh maksimumin nga koha 
që shpenzon duke punuar.
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I shëndetshëm !"

I shëndetshëm

Kur mundesh, bëj maksimumin të ruash 
rutinën tënde ekzistuese.

Njërezit janë qënie sociale. Ndërveprimi është shumë i rëndësishëm për ne. Ai na ndihmon që të kujdesemi për shëndetin mendor dhe fizik si 
dhe forcon sistemin tonë imunitar. Kur ndërveprimi direkt është i vështirë atëherë duhet të jemi të vetëdijshëm nëmbajtjen e lidhjeve sociale me 

tërë ato mjeteqë disponojmë. Në mënyrë të ngjashme, kur ndryshon rutina dhe struktura jonë tradicionale e jetës, është e rëndësishme që të mos 
harrojmë disa zakone të shëndetshme që ne i kemi.

Bëj një xhiro.

Bëj një xhiro.– bëj 15-20 minuta 
‘shëtitje’ në mëngjes, dëgjo muzikë, 

lexo libër ose planifiko ushtrime para 
apo pas punës.

Zakone të vjetra Puna & Jeta

Përcakto vendin e punës
Bëj të pamundurën që të ndash punën 

nga jeta në shtëpi në mënyrë që shtëpia 
të vazhdojë të jetë një hapësirë çlodhëse.

Përpiqu të mos punosh mbi krevat 
(krevatiështë për të fjetur).

Ruaj komunikimin
Përpiqu të ndash punën dhe jetën, si në 

kohë ashtu edhe në vend. 

Bisedat e mëdha & të vogla

Komuniko me të tjerët rregullisht për 
të ndarë ndjenjat e tua. Shprehja e mirë
njohjes për atë që ke mund të forcojë 
empatinë dhe shëndetin psikologjik 

dhe fizik. 

Lëshoje qenin

Ndiq “rregullin e 2 orëve”

Nëse ka kaluar më shumë se 2 orë pa 
u lidhur më dikë, gjëj një koleg me të 

cilin shkëmben ide ose një shok për të 
biseduar.

Ndërveprimi social është i mirë si për 
mendjen dhe për trupin.

Kontrollo

Gjej kohën për biseda të vogla.
Është e rëndësishme mos të harrosh

të mirat që sjellin lidhjet spontane 
dhe të rastësishme.

Gjëra të reja

Mësimi i gjërave të reja ndihmon në prishjen 
e strukturës sonë normale ditore. Sfidoje 

veten duke mësuar një aftësi të re ose puno 
mbi një talent ekzistues. Kjo do të të 
ndihmojë ta mbash trurin e freskët!

Nëse ke një qen atëherë ndaje me të 
tjerët       Ndërveprimi me kafshë ka 

treguar se ul stresin, presionin e 
gjakut dhe forcon në përgjithësi 

shëndetin tonë mendor.

…veten dhe të tjerët. Ndonjëherë të “voglat” kanë 
më shumë rëndësi.

Shërimi nga kafshët Koha për të nisur diçka

Por bëj pushim…

Koha offline

Videotelefonatat dhe mesazhet në 
whatsapp mund të jenë rraskapitëse.

Sigurohu që të planifikosh kohë offline 
për t’u përqëndruar dhe rikarikuar.

-

Një stil jetese me shumë kanale 
komunikimi heq disa barriera që në raste 

të tjera na mbrojnë. 
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Bëj një xhiro

Ku të mundesh, bëj maksimumin për të 
ruajtur rutinën tënde ekzistuese.

Liro qenin

Kafshët përgjithësisht forcojnë 
shëndetin mendor.

Gjëra të reja

Mbaje trurin të freskët dhe 
mëso diçka të re! 
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Udhëzim  për grupin e  punës

Rezultati i formës tënde

Fokusi yt për ditën

Nevoja për çfarëdolloj 
ndihme
Shprehja e mirënjohjes

Mëngjesi

Rezultati i formës tëndeSurpriza e ditës
Falendero dikë

Mbasdite

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.



I lumtur



Lumturia

Lidhu në mënyrë domethënëse, 
sa më shpesh të jetë e mundur, për të 

mbajtur marrëdhënie të afërta. 

Lumturia jonë mbështetet në kujdesin që kemi për veten dhe për shtëpinë tonë, 
si dhe në mbajtjen e marrëdhënieve domethënëse me të tjerët. Sigurohu që t’i japësh kohë mjaftueshëm 

Punës, Pushimit dhe sidomos, Lojërave 

Shiko fytyra dhe dëgjo zëra
Mendja jonë reagon në mënyrë pozitive 

kur sheh fytyrat e të tjerëve dhe mundëson 
biseda më domethënëse. Ktheji 

videotelefonatat dhe telefonatat mënyrën 
tënde të komunikimit, më shumë se sa 

tekstet apo rrjetet sociale. 

Media josociale Mendo gjelbër

“Zotëroje” hapësirën 
tënde

Ndihmo të tjerët

Rrethoje veten me natyrë.
Biofilia është lidhja e brendshme që ne 

kemi me natyrën. Ekspozime sado të vogla 
ndaj bimëve dhe natyrës përmirësojnë 

humorin tonë. Ndaj sill të jashtmen brenda.
 Merr disa bimë për t’u kujdesur dhe ato 

do të kujdesen për ty. 

Përqafo dashurinë për “të gjelbrën” 
(Biofilinë) në shtëpi.

Bëj ndryshime të vogla pozitive për t’u 
ndjerë më shumë në kotroll të situatës.

Fillo duke rregulluar krevatin çdo mëngjes, 
rregullo shtëpinë dhe krijo një rutinë 

normale para nisjes së punës. Rregulloje 
çantën e punës dhe largoje nga dhoma 

e ndenjes.

Një stomak i lumtur

Merr kohë për të ngrënë ushqimin që 
të bën të lumtur.

Duke ngrënë ushqime që na kujtojnë kohë 
të shkuara, në mënyrë simbolike konsumojmë 

lumturi të shkuara. Konsumi ynë ndikon tek 
ne qoftë në nivel psikologjik ashtu 

edhe fizik.

Truri ynë vendos paralele midis 
ushqimit dhe ndjenjave.

Merre përsipër hapsirën e shtëpisë 
tënde dhe krijo një rutinë ditore.

“Lumturia është e mrekullueshme.
Është aq e mrekullueshme sa nuk ka 

rëndësi nëse është e jotja apo e dikujt tjetër”.

Gjej një mënyrë për të ndihmuar të tjerët
Si qënie shoqërore, kur gëzojmë të 

tjerët gëzohemi dhe vetë. Cakto një moment
 gjatë ditës për të menduar për mënyra se

 si mund t’i ndihmosh të tjerët. Pyeti njerëzit
 me të cilët flet nëse mund t’i ndihmosh 

ose përfshihu në vullnetarizëm.

Krijo risi. Improvizo.

Në ç’vend të botës? 
Me opsionet e mundshme në Zoom, 
është e thjeshtë të improvizosh dhe 
të argëtohesh ndërkohë që flet me 

kolegët e tu. 
Nga cili vend po merr? 

Truri ka nevojë për risi.
Kur është e mundur, aplikoji.

Lidhje ndjesore
Forco lidhjet e tua ndjesore

Ndani mjediset tuaja me njëri tjetrin.

Qoftë me një festë virtuale në Zoom me 
DJ apo një pushim kafeje virtuale, ndani 
mjediset tuaja dhe qëndroni më pranë 

njëri tjetrit.

Lëvizni sëbashku

Krijo ushtrimet e tua në shtëpi, nga një 
pafundësi ushtrimesh që disponon dhe 

ndaji me të tjerët. Ose gjej një partner stërvitje 
online dhe bëni ushtrime bashkë.

Përgatitu fizikisht
Ushtrimet çlirojnë endorfinë në trurin 

tonë e cila na bën të ndihemi mirë. 
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Krijo risi. Improvizo.

Sfida Në ç’vend të botës? 
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Truri ka nevojë për risi. 
Kur është e mundur, improvizo.



Produktiv
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Produktiv

Shmang tundimin për të ndërprerë punën

Puna në distancë lejon që “fokusimi në punë” të ndodhë më me lehtësi, por vetëm nëse krijojmë në mënyrë kolektive kushtet e duhura. Ruajtja e
momentumit në punë dhe e moralit pozitiv në shtëpi do të na mundësojë të gjithëve të ndihemi produktivë dhe të vazhdojmë të marrim 

kënaqësi nga puna jonë. 

Merri gjerat hap pas hapi
Përpiqu të mos e ndërpresësh punën 
për të bërë aktivitete të tjera pasi kjo 

do të ulë mundësinë e futjes në rrjedhën 
e punës dhe të fokusimit.

Të futesh në “Rrjedhë”

Tejkaloi vështirësitë

Të rëndësishmet para të lehtave
Të kryesh në fillim punët e lehta është 

tunduese dhe na jep një kënaqësi të 
momentit. Por kjo e bën ditën e punës 

më të vështirë. Mbaro punët e 
rëndësishme në fillim.

Planifiko ditën

Përfshihu në takime

Mos fillo të punosh me “gjërat e thjeshta”.

Vendos pritshmëri

Gishtat e shpejtë nuk kanë rëndësi
Mos bie pre e nevojës për t’i treguar 

kolegëve që po punon. Duhet të kemi 
besim tek njëri tjetri dhe të mbajmë 

përgjegjësi për rezultatin tonë, jo për 
kthimin e përgjigjes brenda minutës.  

Mos u rezervo në kamera
Mos u bëj i heshtur, ndaje talentin tënd 
dhe përfshihu në lojë. Mund të jetë një 

fushë komplet e re ku ke nëvojë të fitosh 
vetëbesim. Por mos harro, të gjithë jemi 
në të njëjtën situatë, duke u përpjekur të 

gjejmë zgjidhje sëbashku

Vendos synime
Përveç planifikimit të punëve që do të 
bësh, planifiko ku dhe kur do t’i bësh. 

Mendo se si do t’i tejkalosh pengesat që 
do të hasësh. 

Mendo për nevojat e ditës

Mos u bëj një pasagjer pasiv.

Zilet dhe mesazhet

Bini dakort për kohën e përgjigjes
Në zyrë ne e shikojmë kur dikush është 

i zënë apo i stresuar dhe i pranojmë 
përgjigjet e vonuara. Kur punojmë nga 

shtëpia kemi më pak mundësi që ta 
shikojmë këtë gjë, ndaj duhet të 

komunikojmë vazhdimisht.

Ruhu nga “pasiguria virtuale e punonjësit” Bëje të qartë se çfarë do të 
ndodhë dhe kur. 

Mbaj një rend ditor

Kalendar me Videotelefonata.
Mbaj një rend ditor, njësoj siç do të bëje 
me takimet ballë për ballë. Sigurohu që 

të krijosh hapësirë që kushdo të japë 
mendimin e tij.

Jepi një strukturë mbledhjeve virtuale. 

Vazhdo të përsërisësh

Zhvillim i vazhdueshëm.
Ashkush prej nesh nuk i di të gjitha, 

por nëse mësojmë dhe ndajmë me njëri 
tjetrin, të menduarit tonë do të 

përmirësohet. Konsideroje këtë si një 
eksperiment ku provon, mëson dhe 

ndan përfundimet.

Lër që një ide e mirë të vijë nga kudo
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Vazhdo bëj punën tënde të mirë dhe mos 
u shqetëso që të përgjigjesh në sekondë, 
vetëm për të treguar se po punon.

Askush nuk i ka të githa përgjigjet, 
por së bashku mund të gjejmë zgjidhje.

Angazhohuni në mbledhjet virtuale njësoj 
siç do të bënit po të ishit ballë për ballë. 
Mos rrini të qetë pa thënë asgjë!

Kini besim tek njëri-tjetri Vazhdo eksperimento Mos qëndro i urtë



Të udhëheqësh
ekipe në distancë



Të udhëheqësh
Në kohë sprovash, lideshipi i fortë është më i rëndësishëm se kurdo.

Të manaxhosh punë në distancë do të thotë të mbyllet puna normale brenda orarit zyrtar. 

Të udhëheqësh ekipe në distancë

Mbledhjet e mëngjesit vendosin tonin

Nise çdo mëngjes me një grumbullim virtual.
Bëhu i ndërgjegjshëm që pjestarët e ekipit do të jenë duke

manovruar midis detyrimeve familjare dhe atyre 
personale, sidomos në një kohë kur nuk mund të 

mbështeten te gjyshërit apo kujdestarë të tjerë me imunitet 
të dobët. Zgjidh një moment që funksionon për të gjithë.

Vendos pritshmëri dhe kulturë të qartë.

Trego gatishmëri për të hequr barrikadat dhe për t’ju përgjigjur 
pyetjeve. Ndërto një kulturë mbledhjesh në Skype/Zoom 

duke i përfshirë të gjithë, njësoj siç do të bëje në zyrë – 
Dispono teknologjinë dhe aftësinë për të angazhuar njërëzit 

ashtu siç duhet. 

Vazhdo të ecësh përpara

Ne nuk duhet t’i harrojmë rrugëtimet e karrierës.
Progresi vazhdon të jetë i rëndësishëm për njerëzit e tu. 

Rezervo seanca të gjata “një për një”.Tani janë më 
të rëndësishme se kurrë.

Kurrë mos hamendëso… 

Asnjëherë nuk mund të komunikosh më shumë seç duhet.
Pranoji kohërat e vështira. 

Kujtohu të festosh për gjërat e mira. 
Bashkë do ta bëjmë të funksionojë. 



Për çdo pyetje, ju lutem na kontaktoni në:
Elizabeth.ogabi@ogilvy.com

Shpresojmë që disa nga këto vëzhgime do të mund t’ju ndihmojnë që të punoni në distancë në mënyrë t
ë shëndetshme, të lumtur dhe produktive. Por të mësuarit sapo ka filluar.

Nëse ke ndonjë zgjidhje shtesë apo “truk” për të punuar në distancë, ju lutem na vini në dijeni dhe ne 
mund t’i ndajmë me të gjithë shumë shpejtë.  

Falenderojmë Helen Matthews (Chief People O�cer, Ogilvy UK), Sam Tatam
(Head of Behavioural Science Practice , Ogilvy Consulting),

the Ogilvy UK People Team dhe  
Ogilvy Consulting Behavioural Science Practice.

Të mësojmë së bashku.


