BENEFICIONET E ANËTARËVE TË FEDERATËS
SË SINDIKATAVE TË SHËNDETËSISË SË
KOSOVËS

Federata Sindikale e Shëndetësisë së Kosovës
The Trade Union Health Federation of Kosova
Sindikalna Federacija Zdravstva Kosova

Për çdo informatë shtesë na kontaktoni !

Adresa:
Mustaf Kruja V/17
10000 Prishtinë
Kontakti:
045/588-902,038/726-246
Email:
info@fsshk.eu
Webfaqe:
Www.fsshk.eu

Cilat janë beneficionet e anëtarëve të FSSHK-së?

•

Çka është Sindikata?

Të punësuarit bashkohen për të
negociuar për paga, kompenzime
dhe kushte të punës, Sindikata
nuk është palë e tretë por është
bashkim I përbërë nga të
punësuarit, të cilët në mënyrë
demokratike
zgjedhin
përfaqësuesit e tyre për të
negociuar me punëdhënësin.
•

Çka bën Sindikata?

Përfaqëson zërin e të punësuarve
në vendin e punës, aty ku ka
Sindikatë menaxhmenti nuk mund
të vendos njëanshëm për kushtet
e punës,në vend të kaj negociohet
së bashku me Sindikatën,kjo
nënkupton
negocimin
e
marrëveshjes kolektive.
•

Çka është marrëveshja/
kontrata kolektive?

Në kuptim të ligjit marrëveshja
ndërmjet
organizatave
të
punëdhënësve dhe organizatave
të të punësuarve me të cilën
rregullohen të drejtat, detyrat dhe

përgjegjësitë që rrjedhin nga marrëdhënia
e punës është marrëveshja kolektive,
marrëveshja/kontrata e cila negociohet
dhe nënshkruhet për një degë,insitucion
apo shërbim quhet marrëveshje/kontratë
kolektive sektoriale.
•

Cili është benefiti I të qenurit
anëtarë I Sindikatës?

Të gjithë anëtarët/et e një Sindikatë në
këtë rast të FSSHK-së me anëtarësimin e
tyre përfitojnë :
 Mbrojtje juridike profesionale në kontest të marrëdhënies së punës


Beneficione nga Kontrata Kolektive
Sektoriale



Negocimi për pagë dhe mirëqenie sociale



Përfitimi I shtesës në pagë prej 44 €
dhe
kompezimeve
të
tjera
(kujdestaritë,gatishmëria)



Pajisja me kartela të anëtarësisë dhe



Marrëveshjet me subjektet afariste

Të rejat në FSSHK…

•

Kompenzim 70% të pagës bazë për 3
muaj për sëmundje malinje dhe
sëmundje që shkojnë deri në
paaftësi,këto mjete do të kompenzohen pasi që anëtari/ja ti ketë shterur
të gjitha mundësitë financiare dhe
ligjore nga ana e punëdhënësit
(shtetit).

•

Organizimin I olimpiadës për fëmijët
e anëtarit të FSSHK-së(që janë
anëtarë së paku 12 muaj) do të realizohet një herë në dy vite pas prezentimit të projektit e cila do të
aprovohet nga Kryesia e Federatës.

Të gjithë anëtarët e FSSHK-së përfitojnë:
•

100 € për anëtarin/en që pensionohet

•

300 € ndihmë solidare në rast të
vdekjes së anëtarit/es si dhe bashkëshortit/es së tij /saj,150€ për fëmiun/jët.Parashtruesi/ja duhet të paraqes kërkesën dhe dokumentacionin
përkatës ligjor.

•

•

100-300 € ndihmë mjekësore për
anëtarin/en,bashkëshortin/
bashkëshorten dhe fëmijët deri në
moshën 18 vjeq/varësisht nga dokumentacioni I prezentuar pranë
komisionit profesional të Federatës
apo Kryesisë së Sindikatës përkatëse.
Kompenzimi 70% të pagës bazë për
3 muaj në rast të largimit nga puna
për aktivitet sindikal apo padrejtësi
të tjera që kanë të bëjnë me Sindikatën(anëtari/ja duhet të ketë paguar anëtarësinë sindikale së paku 12
muaj)

Kujt ti drejtohemi për informata?
Të gjithë anëtarët dhe të interesuarit për
pyetjet e tyre mund të drejtohen tek:
Zyra Qendrore e FSSHK-së: info@fsshk.eu
Zyra e S. QKUK-së: zr.qkuk@fsshk.eu
Zyra e Regjionit Prishtinë:zr.prishtinë@fsshk.eu
Zyra e Regjionit Prizren: zr.prizren@fsshk.eu
Zyra e Regjionit Pejë:zr.peje@fsshk.eu
Zyra e Regjionit Gjakovë:zr.gjakove@fsshk.eu
Zyra e Regjionit Gjilan:zr.gjilan@fsshk.eu
Zyra e Regjionit Mitrovicë:zr.mitrovice@fsshk.eu
Zyra e Regjionit Ferizaj:zr.ferizaj@fsshk.eu

