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

INICIATIVA KOSOVARE PËR STABILITET

Doracak mbi Marrëveshjen Kolektive të
Përgjithshme të Kosovës

Prishtinë
Shkurt ,2015

2

Përmbajtja
Informimi mbi KPKK
Themelimi I Marrëdhënieve të punës sipas MPKK-së...........................................................................................
Kontrata individuale e Punës...........................................................................................................................................
Përmbajtja e kontratës së punës.....................................................................................................................................
Sistemimi I punëmarrësit..................................................................................................................................................
Pushimet....................................................................................................................................................................................
 Pushimi Brenda orarit të punës.....................................................................................................................................
 Pushimet jashtë orarit të punës.....................................................................................................................................
Pushimet tjera.........................................................................................................................................................................
Pushimi mjekësor..................................................................................................................................................................
 Mungesa nga Puna...............................................................................................................................................................
Mungesa nga puna pa pagesë...........................................................................................................................................
Pushimi I lehonisë.................................................................................................................................................................
Të ardhurat nga marrëdhëniet e punës.......................................................................................................................
Paga.............................................................................................................................................................................................
 Shtesat në pagë......................................................................................................................................................................
 Shtesa për përvojën e punës............................................................................................................................................
Kompensimi I

shpenzime për udhëtime zyrtare....................................................................................................

Kompensimi për shtesa në terren..................................................................................................................................
Shpërblimet jubilare............................................................................................................................................................
Kompensime në rast të pensionimit.............................................................................................................................
 Kompensimet e ushqimit..................................................................................................................................................
Kompensimi për shkollim..................................................................................................................................................
Ndihma Solidare.....................................................................................................................................................................
Ndërprerja e marrëdhënieve të punës.........................................................................................................................
Largimi I përkohshëm.........................................................................................................................................................
Largimet Kolektive nga puna...........................................................................................................................................
Të drejtat dhe obligimet dhe zgjidhja e kontesteve................................................................................................
Shtojca

e aktiviteteve të FSSHK-së-Përmbledhja e Trajnimeve të organizuara nga Instituti i

Studimeve të Marrëdhënieve të Punës-Dr. Minella Mano ......................................................................................
2

3

Qëllimi i Doracakut
Federata e Sindikatave të Shëndetsisë së Kosovës gjatë gjithë veprimtarisë së saj sindikale
ka përgatitur udhëzues për Ligje,ka mbajtur seminare dhe trajnime të ndryshme me qëllim
të pajisjes me njohuri mbi legjislacionin në fuqi dhe akteve tjera relevante të të gjithë
anëtarëve të saj.
Gjatë këtyre viteve aktive të punës së saj FSSHK ka përpiluar dokumente të ndryshme me të
cilat iu është lehtësuar zhvillimi i aktiviteteve sindikale të Liderëve sindikal me qëllim të
promovimit,mbrojtjes dhe avancimit të të drejtave të anëtarësisë së FSSHK-së respektivisht
punëtorëve shëndetësor të të gjitha nivele të sektorit publik shëndetësor,FSSHK publikon në
baza mujore Revistën Tribuna ku pasqyrohen të gjitha aktivitetet mujore të saj,gjithsthu ka
publikuar edhe Doracakukn për Legjislacionin e punës,si dhe ka shpërndarë një sërë
Broshura,panfleta,fletushka, dhe së fundmi për anëtarësinë e gjerë ka përpiluar këtë
Doracak mbi Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive.
Ky doracak i përpiluar nga FSSHK dhe i përkrahur financiarisht nga OJQ”IKS”,ka për qëllim
ti ndihmojë liderët sindikal por edhe anëtarësinë e gjerë të saj që të identifikojnë
beneficionet të cilat i takojnë me këtë marrëveshje por edhe të identfikojnë shkeljet e
mundshme që mund të bëhen nëpër institucionet ku punojnë respektivisht institucionet
shëndetësore të Republikës së Kosovës.

Autori
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Hyrje
Marrëveshja e përgjithshme kolektive apo kontrata e përgjithshme kolektive
( shkurtimisht si MPKK) e cila është fuqizuar në janar të 2015, është një marrëveshje e
lidhur ndërmjet Bashkimit të organizatave të punëdhënësve, bashkimit të organizatave të
punëmarrësve si dhe institucioneve shtetërore. Kjo marrëveshje është e lindur nga një
sistem tripartite e njohur në shumë vende të botës si sistemi ku marrin pjesë tre subjekte
kryesore nga marrëdhëniet e punës, organizatat e punëdhënësve, punëmarrësve dhe si
një rolë ndërmjetësues luan edhe shteti.
Legjislacioni në Kosovë për marrëdhëniet e punës ka një rregullim hierarkik mjaft të
sofistikuar. Në Kosovë rregullimi I këtyre marrëdhënieve bëhet nga aktet ndërkombëtare
që janë të sistematizuar në kushtetutën e Republikës së Kosovës (Deklarata universale e
lirive dhe të drejtave të njeriut, konventa ndërkombëtare për lirit ekonomike dhe politike,
etj), pastaj kushtetuta e republikës së Kosovës drejtpërdrejt , ligji I punës, Marrëveshja e
Përgjithshme Kolektive si dhe marrëveshjet apo kontrata kolektive në nivel sektori apo
ndërmarrjes. (Shëndetësi, Arsimi, etj)
Hierarkia e kësaj ligjshmërie – nga konventat ndërkombëtare deri të akti individual I
punës (kontrata individuale) është apo duhet të jetë një hinkë nga e ngushta drejt
zgjerimit d.m.th. se çdo akt ligjor që është I bazuar në një akt më të lartë, duhet parimisht
të përmbaj të drejta të njëjta apo më të shumta për punëmarrësin dhe pa I shkelur
interesat e punëdhënësve., sepse një akti individual që përmban të drejta më shumë për
punëmarrësin, kjo nuk do të thotë se është në kundërshtim me aktin më të lartë.
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Themelimi I Marrëdhënieve të punës sipas MPKK-së
Sipas MPKK-së themelimi I marrëdhënieve të punës , person që dëshiron të themeloj marrëdhënie pune
parimisht duhet t’i ketë mbi 18 vjet, punëdhënësi sipas nenit 7 mundë të themeloj marrëdhënie pune me
persona mbi 15 vjet e sipër, por në paragrafin 4 I nenit 7 e kushtëzon punëdhënësin që të lidhë kontratë
pune vetëm me personat mbi 16 vite, sipas këtij neni personat mbi 15 vite deri 16 vjet mundë të
themelojnë marrëdhënie pune pa akt formal .

Informimi mbi MPKK
Sipas nenit 8 të MPKK-së nuk mundë të lidhet asnjë kontratë individuale përpara se të informohet
punëkërkuesi për përmbajtjen e MPKK-së, gjithashtu punëdhënësi qoftë ai publik apo privat gjithmonë
është I obliguar të shpall konkurs publik nëpërmjet mjeteve të informimit për pranimin e punëtorëve të
rinj. Si pas ligjit të punës konkurs publik ishte I obliguar vetëm për institucionet shtetëror, ndërsa me
këtë marrëveshje janë të obliguar që të gjithë ndërmarrjet publike dhe private të bëjnë një publikimin e
konkurseve të punës.

Kontrata individuale e Punës
Është një marrëveshje në mesë të punëdhënësit dhe punëmarrësit e formalizuar dhe e nënshkruar nga
dy akterët kryesor të marrëdhënieve të punës. Sipas nenit 10 të MPKK-së asnjë të kësaj marrëveshje,
qoftë në sektorin publik apo privat, asnjë punëdhënës nuk guxon të punësoj një punëtor pa një
marrëveshje të formalizuar.
Sipas MPKK-së kontrata individuale e punës mundë të lidhet në tre forma apo kemi tre lloje tipash të
kontratave : për periudhë të pacaktuar, për periudhë të caktuar dhe një lloj tjetër për detyra apo punë specifike.
MPKK ka përcaktuar se një kontratë e lidhur me afat mbi tre vjeçar, nuk është më kontratë me afat por është
një kontratë e paafatizuar, për dallim nga ligji I punës I cili parasheh se mbi 10 vite nëse parasheh kohëzgjatja
e punës kemi të bëjmë me kontrata të paafatizuar. Këtu është benifiti I kësaj kontrate sepse mbi tre vjet e afatit
të kontratës konsiderohet kontratë e përhershme.
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Përmbajtja e kontratës së punës
Neni 11 përshkruan se si dhe çka duhet të përmbaj një kontratë individuale e punës. Një kontratë e
vlefshme duhet ti përmbaj këto të dhëna sipas MPKK-së:të dhënat për punëdhënësin, të dhënat për
punëmarrësin, emërtimin, natyrën , llojin e punës, llojin e shërbim dhe përshkrimin e detyrave të punës,
vendin e punës dhe njoftimin që puna do të kryhet në vend lokacione të ndryshme, orët dhe orarin e
punës, kohëzgjatjen e kontratës së punës, lartasinë e pagës bazë dhe ndonjë shtesë tjetër, kohëzgjatjen e
pushimeve, përfundimin e marrëdhënieve të punës, si dhe të dhëna tjera për të cilat punëdhënësi dhe
punëmarrësi i vlerësojnë të rëndësishme.

Sistemimi I punëmarrësit
Kontrata e punës është ajo kontratë që e cakton se cilat detyra dhe cilën punë do ti kryej punëmarrësi
dhe është ai vend I punës që caktohet se ku është I sistemuar për të kryer një punë. Por ka edhe raste të
tilla kur punëtori mund edhe të sistemohet në një vend tjetër të punës. Sipas KPMM-së kemi sistemim të
përkohshëm që mundë të bëhet Brenda institucionit dhe sistemim I përhershëm që mundë të bëhet
Brenda institucionit si dhe jashtë tij. Kemi sistemim të përkohshëm kur punëdhënësi e sistemon të
punësuarin në rastet e jashtëzakonshme, kur mungon ndonjë punëtor tjetër dhe që patjetër duhet të
zëvendësohet, rritja e menjëhershme e vëllimit të punës. Këto raste bëhen në afat sa më të shkurtër , në
rast të fuqisë madhore deri sat ë përfundojnë rrethanat e krijuar ndërsa në rastet e tjera deri në 30 ditë
maksimumi.

Pushimet
Sipas MPKK-së kemi tre lloje të pushimeve:
-Pushimin brenda orarit të punës
-Pushimi jashtë orarit të punës dhe
-Pushimet të tjera.
Këto ndarje të bëra për shkak të kohës së shfrytëzimit të pushimeve që janë paraparë me ligje të punës
dhe me MPKK.
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Pushimi brenda orarit të punës
Është ai lloj pushime që punëmarrësi mund t’i shfrytëzoj Brenda orarit të punës, këtu mundë të hyj,
pushimi prej 30 minuta që parashihet në nenin 25 të MPKK-së , pushimi ditore është I garantuar edhe
me aktet të tjera ligjore, ky lloj pushimi duhet ti jepet çdo të punësuari I cili punon më shumë se 6 orë
punë, ndërsa të punësuarit që punojnë më shumë se katër orë dhe më pak se katër orë punë ka të
drejtën ti shfrytëzojnë 15 minuta pushim Brenda orarit të punës. Dhe koha e këtij pushimi konsiderohet
se është kohë e kaluar në punë.

Pushimet jashtë orarit të punës
Janë ato lloj pushimesh të cilat bëhet jashtë orarit të punës, këtu hyn pushimi ditor dhe pushimi javorë.
Pushimi ditor sipas MPKK-së është ai pushim ku çdo të punësuarit I garantohet apo ka të drejt që pas
çdo orari të punës ka të drejt e pushimit së paku 12 orë , ky lloj pushimi është I garantuar edhe me ligjin
e punë dhe me shumë akte të tjera ligjore, asnjë punëdhënës nuk mundë ta detyroj punëmarrësin që
Brenda kësaj periudhe të angazhohet në punë.
Pushimi javor është ai pushim që çdo I punësuar e gëzon të drejtën e një pushim një herë në javë së
paku 24 orë (mundë të jetë edhe kohë më e gjatë) këtë rregullim e ka paraparë edhe ligji I punës në
Kosovë. Nga kjo nënkuptojmë se çdo I punësuar ka një ditë të lirë, shumicën e rasteve ditë e lirë është
fundjava por në bazë të llojit të punës, kjo ditë mund të jetë edhe një ditë tjetër.

Pushimi vjetor
Është njëra ndër të arriturat më të mira që ka ndodhur në botë me pushimin vjetor për punëtorët në
përgjithësi. Si në çdo vend demokratik edhe në vendin tonë kjo është e rregulluar me ligj të punës, dhe
me MPKK. Sipas MPKK-së çdo I punësuar ka të drejt në pushim vjetor prej 20 ditë pune, në këtë
periudhë të shfrytëzimit të pushimit vjetor nëse qëllon ndonjë festë apo nëse punëtori mundë të
sëmuret dhe do të ishte në pushim vjetor, atëherë nuk konsiderohet se ka shfrytëzuar pushimin vjetor.
Për punëtorët që punojnë në vende pune me rrezikshmëri pushimi vjetor për to është 30 ditë punë sipas
MPKK për një vit kalendarik
7

8

Dy ditë shtesë më shumë ju takojnë nënave që kanë fëmijë deri në tre vjeç, prindërit vetushqyes dhe
personat me aftësi të kufizuar.
Neni 32 parasheh pushimin vjetor për herë të parë për punëtorët në përgjithësi kanë të drejt që pas
gjashtë muajve pune të shfrytëzojnë këtë të drejtë nëse nuk kanë munguar 5 ditë pune, këtu nuk hyjnë
ditët e kaluar jashtë orarit të punës ati ditë të cilët janë përcaktuar me ligje apo me kontrata si ditë të
lira.
Përcaktimi I orarit se kur duhet që një I punësuar të ketë të drejtë që të shfrytëzoj pushimin vjetor bëhet
me marrëveshje në mes punëdhënësit dhe të punësuar . 15 ditë para se të filloj pushimin vjetor,
punëmarrësi është I detyruar që ti drejtohet me kërkesë punëdhënësit, 5 ditë para se të filloj pushimi
vjetor punëdhënësi është I detyruar që të njoftoj punëmarrësin për hapjen e pushimit vjetor. Pushimi
vjetor mundë të shfrytëzohet në dy apo më shumë pjesë pushimin vjetor, ku pjesa kryesor duhet të jetë
jo më pak se 10 ditë. Pushimi vjetor mundë të shfrytëzohet deri më 30 qershor të vitit të ardhshëm
kalendarik. Në rast se mosshfrytëzimit të pushimit vjetor pa fajin e punëdhënësit , punëmarrësi nuk ka
të drejt të kërkoj kompensim.

Pushimi mjekësor
Neni 49 I MPKK-së I jep të drejt punëtorit që të shfrytëzoj pushim mjekësor me pagesë 100% në rast të
ndonjë sëmundje . gjithashtu në këtë nen paragrafi 2 parashihet një pushim mjekësor për 90 ditë pune
me kompensim 100% në rast se punëtori merr ndonjë lëndim në punë, ndonjë sëmundje profesionale
në lidhje me punën që është duke e kryer .

Mungesa nga Puna
Çdo I punësuar ka të drejtë të mungoj në punë në rast të martesë së tij apo sajë (5 ditë pune), vdekjes së
anëtarit të ngushtë të familjes (5 ditë punë), për lindjen e fëmiut (3 ditë punë), një ditë pune në ndërrim
e vendbanimit për fatkeqësi elementare (3 ditë punë) si dhe në rast të dhënies vullnetar të gjakut ( 1
ditë pune). Gjithashtu të punësuarve ju mundësohet edhe në tjera raste mungesë nga puna e që nuk
është e përcaktuar me marrëveshje , por në bazë të parimeve të përgjithshme ju mundësohet për aq sa
mund të kryej punët jashtë vendit të punës, p.sh në rast se të ndonjë ftese nga gjykata për të punësuarin
nuk ka limit kohor se sa do të zgjasë séance apo intervistimi por për atë kohë të kaluar në gjykatë ai
konsiderohet dhe kompozohet me pagë të plot sikur të kishte punuar.
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Mungesa nga puna pa pagesë
Kemi edhe rastin e mungesës së punës pa pagesë, ku për dallim nga legjislacioni në fuqi, MPKK-ja
përcakton qartë se kur një punëtor ka të drejt të kërkoj pushim pa pagesë, sipas nenit 35 të MPKK-së
rastet se kur një I punësuar ka të drejt të kërkoj pushim pa pagesë janë: për punët urgjente personale,
për përkujdesjen e anëtarëve të familjes që ka nevojë për një përkujdesje, për të riparuar shtëpinë, për
shërim me shpenzimet e veta, etj. Benefit I kësaj marrëveshje është se për dallim nga ligji I punës që
parasheh deri në 6 muaj këtë pushim, MPKK-ja këtë pushim e zgjat deri në një vit kalendarik (neni 35
pika 2).

Pushimi I lehonisë
Është një nga pushimet që parasheh MKPP-ja në nenin 37 dhe 38, pushimi I lehonisë zgjat 12 muaj apo
një vit kalendarik. 6 muajt e parë pagesat bëhen nga punëdhënësi me kompensim prej 70% të pagës
bazë, tre muajt në vijim kompensimi bëhet 50% të pagës mesatare nga buxheti I republikës së Kosovës,
pastaj gruaja apo femra ka të drejtë edhe për tre muaj kalendarik pushim pa pagesë. Këtë të drejt e ka
edhe I ati I fëmijës në rast se I vdes gruaja apo e braktis fëmijën gruaja.

Të ardhurat nga marrëdhëniet e punës
Të ardhurat nga marrëdhëniet e punës janë sipas MPKK-së: Paga bazë, shtesat në pagë, benifitet e
ndryshme.
Paga është ajo e ardhur personale e garantuar me legjislacion në fuqi, ku punëtori merr një vlerë nga
marrëdhëniet e punës. Sipas MPKK-së një pagë mundë të paguhet një herë në muaj, paga e 13 është ajo
pagë cila është e paraparë me MPKK-në në rast të mundësive që ka punëdhënësi për kompensimin e
kësaj Page.
Shtesat Në pagë- janë ato shtesa të cilat punëdhënësi është I detyruar ta kompensoj punëmarrësin në
bazë të MPKK-së , neni 47 I MPKK-së përcakton se cilat janë shtesa të cilat I gëzon punëmarrësi , këto
shtesa nuk kanë ndonjë dallim nga ligji I punës në Kosovë të parapara në nenin 56. Neni 47 I MKPP
parasheh këto shtesa 20% në orë kujdestari, 30% në orë për punë gjatë natës, 30% në orë për punë
jashtë orarit, 50 % në orë gjatë festive dhe 50% për orë gjatë fundjavës. Gjata aplikimit se me cilën
shtesë duhet të kompozohet I punësuari, duhet pasur parasysh se këto shtesa e përjashtojnë njëra
tjetrën. Kompensimi mundë të ndodhe edhe me kërkesën e punëmarrësit për ditë të lira, apo
punëdhënësi mundë ti caktoj dit të lira punëmarrësit me pëlqimin e këtij të fundit.
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Shtesa për përvojën e punës- është një benefit apo risi e re e paraparë më MPKK-në në nenin 48 ,
0.5 % është paraparë rritje për çdo vit të përvojës së punës të punëmarrësit. Vit I përvojës së punës
është ai vit I plotë të cilën punëtori ka punuar Brenda vendit , jashtë vendit apo në veprimtari të pavarur
të cilën mundë ta dëshmoj me çfarëdo dokumenti valid.

Kompenzimi I shpenzime për udhëtime zyrtare- edhe kjo është benefit I paraparë me
marrëveshje (neni 50 I MKPP-së), më herët këto lloj benefite janë paraparë në akte të brendshme të
punëdhënësve, ndërsa tani kjo është e rregulluar me marrëveshje tripartite. Për lartësinë e këtyre
kompensimeve MPKK-ja ka marrë si direktivë rregullimin që vlejnë për persona zyrtar në institucione
shtetërore (neni 50).

Kompensimi për shtesa në terren- edhe kjo është një benefit I paraparë me MPKK-në I paraparë
në neni 51, çdo I punësuar ka të drejtë që të kompensohet me shtesë të veçantë gjatë punës së tij në
terren apo jashtë selisë se ku është I caktuar. Si shtesa në terren mundë të parashihen si kompensim në
fjetje, udhëtim dhe ushqim.

Shpërblimet jubilare- këto shpërblime janë një lloj I shpërblimeve ku bazë është përvoja apo stazhi
punës. Punëmarrësi ka të drejtë në shpërblime jubilare në rast se ka një stazh të punës mbi 10 vite I
takon një pagë mujore, 20 vite I takojnë dy paga mujore, 30 vite I takojnë tre paga mujore. Për
kompensimin e këtyre shpërblimeve jubilare është I detyruar punëdhënësi I fundit ku është duke
punuar punëmarrësi ti kompensoj dhe afati është një muaj nga kur plotësohen kushtet për këtë
shpërblim.

Kompensime në rast të pensionimit- çdo i punësuar i cili mbush moshën sipas ligjit në fuqi për
pensionim të pleqërisë, sipas nenit 53 të MPKK-së i takojnë tre paga mujore të ngjashme me pagat mujor
që i ka marr në muajt e fundit të punës. I obliguar është që këto paga ti kompensoj punëdhënësi i fundit
kua ka punuar punëmarrësi. Kjo është një benifit i paraparë me këtë marrëveshje të përgjithshme dhe
është një benifit i ri.

Kompensimet e ushqimit- është një risi apo benefit që është I paraparë me këtë marrëveshje, neni
54 pareshe se çdo punëdhënës është I detyruar që ti siguroj ushqimin çdo të punësuari.
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Vlera ditore e punës për këtë është 2 euro për ditë pune apo nëse e ka të rregulluar me ndonjë restorant
Brenda institucionit të punës nuk është I obliguar që të kompensoj këtë shumë. E rëndësishme e këtij
neni është se tani më çdo punëmarrës në Kosove ka të siguruar shujtën ditore me legjislacion.

Kompensimi për shkollim- është një lloje kompensimi I paraparë në nenin 55 të MPKK-së. çdo I
punësuar mundë të lidhë marrëveshje me punëdhënësin që për interes e punëdhënësit të shkollohet
apo të kryej ndonjë trajnim. Koha e kaluar në shkollim llogaritet si kohë e kaluar në punë dhe I takojnë
të gjitha benifitet nga marrëdhëniet e punës. Neni 56 përcakton edhe disa shtesa të tjera në rast të
shkollimit të punëmarrësit. Shtesat e përcaktuar janë shpenzimet e shkollimit, ushqimit , banimit dhe
udhëtimit. Në bazë të analizës këto shpenzime për shkollim dhe të drejtat nga marrëdhëniet e punës nuk
e përjashtojnë njëra tjetrën dhe e drejta e punëmarrësit është për kompensim për shtesa dhe për të
drejtat nga marrëdhëniet e punës si paga apo pushimet e ndryshme.

Ndihma Solidare
Është një lloj ndihmese e paraparë në neni 58 të MPKK-së. kjo lloj ndihme I ndahet çdo të punësuar për
fatkeqësi të vdekjes të ndonjë anëtari të familjes së ngushtë. Si anëtar I familjes së ngushtë mundë të
jenë : Bashkëshorti , fëmijët, motrat, vëllezërit etj. Për shumën e caktuar vendos vetë punëdhënësi me
aktin e brendshëm.

Ndërprerja e marrëdhënieve të punës
Sipas MKPP-së ndërprerja e marrëdhënieve të punës parashihen në këto raste kur mundë të ndërpret
një marrëdhënie e punës.
Ndërprerja e kontratës së punës sipas fuqisë ligjore- kjo është një lloj ndërprerje e paraparë me MPKKnë dhe nuk ka ndonjë dallim mbi ndërprerjen ligjore që parashihet me ligjin e punës. Sipas MPKK-së
ndërprerje sipas fuqisë ligjore kemi : 1. Me vdekjen e të punësuarit, 2. me vdekjen e punëdhënësit, kur
puna e kryer apo shërbimet e ofruara nga punëtori janë të natyrës personale, atëherë kur kontrata nuk
mund të vazhdohet me pasardhësit e punëdhënësit 3. me skadimin e kohëzgjatjes së kontratës 4. kur i
punësuari e mbush moshën e pensionimit, prej gjashtëdhjetë e pesë (65) vjeç, 5. në ditën e dorëzimit të
aktvendimit të plotfuqishëm për vërtetimin e humbjes së aftësive për punë, 6. nëse i punësuari shkon në
vuajtje të dënimit i cili do të zgjasë më tepër se gjashtë (6) muaj, 7. me vendimin e gjykatës kompetente,
vendim që pason ndërprerjen e marrëdhënies së punës, 8. me falimentimin dhe likuidimin e
ndërmarrjes, 9. rastet e tjera të përcaktuar sipas ligjeve në fuqi.
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Ndërprerja e kontratës së punës me marrëveshje- kjo është një lloj ndërprerje ku të dy protagonistët e
marrëdhënieve të punës bien në ujdi për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës. Është e paraparë në
nenin 63 të marrëveshjen kolektive. Punëdhënësi është I detyruar që të bëjë kompensimin e e pagës
deri në ditën e ndërprerjes së marrëdhënies së punës.
Ndërkreja e kontratës së punës nga ana e punëdhënësit- është një lloj ndërprerje e një anshme nga ana e
punëdhënësit dhe rastet se kur mundë të ndërpritet një kontratë e punës nuk janë ta parapara në MPKK
-në por këto raste janë të parapara në ligjin e punës që është në fuqi në Kosovë. Në nenin 64 të MPKK-së
është parapa se punëdhënësi duhet të bindë me arsyetim të mirë për aktin e ndërprerjes. Një
paralajmërim me shkrim është I obliguar nga ana e punëdhënësit si dhe duhet të ulet dhe të bisedoj me
te dhe të ia shpjegoj komplet arsyetim e tij për largim nga puna.
Ndërprerja e marrëdhënies së punës nga ana e të punësuarit-punëmarrësi mundë të bëjë ndërprerjen e
marrëdhënieve të punës në mënyrë të njëanshme me një paralajmërim prej së paku 15 ditësh lajmërimi
kur është me kontratë të afatizuar, ndërsa kur ka një kontratë të paafatizuar duhet që 30 ditë para
shkëputjes së kontratës të njoftoj punëdhënësin për largim e tij nga puna.

Largimi I përkohshëm
Është një lloj largimi nga marrëdhëniet e punës ku punëdhënësi mundë ta largoj punëmarrësin nga
puna me një kompensim prej 50% të pagës deri në 6 muaj. Arsyet e largimit të përkohshëm janë
paraparë në nenin 66 të MPKK-së siç janë: ndaj tij ka filluar procedurë penale për shkak të dyshimit të
bazuar për kryerjen e veprës penale, është në paraburgim apo ka bërë shkelej të rënd të marrëdhënieve
të punës. Pas 6 muajve punëdhënësi është I detyruar që të nxjerrë një vendim për kthimin e tij në punë
ose për largimin e punëmarrësit.

Largimi kolektiv
Me anë të dispozitave të kësaj Marrëveshje është rregulluar qështja e larigimit kolektiv nga marrëdhënia
e punës e që konsiston me largim të mbi 10% të numrit të përgjishëm të fuqisë punëtore të institucionit
në një interval kohor prej 6 muaj.Punëdhënësi mund të bëj largim kolektiv nga puna për shkak të
mundësive ekonomike,teknike dhe organizative,por është i obliguar që

brenda afatit ligjor të

përcakutar me këtë marrëveshje të njoftojë punërët me arsyen e largimit por edhe sindikatën nëse
punëmarrësi është anëtarë su dhe të bëj kompenzim në momentin e largimit në bazë të përvojës në
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punë si dhe kontratës së nënshkruar,si për shembull:
nga dy (2) deri katër (4) vite të shërbimit, një (1) pagë mujore;
nga pesë (5) deri ne nëntë (9) vite të shërbimit, dy (2) paga mujore;
nga dhjetë (10) deri në nëntëmbëdhjetë (19) vite të shërbimit, tri (3) paga mujore;
nga njëzetë (20) deri në njëzetë e nëntë (29) vite të shërbimit, gjashtë (6) paga mujore; dhe
nga tridhjetë (30) vite të shërbimit, ose më shumë, shtatë (7) paga mujore.
Nëse në afat prej 12 muajsh punëdhënësit I jipet mundësia që të ofrojë punë me kualifikim të njejtë,trajnime të
njetja është I obliguar qësë pari ti ofrojë punë të punësuarve të larguar në mënyrë kolektive.

Të Drejtat dhe Obligimet e palëve dhe mënyra e zgjidhjes së kontesteve
Marrëveshja Kolektive e Përgjithshme ka paraparë të drejta dhe obligime për palët në mënyrë të ndësjelle duke I obliguar që të respektojnë në përpikëri dispozitat e kësaj marrëveshjeje,por njëkohësisht ka
paraparë edhe porcedurën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të cilat mund të paraqiten me rastin e implementimit të saj,MPKK ka paraparë edhe të drejtën për ndryshim dhe plotësim të saj nga ana e palëve
nënshkruese në afat prej 30 ditësh duke bërë propozim me shkrim për ndryshim dhe plotësim.
MPKK ka paraparë edhe të drejtën mbi zgjidhjen e kontesteve në mes të partnerëve të MPKK-sëtë cilat
nuk kanë mundur ti zgjidhin përmes dialogut social, zgjidhja e kontesteve bëhet në Komisionin e Pajtimit dhe Komisionin e Arbitrazhit.
Komisioni I Pajtimit përbëhet nga 2 anëtarë të propozuar nga të gjithë partnerë e MPKK-së që nënkupton se të gjitha palët nënshkruese të kësaj MPKK-je kanë të drejtë të propozojnë nga dy anëtarë. Marrëveshjet e arritura në Komisionin e pajtimit duhet të jenë të shkruara,në rast se ky Komision dështon
në zgjidhjen e qështjes në afat prej 30 ditësh cilado pale mund të filllojë procedurën e Arbitrazhit.
Arbitrazhi vendos, në përbërje, të tre apo pesë ekspertëve. Palët nënshkruese, e caktojnë nga një anëtar
dhe në mungesën e anëtarit caktohet zëvendësi përkatës. Palët nënshkruese, në marrëveshje, e caktojnë
Kryetarin dhe Zëvendësin e tij, nga radhët e ekspertëve të pranuar nga lëmia e marrëdhënieve të punës.
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Përmbajtja
1-LEKSIONI/LIGJËRATA, me temë:
I. Bisedimi/Negocimi si Komunikim……………………………………………………………
II. Si fillon biseda -Çndodh?...... ………………………………………………………………………..
III. Cilësitë e duhura të biseduesit……………………………………………………………………
IV. Përfaqësuesi për bisedime duhet të përzgjidhet……………………………………………….
V. Qëllimet e palëve në bisedime…………………………………………………………………………..
VI. Palët në bisedime……………………………………………………………………………………………..
VII. Niveli kualifikues i palëve……………………………………………………………………………….
VIII. Kompetencat në bisedime………………………………………………………………………………
IX. Palët paraqiten…………………………………………………………………………………………..
X. Bisedimet dhe rezultatet………………………………………………………………………………
2-LEKSIONI/LIGJËRATA, me temë:
“Bisedimet, Kontratat Kolektive dhe Individuale të Punës”
I. Bisedimet dhe Dialogu………………………………………………………………………………………..
II. Ç’kuptojmë me Kontratë/Marrëveshje…………………………………………………………………
III. Fazat që kalon Kontrata Kolektive e Punës……………………………………………………………….
IV. Ç’farë përmban një Kontratë Kolektive Pune…………………………………………………………….
V. Përparësitë e një Kontratë Kolektive……………………………………………………………………………...
VI. Kontrata Individuale e Punës………………………………………………………………………………………
VII. Kontratat e Punës, realizohen/nënshkruhen në nivele të ndryshme……………………………
VIII. Kontratat mund të ndahen……………………………………………………………………………………..
3-LEKSIONI/LIGJËRATA, me temë:
“Sindikatat dhe Ndryshimi” -Sindikata dhe Mjedisi Shoqëror”
I.Ndryshimi si Kërkesë e Zhvillimit………………………………………………………………………………
II.Sindikata dhe Mjedisi Shoqëror……………………………………………………………………………………
III.Forcat Lëvizëse dhe Ndikimi i Individit në Ndryshimet…………………………………………………
IV.Informimi i Kontribuesve të Rrinj, ngelet përparësi e grupimit………………………………………

Prej drejtuesve të Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës
(F.S.SH.K), nisur nga nevoja dhe qëllimet, synimet e tyre për edukim ,
kualifikimin sindikal, profesional , social dhe juridik të pjesëmarrësëve në
trajnim
u kërkuat (dhe u ra dakord) nga Instituti i studimeve të
marrëdhënieve të punës “I.S.M.P”,
qëtë realizojmë këto tema, çështje.
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...Është domosdoshmëri:
që të jetosh,
duhet të trashëgosh,
që të rritesh,
duhet të jesh i vogël,
që të shtohesh,
duhet të prodhosh,
që të ecësh,
duhet të biesh,
që të ushqehesh,
duhet të prodhosh,
që të dish,
duhet të mësosh,
që të respektosh,
duhet të edukohesh,
që të fitosh,
duhet të protestosh,
që të ndryshosh,
duhet të kuptosh,
që të jesh bashkëkohor,
duhet të analizosh,
që të garantosh perspektivën,
duhet të investosh seriozisht…(minella mano)
Bisedimi/Negocimi si komunikim
-Bisedimi, është të folurit (të shprehurit) ose shkëmbimi i mendimeve, midis dy individësh (njerëzish),

disa të tillëve midis tyre si dhe grupimeve më të mëdha ndërmjet palëve.
-Bisedimi (negocimi) është një ndodhi e natyrshme e domosdoshme të realizohet në çdo moment nga
individët apo grupime të përfaqësuara nga disa njerëz, lidhur me një shqetësim të ndodhur si dhe me
çdo element tjetër që për çdonjerin prej nesh fillon nga mëngjezi e nuk përfundon në mbrëmje e kështu
me rradhë gjatë gjithë jetesës ngelet bashkëudhëtar i njeriut.
-Bisedimi, të krijon mundësi, për të qënë të barabartë të gjithë njerëzit gjatë një diskutimi.

-Bisedimi (negocimi) duhet të jetë thelbi i të menduarit dhe praktikës së përditëshme të çdo individi, në
përballjen me të tjerë e veçanërisht ngelet domosdoshmëri dhe detyrë e çdo Sindikate, Shoqate,
Bashkësie dhe Lëvizjes Sindikale në përgjithësi, sikundër është nevojë e çdo individi fizik apo grupimi
(pale) tjetër, të vetë institucioneve apo shoqërisë, gjatë gjithë aktivitetit jetësor dhe domosdoshmëri e
realizimit të partneritetit në shoqëri.
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...Bisedimi, është jo vetëm komunikim, por edhe bashkëjetesë e nevojshme(m.m)..
Pra, bisedimi, jo vetëm që është çelësi i natyrshëm i jetës normale, por dhe e vetmja mënyrë njerëzore
për t’u kuptuar.
Të gjithë individët, që për arsye dhe qëllime përfitimi jo vetëm moral, mblidhen në grup, duhet të
mendojnë se e vetmja dhe më e sigurta garanci, për të bashkëpunuar dhe për të përfituar ngelet
respektimi i fjalës së tjetrit dhe dëgjimi i mendimit të secilit individ, si atij me shumë shkollim, ashtu dhe
tjetrit me më pak shkollë, apo me më pak njohuri mbi shoqërinë, por që dëshiron të dijë dhe do të
ndjekë zhvillimet dhe ndiejë përgjegjësinë, jo vetëm profesionale gjatë jetësës, si individuale, familjare e
shoqërore.
Si fillon biseda -Çndodh?
1.
2.
3.
4.

ËshtëIndividi ai që mendon dhe vendos të realizojë një bisedë.
Është Grupimi ai që përfaqëson e mbron më mirë individin.
Është Institucioni ai që juridikisht merr përgjegjësitë.
Është Shteti ai që duhet të respektojë të drejtat e individit.
Është Shoqëria ajo që mundëson pavarësinë e garanton zhvillimin.

III.Cilësitë e duhura të biseduesit
Kur përgatitemi për të realizuar një komunikim (bisedim) me tjetër individ, na duhet ta vlerësojmë
bashkëbiseduesin/en që të përgatitemi, për të studiuar mirë karakteristikat e tij/saj dhe gjithashtu të
njohim situatën e kushtet sociale, që mund të ndikojnë në fillimin, vazhdimin dhe në përfundimin e
takimit.
Për të realizuar një komunkim normal e rezultativ kërkohet të jesh:
a-I përgatitur shpirtërisht (me bindje, me motivim)
b-I parapërgatitur profesionalisht (me edukim, me arsimim, me kualifikim)
c-I pajisur me eksperienca të tjera Pozitive dhe Negative.
d-I pajisur me njohuri të përgjithshme:
1-Juridike, 2-Sociale, 3-Sindikale, 4-Politike, 5-Ekonomike, etj.
Duhet të jesh gjithashtu:
1.I aftë të përmbahesh dhe qetësohesh (në situata të panjohura dhe të acaruara)
2.I durueshëm ndaj çdo reagimi( të qëllimshëm e keqdashës)
3.I zgjuar të dëgjosh dhe të respektohesh(nga grupi juaj dhe të tjerët)
4.I sinqertë që të zbatosh mandatin dhe statutin
5.I bindur se ndikon pozitivisht në përfaqësim
6.I tolerueshëm dhe jo me arrogancë të ndërhysh
7.I përqëndruar maksimalisht në takim
8.I motivuar të kuptosh qëllimin e të tjerëve
9.I përgjegjshëm dhe i kulturuar
10.I ftohtë për të njohur tipat dhe grupimet
11.I angazhuar më parë në studime dhe testime
12.I njerëzishëm dhe palë e arsyeshme
13.I përgatitur që të risjellësh argumenta e pasurosh takimin.
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IV.Përfaqësuesi për bisedime duhet të përzgjidhet
Përfaqësuesi (negociatori) i përzgjedhur për bisedime, duhet të zotërojë disa aftësi si:
1.Aftësi Biseduese (mendimi i qartë, e folura e saktë, shprehitë shoqëruese normale, ndërhyrjet e
studiuara, mbrojtja e ideve dhe propozimeve me arsyetim dhe gjykim)
2.Aftësi Profesionale (i arsimuar, i kualifikuar, me eksperiencë, njohës i zhvillimeve, njohës i të drejtave
dhe legjislacionit të punës, nuhatës i përfundimeve)
3.Aftësi Analizuese (me eksperienca të kaluara, me njohuri të përgjithëshme, me njohje paraprake të
palëve, vlerëson të përgjithshmen dhe të veçantën në proces, njeh emocionet dhe sjelljet, vlerëson
ambientet e bisedimeve dhe çdo gjë tjetër që ndodhet aty)
4.Aftësi Bashkëpunuese (di të respektojë, pëlqen punën në grup, do të dëgjojë dhe të kuptojë të tjerët,
të tjerët i vlerëson si nevoja, di të kapë qëllimin e propozimit apo të presionit, di të nxisë debatin
dhe të ulë konfliktin)
5.Aftësi Konkuruese (ka eksperienca personale pozitive dhe negative, njeh vlerat e grupimeve dhe
mënyrat e të sjellurit, ka përgatitje intelektuale dhe kualifikuese të vlerësueshme, ka ditur të fitojë
dhe kur konkurrimi nuk ka qënë normal dhe i drejtë, njeh veten dhe kolegët)
6.Aftësi Motivuese (është i besueshëm nga bashkëpunëtorët, ndjen përgjegjësinë e detyrës, përgatitet
për bisedimet, di të fitojë, vuan për detyrën dhe grupimin që përfaqëson, analizat e tij kanë
rezultuar të drejta, nuk lejon shkeljet e të drejtave dhe nuk është diskriminues e dhunues).
Qëllimet e palëve në bisedime
Qëllimet mund të jenë:
a-të sinqerta, b-demagogjike, c-formale, d-të imponuara, e-të dëshiruara.
Bisedimet janë vetëm për Qëllime:
1.Sindikale, 2.Qytetare, 3.Profesionale, 4.Sociale, 5.Ekonomike, 6.Juridike, 7.Shëndetësore, 8.Ekologjike,
9.Historike, 10.Besimi, etj,
Për t’i dhënë zgjidhje një prej tyre, disave apo të gjithave në një kohë, apo në kohë të ndryshme, sipas një
planifikimi, sipas një përparësie, apo sipas një domosdoshmërie.
Palët në bisedime
-Në të gjitha rastet ku do të realizohet një takim pune i çdo niveli juridik dhe institucional, rëndësi të
veçantë paraqet ekipi/grupi i cili do të përfaqësojë dhe mbrojë ato interesa dhe detyra që grupimi apo
institucioni ia u ka deleguar atyre, që në sytë dhe mendimin e kolegëve apo njerëzve të tjerë të familjes
apo dhe më gjerë, duken/janë si më të aftët dhe më të besuarit e tyre.
Gjatë zhvillimit të bisedimeve mund të ketë: -Një palë, -Dy palë, -Disa palë
Niveli i përfaqësimit mundet të jetë:
A-Nga një Anëtar i grupimit (institucionit, pushtetit)
B-Nga një Përfaqësues i grupimit(institucionit, pushtetit)
C-Nga një Drejtues i grupimit (institucionit, pushtetit)
D-Nga një ish Drejtues i grupimit (institucionit, pushtetit)
E-Nga një Specialist i jashtëm i grupimit (institucionit, pushtetit)
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Niveli kualifikues i palëve
Niveli kualifikues i palëve është:1.Ai Edukativ, 2.Ai Arsimor, 3.Ai Sindikal,
4.Ai Profesional, 5.Ai Social, 6.Ai Juridik
Kompetencat në bisedime
-Përfaqësuesit, gjatë realizimit të bisedimeve janë
(paraqiten, mandatohen, autorizohen):
-Me kompetenca të plota
-Me kompetenca të paqarta
-Me kompetenca të cunguara
-Me kompetenca të munguara
Kompetencat në bisedime janë:
Vetëm për prezantime,
Vetëm për deklarime,
Vetëm për debate,
Vetëm për alternativa,
Vetëm për konflikte,
Vetëm për sharje,
Vetëm për dhunime,
apo janë, për:a-mirëkuptime, b-respektime, c-bashkëvendosje,
d-koordinime, e-bashkëpërgjegjësi, f-vendimmarje, g-realizime.
Palët paraqiten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Si të njohura (më parë)
Si të panjohura (më parë)
Si miqësore
Si armiqësore
Si të interesuara
Si indiferente
Si të ngrohta
Si të ftohta
Si të ngjashme
10.Si të pangjashme
11.Si të kundërta
12.Si të ndryshme
13.Si më të rëndësishme
14.Si më pak të rëndësishme,
1-Si me mbështetje nga të tjerët (institucione, pushtete, etj)
2-Si pa mbështetje nga të tjera (institucione, pushtete, etj)
1-Si me argumenta (të parapërgatitura)
2-Si pa argument:
2/1-nga mosdija, 2/2-nga mosinteresimi, 2/3-nga mosdashja
18
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1-Si me argumenta të prezantuara në biseda
2-Si me argumenta të munguara në biseda
Bisedimet dhe rezultatet
Asnjë bisedim (negocim) nuk mundet të përfundojë pozitivisht, si nga ecuria ashtu dhe nga analiza e
rezultatit të arritur nga palët në proces, pa:
pasur një fillim të dëshiruar për bisedime,
pasur një synim të qartë,
pasur një përgatitje paraprake,
pasur një strategji të mbështetur mbi studime,
pasur një mirrëkuptim të palëve (individëve, grupimeve, institucioneve),
pasur një diskutim paraprak me vetveten,
planifikuar secili seriozisht kohën e vendin,
studiuar mundësitë dhe alternativat e mundshme,
për të përballuar çdo sfidë apo dilemë, që biseda e debati prezanton,
në një çast delikat, në një problem të diskutueshëm, në një koncept të pa qartë, apo në një çast të
padëshirueshëm për tjetrin, që ta kuptojë e ta pranojë dhe të tjera ndjenja e ashpërsi që një bisedë risjell
shpesh.
...Pra, asgjë nuk ndodh rastësisht gjatë një Bisedimi.
Por, askush nuk duhet ta përjashtojë rastësinë, si një zgjidhje që zgjidh(m.m)...
...Kontributet, duhet të mësohemi t’i vlerësojmë si shoqëri, në rast se ne jemi të bindur se duam të
zhvillohemi më shpejt dhe të bëjmë sa më pak gabime të pakorrigjueshme(m.m)...
2-LEKSIONI/LIGJËRATA, me temë:
Bisedimet dhe Dialogu
Bisedimi/Negocimi është një fillim (paraprijës) për hartimin e një marrëveshje mirëkuptimi,
bashkëpunimi dhe marrje përgjegjësish nga palët profesionale e juridike, është një proces shoqërues
deri në arritjen e përfundimit e nënshkrimit të kontratës së punës, nga palët përfaqësuese.
Pra, para fillimit të procesit të bisedimeve, duhet të kemi filluar të përgatitemi kryesisht, me:
a-eksperiencat e kaluara të grupimit, b-literaturën e huaj për këtë çështje, c-ndryshimet juridike e dzhvillimet e tjera të shoqërisë,
për të plotësuar një material fillestar, i cili do të mund të studiohej dhe përpunohej nga specialistët më
të mirë, të profesionit e fushës përkatëse, që të mund të paraqitej si mundësia më e mirë në mbrojtje të
interesave të grupimit (institucionit), përballë palës punëdhënëse apo bashkëpunuese.
Do të duhej që çdo material përfundimtar të bëhej prezent pranë institucionit të interesuar, nga ku
strukturat vendimmarëse të miratonin atë projekt-kontratë si të pëlqyer dhe që plotëson si standardet
ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut, ashtu dhe kërkesat e veçantitë/veçoritë e propozuara.
Dialogu Social, realizohet si nevojë e funksionimit të shoqërisë e kryesisht të marrëdhënieve të punës i
cili fillon me bisedime, shprehje kërkesash dhe kundërshti,
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debat e në rastet më të mira të pranuara nga palët (Punëdhënës e Punëmarrës) në procesin e gjatë e të
vështirë, me firmosjen e Marrëveshje Kolektive apo Individuale, duke i hapur rrugë ligjore kontratave të
punës, bazuar në legjislacionin dhe specifikat si të profesionit ashtu dhe të institucionit punëdhënës.
Detyrimisht, Partneriteti, bashkëbisedimi, arsimimi dhe bashkëpunimi, ngelen si nevoja dhe si praktika,
të cilat si individin ashtu dhe grupimin apo institucionin e më gjërë, e ndihmojnë të gjejnë zgjidhjet dhe
të marrin në konsideratë si të Drejtat ashtu dhe Detyrimet, që do të lindin mbas përfundimit të një Marrëveshjeje apo një Kontrate Punë.
Arritja e një Marrëveshjeje apo të një Kontrate, punësimi, ripunësimi, transferimi, kualifikimi e rikualifikimi për të mundësuar tjetër aktivitet gjatë jetesës, apo për të qënë njëkohësisht me disa profesione,
do të bënte të mundur që punëkërkuesi të kishte më shumë mundësi kontributi dhe në ato raste apo
shoqëri ku punësimi si i tillë është tepër i vështirë dhe ku shoqëria qëndron indiferente e ku Punëdhënësit, si Publikë e sidomos Privatë abuzojnë mbi të drejtat dhe interesat si të individit ashtu dhe të
grupimit të interesit.
Ç’kuptojmë me Kontratë/Marrëveshje
-Kontratë, (marrëveshje, ujdi, detyrim, bashkëlidhje, besëlidhje, lidhje, mirëkuptim, bashkëveprim)
-Kontrata, është një marrëveshje e realizuar mbas disa takimesh, seanca bisedimesh e respektimesh nga
individët aktivë apo grupimet e ndryshme të interesuara në një proces, i cili ka përfunduar me gjetjen e
mirëkuptimit dhe nënshkrimin e atij dokumenti i cili detyron palët t’a zbatojnë atë në vazhdim.
-Kontrata, është marrëveshje e përfunduar nga palët.
-Kontrata, është ligj.
Kontrata si proces
Proces (ndryshim, zhvillim, ecuri, rrugë, gjykim, shndërrim)
-Realizimi i kontratave kolektive, kalon në një proces sa mendor aq dhe kohor, si për individin ashtu dhe
grupimin apo institucionin e interesuar për të.
Procesi fillon me njohjen dhe vazhdon me realizimin e aktit juridik mes palëve (firmosjen):
a)Njohja e nevojave dhe kërkesave për zgjidhje.
b)Përgatitja e përfaqësuesve për bisedime.
c)Analizimi dhe diskutimi në strukturat vendimmarëse.
d)Prezantimi i kërkesave punëdhënësve.
e)Realizimi i bisedimeve midis palëve.
f)Paraqitja nga palët projektit të marrëveshjes.
g)Përfundimi dhe firmosja e kontratave të punës.
h)Informimi i të interesuarve dhe ndjekja e realizimit.
i) Ristudimi i kushteve të reja për kontratat e ardhshme.
Fazat që kalon Kontrata Kolektive e Punës
*Fazë (etapë, stad, nivel, hap, periudhë, pjesë)
Prej fillimit të takimeve fillestare individuale dhe më pas bisedimeve të palëve të interesuara e deri në
nënshkrimin e saj (kontratës individuale ose të kontratës kolektive) nga palët përfaqësuese (si në
sektorin publik ashtu dhe në atë privat), kemi të bëjmë me një proces të vështirë e shpesh të zgjatur në
kohë.
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1.Bisedat e lira të realizuara nga individë të ndryshëm, në vende dhe kohë po të ndryshme, për punën
dhe jetesën.
2.Vërejtjet e bëra nga individë antarë të grupimit profesional ose jo antarë midis tyre dhe të adresuara
në strukturat dhe të zgjedhurit përgjegjës për ta, për zgjidhjet e ankesave, kërkesave dhe përmirësimin e
jetesës.
3.Realizimi i synimeve (dëshirave) dëshirave të individëve, për t’u organizuar në grupime profesionale
(sociale), për të kontribuar së bashku e mbajtur përgjegjësitë çdonjeri si qytetar në nevojë.
4.Strukturimi e funksionimi i grupimit (sindikatës, shoqatës, konfederatës, etj) sipas një statuti dhe
programi të paracaktuar dhe pranuar.
5.Njohja juridike dhe prezantimi i grupimit në opinionin më të gjërë, mbi mundësitë që ofron dhe
drejtuesit e zgjedhur nga struktura përkatëse.
6.Botimi i programeve, synimeve, statutit të grupimit e shpërndarja e tyre.
7.Dëgjimi i shqetësimeve dhe shënimi i problemeve të ngritura nga antarët dhe punonjësit e tjerë pa
paragjykim.
8.Diskutimi dhe renditja e problemeve në strukturat vendimmarëse.
9.Përcaktimi i të zgjedhurve dhe specialistëve me eksperiencë për realizimin e kontratës.
10.Paraqitja në formë kërkesash apo deklaratash dhe drejtimi i tyre për gjetjen e zgjidhjeve në individët,
pushtetet apo institucionet përkatëse, punëdhënëse apo vendimmarëse.
11.Informimi i grupimit të interesuar e të tjerëve për zgjidhjet.
12.Dhënia e sqarimeve më të hollësishme rreth praktikave të ndjekura nëpërmjet mediave.
13.Realizimi i aktiviteteve konkrete, nga pala përfaqësuese juridike e punëmarësve.
14.Zënia e vendit prej tyre si partnere serioze, në “tregun”alternativ sindikal-profesional.
15.Njohja e realitetit social- juridik e zhvillimeve të tjera në ambientin e punës, në institucion apo në
shoqëri e reagimi i nevojshëm nga grupimi i interesuar për mbrojtje sociale dhe zhvillim pozitiv, jo
vetëm ekonomik.
16.Fillimi i bisedimeve mes palëve juridike, në të gjitha nivelet e strukturave përfaqësuese, deri në
nivelet më të larta institucionale.
17.Bisedimi (dialogimi) me kolegët e tjerë në vend, të cilët përfaqësojnë një tjetër grupim, tjetër
alternativë apo dhe qëndrim ndryshe.
18.Informimi mbi zhvillimet e realizuara nga kjo strukturë, të kolegëve në rajon dhe mundësitë e
ndihmës nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave, studimeve e praktikave të përdorura për të njejtin
problem.
19.Njohja e konventave ndërkombëtare dhe legjislacionit tjetër mbi marrëdhëniet e punës dhe të drejtat
e njeriut.
20.Ngritja e grupeve të punës, lidhur me strukturimin dhe plotësimin e projektit të kontratës kolektive
të punës, për profesionin specifik, me të gjitha të drejtat dhe detyrimet e palëve në proces.
21.Ballafaqimi i varianteve të mundshme brenda grupimit të specialistëve dhe miratimi i variantit
përfundimtar nga strukturat vendimmarëse të grupimit (sindikatës palë) që do të paraqitet për
diskutim e nënshkrimin e kontratës nga palët (punëdhënës e punëmarës).
22.Prezantimi i kontratës në institucionin punëdhënës, gjatë bisedimeve mes palëve.
23.Përfundimi i periudhës së bisedimeve rreth neneve e zgjidhjeve që ofron kontrata.
24.Informimi i strukturave përkatëse mbi projektin përfundimtar të kontratës.
25.Nënshkrimi i kontratës kolektive të punës nga përfaqësuesit kryesorë të strukturave përfaqësuese
(punëdhënës e punëmarrës), apo nga të tjerë të autorizuar (deleguar) prej tyre.
26.Informimi i të interesuarve nga përfundimi i nënshkrimit të kontratës,
nëpërmjet mediave dhe mjeteve të tjera.
27.Protokollimi dhe arkivimi i kontratave origjinale të firmosura.
28.Adresimi i tyre nga një dokument origjinal, në institucionet përgjegjëse
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29.Informimi i strukturave të grupimit të interesuar direkt dhe opinionit tjetër që duhet të dijë mbi
zhvillimet e përfitimet që lindin nga marrëveshja e realizuar.
30.Takim me strukturat e zgjedhura për sqarimet e nevojshme dhe pajisja e tyre me kopjet përkatëse.
31.Organizimi i takimeve dhe seminareve, ku të zgjedhurve të seksioneve dhe këshillave sindikale t’u
jepen udhëzimet e duhura dhe tipin e kontratës së nivelit të dytë që ata duhet të nënshkruajnë në nivelet
e tyre.
32.Përpunimi i këtyre kontratave dhe plotësimi me elementët specifikë që mundet të paraqiten në
nivelet e tyre.
33.Paraqitja e kërkesës për bisedime në nivelin e dytë, mes punëdhënësve dhe përfaqësuesve juridikë të
sindikatës nënshkruese të kontratës në nivelin e parë (kur nuk ka kontratë të nivelit të parë, pra
kombëtar mundet që pas bisedimeve të palëve përfaqësuese të firmoset kontrata në nivelin rajonal apo
institucional).
34.Rënia dakort për tipin e kontratës së nivelit të dytë, të aritur mbas bisedimeve.
35.Informimi, miratimi nga strukturat, për nënshkrimin e kontratës.
36.Nënshkrimi i kontratës së nivelit të dytë, nga palët punëdhënës e punëmarrës.
37.Informimi i grupimit të interesuar apo të tjerëve përfitues indirektë.
38.Protokollimi dhe arkivimi i kontratave origjinale të firmosura.
39.Adresimi i tyre nga një dokument origjinal, në institucionet përgjegjëse
40.Sqarimi nga ana e të zgjedhurve, mbi çdo nen dhe paqartësi të mundur që lidhet me kontratën dhe
pajisjen me dokumentin kopje të firmosur.
41.Kërkimi në vazhdimësi nga strukturat e zgjedhura, firmosëse të kontratës së punës ndaj
punëdhënësve apo nënshkrues të saj, për të respektuar e zbatuar çdo nen e çdo afat kohor.
42.Ballafaqimi me ata punëdhënës nënshkrues që nuk zbatojnë kontratën, si dhe realizimi i të gjitha
praktikave demokratike sindikale (profesionale) dhe inisiativave të tjera që ligji dhe e drejta i’ua njeh.
43.Në të gjitha rastet e veprimeve jo ligjore e dëshirave negative personale të punëdhënësve, apo
drejtuesve jo korektë e profesionalishe e juridikisht të papërgjegjshëm, seksioni apo këshilli sindikal
(aty) duhet të informojë në kohë e saktësisht strukturat qëndrore, për të gjetur mbështetje dhe zgjidhje
të mundshme të problemit.
44.Deri në fitimin e autoritetit të dhunuar nga pala punëdhënëse, apo çdo tjetër individ, politikë e
pushtet (vendor, ligjor etj) struktura punëmarëse duhet të protestojë e njëkohësisht të kërkojë të
organizojë takime me palët dëmtuese, për të arritur një paqe pozitive.
45.Zbatimi me korektësi nga pala punëmarëse i çdo detyrimi të firmosur.
46.Ruajtja e partneritetit, në vazhdim për çdo nevojë dhe bashkëpërgjegjësi institucionale.
47.Vazhdimi i përgatitjes të të gjitha strukturave dhe individëve përgjegjës për kualifikimin profesional,
sindikal, ligjor e social, si dhe domosdoshmërisht kryerja e studimeve individuale dhe si grup, për çdo
njohuri që lidhet me kontratën e punës.
48.Vetëkontrolli dhe kontrollimi i secilit të zgjedhur, lidhur me detyrat e kërkesat e statutit, për të
realizuar me aftësi çdokush që ndihet i motivuar dhe që beson tek grupimi i tyre, në çdo fazë e çdo
moment të marrëveshjes kolektive të punës rolin e tij me përgjegjësi intelektuale.
49.Duhet kryer rikonceptimi i strukturave dhe rivlerësimi i personave përgjegjës në grupimin përkatës,
lidhur me nxjerrjen e mangësive, mospërgatitjen e plotë, qëndrimin jo të fortë gjatë ballafaqimeve të
ndonjërit prej kolegëve e deri në analizimin e faktorëve dhe të mundësive tona për më shumë zgjidhje e
më shumë cilësi në një tjetër kontratë.
50.Vazhdimi i grumbullimit të ankesave, sugjerimeve e propozimeve nga kolegët në institucionet tona,
dëgjimi i nevojave, vërejtjeve të argumentuara, shkëmbimi i informacioneve, marrja e vendimit të duhur
nga strukturat e mandatuara në momentin më të pranueshëm.
51.Parashikimi i të tjerë elementëve si juridikë, profesionalë e socialë ashtu edhe ekonomikë, që
anëtarësia gjatë bisedimeve për kontratën e ardhshme jo vetëm të jetë më e mbrojtur por më dinjitoze.
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52.Ndjekja e çdo rasti dhe veprimi, ku shkelen të drejtat dhe nuk zbatohet çdo kapitull e nen i veçantë në
kontratë, evidentimi e ndërhyrja në kohë e përfaqësuesve pranë individit punëdhënës i cili ka kryer
shkeljen.
53.Kërkesa në vazhdimësi deri në organet vendimmarrëse, për plotësimet dhe zbatimet e ligjeve në
marrëdhëniet e punës, si dhe rritja e vazhdueshme e nivelit të jetesës të secilit kontribues (anëtar ose jo
anëtar i grupimit), për të garantuar si zhvillimin arsimor e ekonomik ashtu edhe demokratik të
shoqërisë në shumicë.
54.Realizimi i studimeve dhe seminareve specifike lidhur me elementet që përmban një kontratë
cilësore dhe përgjegjësinë që kanë në të si të zgjedhurit ashtu dhe nivelet e strukturave të grupimit
profesional (social).
55.Bashkëpunim me të gjitha ato grupime dhe institucione ku ne mundet të dëgjohemi, të paraqesim
kërkesat dhe alternativat e të bëhemi palë serioze e faktor ndikues pozitiv, si një opozitë profesionale,
qytetare e cila mban dhe përgjegjësi konkrete në bashkëpunimin jo vetëm profesional.
56.Rritja e njohjes së palëve dhe vazhdim i bisedimit miqësor e kohor nga njerëzit që na përfaqësojnë në
të gjitha nivelet ku bashkëpunohet e ku jepen zgjidhje e ku ofrohen mundësitë, duke eliminuar çdo
frymë armiqësore e debat me konflikt mohues e fyes.
57.Korrektësia në detyrën si profesionale ashtu dhe atë sindikale të të zgjedhurve tanë, për të qënë më
të gatshëm e për të nxitur besim të kolegët e tjerë se funksionojmë si institucion me demokraci të
brendshme.
58.Mirëkuptimi dhe respektimi i palës së punëdhënësve korrektë e miqësorë, do të na mundësojë si
lehtësimin e procedimit ashtu dhe do të na garantojë zbatimin e tyre e ndërtimin e një partneriteti real.
59.Duhet të jemi aktivë, konkretë, të zgjuar e diplomatë në çdo rast ku ne duhemi apo ndodhemi jo
rastësisht e të tregojmë se jemi forcë e dobishme në zhvillimin e shoqërisë tonë.
60.Në përfundim të afatit kohor të kontratës (aktuale) duhet që institucioni përgjegjës i palës
punëmarrëse të bëjë bilancin e zbatimit apo moszbatimit të neneve të saj e të reflektojë për
marrëveshjen e ardhëshme.
61.Përpara se kontrata të përfundojë afatin e saj kohor (disa muaj para) në të pëgatitemi më seriozisht
si juridikisht e profesionalisht, që grupi i cili do të na përfaqësojë si specialistë të mund të dialogojë më
qetë, më pozitivisht e kontrata e re të ketë më shumë përfitime konkrete për individin e grupimin
kontribues.
62.Të forcohemi si struktura dhe si mendim e të konkurojmë për të qënë përsëri pala e cila do të mund
të fillojë bisedimet me punëdhënësit e të mund të marrë mbi vete përgjegjësitë e strukturës, duke
rifirmosur si palë kontratën e re.
63.Të shfrytëzojmë të gjitha eksperiencat si kombëtare ashtu dhe ndërkombëtare, lidhur me
marrëdhëniet e punës dhe të synojmë në përmirësime e risi më të reja në punën tonë, si pjesë e
shoqërisë që ndihmon reformat e zhvillon profesionin.
64.Investimi i grupimit duhet të ketë si synim bashkëpunimin dhe dialogun social me të gjithë partnerët,
si të vetmen mundësi demokratike që të ndihmon të zhvillohesh pa konflikte dhe urrejtje si shoqëri.
IV. Çfarë përmban një Kontratë Kolektive Pune
Përmban (zotëron, përfshin, përmbledh, mbledh, pasqyron, thelb brendi).
Pjesa e Parë
1. Emërtimin juridik të palëve
2. Numurin e protokollit
3. Datën e nënshkrimit
4. Vendin e nënshkrimit
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Pjesa e Dytë
1. Të drejtat e njeriut
2. Konventat ndërkombëtare
3. Kartën sociale europiane
4. Kodi i procedurës penale
5. Kodin e punës
6. Legjislacioni plotësues
7. Kushtetutën
8. Vendimet e parlamentit
9. Vendimet e këshillit të ministrave
10. Vendimet e udhëzimet e institucionit punëdhënës
11. Statutin e institucionit që mbron punëmarësit
12. Vendimet e këshillit administrativ
13. Të drejtat dhe marrëdhëniet sindikale
Pjesa e Tretë
1. Profesionet dhe të punësuarit që përfshihen kontrata
2. Data e fillimit dhe afati kohor i saj
3. Klasifikimi i personelit dhe vendeve të punës
Pjesa e Katërt
1) Prova për punë dhe konkurimi
2) Dokumentat që duhen të paraqiten
3) Autoriteti dhe kompetencat për punësim
Pjesa e Pestë
1. Orari i punës
2. Puna jashtë kohës normale
3. Puna e natës, ditët e pushimit dhe gjatë festave
4. Vendi i punës dhe detyra
5. Paga dhe shpërblimet
6. Të drejtat dhe detyrat e palëve
7. Përfitimet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore
8. Përfitimet në rastet e gëzimeve dhe fatkeqësive
9. Përfitimet për daljen në pension
10. Pushimet javore dhe vjetore
11. Pushimet për arsye të tjera
Pjesa e Gjashtë
1.
2.
3.
4.
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Kushtet e pushimit dhe largimit nga puna
E drejta e ngritjes në përgjegjësi dhe transferimet
Masat ndaj shkeljeve dhe dëmeve në punë
Transportimi i të punësuarit.
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Pjesa e Shtatë
1.Garantimi i ambjenteve për mbajtjen e fëmijëve gjatë punës
2.Sigurimin e të gjitha pajisjeve dhe mjeteve të punës
3.Sigurimin e veshjeve, antidotëve dhe specifikave të tjera
4.Garantimin e kushteve të punës dhe ambjentit jo dëmtues
5.Sigurimin e profilaksisë dhe shëndetit
6.Vizitat mjekësore
7.Sigurimin e ambjentit të ushqimit dhe shlodhjes
8.Sigurimin e ujit, ndriçimit dhe ambjenteve të higjienës
9.Sigurimin e të punësuarve brenda ambjenteve
Pjesa e Tetë
1. Fondet për formimin profesional dhe rikualifikimin
2. Mundësitë e informimit
Pjesa e Nëntë
1.Lejimin e organizimeve sindikale
2.Garantimin e lirisë së të zgjedhurve gjatë aktiviteteve
3.Garantimin e ambjenteve të punës për sindikatat
4.Njohjen e partnerëve dhe dialogimi me ta
5.Konsultimi mbi reformat, ndryshimet e transferimet
Pjesa e Dhjetë
1.Garantimi i ankimimit të të punësuarit
2.Ruajtja e personalitetit të të punësuarit
3.Mënyra e sjelljes së personelit
4.Takti dhe sekreti profesional
5.Garantimi i barazisë gjinore dhe mosdiskriminimin
6.Ndalimi i punës së detyruar
Pjesa e Njëmbëdhjetë
1.Detyrimet dhe dëmshpërblimet
2.Pezullimi dhe prishja e kontratës
3.Mënyrat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe konflikteve
4.Komisioni i pajtimit
Pjesa e Dymbëdhjetë
1.Specifikimi i numurit të kopjeve në origjinal
2.Firmat e përfaqësuesve në kontratë
3.Vulat e institucioneve të përfaqësuara
4.Ndarja dhe arkivimi në institucionet përgjegjëse
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Përparësitë e një Kontratë Kolektive
Përparësitë e një Kontrate Kolektive Pune për palët nënshkruese janë:
1. Njohja e të drejtave njerëzore.
2. Njohja e Konventave.
3. Njohja e Kushtetutës.
4. Njohja e Legjislacionit të Punës.
5. Njohja e zhvillimeve shoqërore.
6. Njohja e sektorit apo institucionit përkatës.
7. Njohja e reformave.
8. Njohja e buxhetit dhe financimeve.
9. Njohja e aftësive dhe dijeve të punëdhënësve.
10. Njohja e funksionimit të administratave.
11. Njohja e shkeljeve dhe diskriminimeve
12. Njohja e mundësive dhe mosdashjeve.
13. Njohja e palëve përfaqësuese.
14. Njohja e konkurimit dhe fituesit.
15. Njohja e bisedimeve dhe dialogut social.
16. Njohja e kontradiktave dhe eliminimi i konflikteve.
17. Njohja e detyrimeve të palëve.
18. Njohja e nevojës së palëve për vendimmarje.
19. Njohja e normave demokratike.
20. Njohja e nevojës për paqe dhe qetësi.
21. Njohja e partneritetit si domosdoshmëri shoqërore.
22. Njohja e respektit dhe mirëkuptimit.
23. Njohja e marrëveshjes si detyrim ligjor
Kontrata Individuale e Punës
A/ Kontrata Individuale e Punës, për çdo individ/njeri të punësuar (në marrëdhënie pune), në çdo
sektor (publik e privat) e të çdo lloj profesioni, njohurish e kualifikimi, me një apo disa punëdhënës,
shërben si një dokument juridik, profesional e shoqëror për të dyja palët, por veçanërisht për të
punësuarin ka një rol më të nevojshëm, mbasi i garanton atij/asaj më shumë të drejta dhe siguri, si për
vazhdimësinë e punësimit, ashtu dhe për të drejtat e tjera që lidhen: si, -me personalitetin, -me etikën, me kushtet e punës, -me mjedisin, -me mjetet e punës, -me shëndetin e -me sigurinë në punë,
B/ Në Kontratën Individuale të Punës (punësimit), ndryshe nga Kontrata Kolektive e Punës (punësimit),
ku përshkrimet e të drejtave dhe të detyrimeve të palëve e të tjerë elementë që aty përcaktohen më në
përgjithësi, sigurisht mbështetur mbi të drejtat ndërkombëtare, konventat, kushtetutën e vendit, kodin e
punës e çdo pjesë të legjislacionit tjetër, që lidhet me legjislacionin e punës e të tjera vendime që lidhen
me ato, pra, pa munguar asgjë nga legjislacioni,
Duhet të bëjmë shumë kujdes që, si bisedimet për punësim (konkurrim, kualifikim) ashtu dhe për
projektin e Kontratës, të mos na/ju vendosin para një apo disa kushtesh detyruese e diskriminuese, që
kanë të bëjnë, si me të drejtat e njeriut, ashtu dhe me të drejtat e tjera për:
-liri bindjesh sociale, -liri besimesh, -liri organizimesh sindikale,
-liri organizimesh profesionale, -liri bindjesh politike,
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Po ashtu dhe për të gjitha të drejtat e tjera që kanë të bëjnë, me përfitimet:
a.ekonomike, b.shoqërore, c.për pushime, d.për trajnime (kualifikime), e.për transportin, f.për
sëmundshmërinë, g.për sigurimin e arsimimit, h.për pensionet,
i.për barazi e j.të tjera të drejta, apo dhe
a)-me njohjen e saktë të çdo detyrimi që i punësuari ka apo do të ketë, si ndaj punëdhënësit
(punëdhënësve) ashtu dhe ndaj ligjit, ndaj rregulloreve e ndaj normave të tjera, për të cilat duhet të jetë
i interesuar t’i kërkojë nga pala përkatëse e t’i vendosë (përfshijë) ato në kontratë, me shumë cilësi dhe
pa fjalë, shifra apo dhe fjali të nënkuptueshme, të pa qarta, të dykuptimta etj.
Kontratat e Punës, realizohen/nënshkruhen
në nivele të ndryshme
A-Realizohen kontrata në nivelin e PARË.
1/ Midis Konfederatave dhe Qeverisë
2/ Midis Federatave dhe Qeverisë
3/ Midis Federatave dhe Ministrive (institucioneve punëdhënëse)
4/ Midis Federatave dhe Institucioneve Punëdhënëse të Pavarura
(private)
B-Realizohen kontrata në nivelin e DYTË.
1/Midis Federatave(seksioneve) dhe Drejtorive (departamenteve) profesionale.
2/Midis Federatave(seksioneve) dhe Pushtetit vendor.
C-Realizohen kontrata në nivelin e TRETË
1/Midis Federatave(seksioneve e k.sindikale) dhe Institucioneve punëdhënëse.
D-Realizohen kontrata në nivel INDIVIDUAL (me punëdhënës publikë e privatë).
1/Midis Individit dhe Punëdhënësit (person fizik, juridik)
Kontratat mund të ndahen
Kontratat mund të ndahen, në:
A/Të Centralizuara (përqëndruara) dhe
B/Të Decentralizuara (papërqëndruara).
A/Të Centralizuarat realizohen:
1/Sipas Konfederatave(Federatave të profesioneve të ndryshme)
në nivel kombëtar.
2/Sipas Federatave (të profesionit) në nivel kombëtar.
3/Sipas Federatave (të disa profesioneve të ngjashme) në nivel kombëtar
B/Të Decentralizuarat realizohen:
1/Sipas institucioneve(ndërmarjeve).
a-Publike, b-Private
2/Sipas teritorit
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3-LEKSIONI/LIGJËRATA, me temë: “NDRYSHIMI”
I-Ndryshimi si kërkesë e zhvillimit
Të gjitha organizatat, shoqatat, grupimet sindikale ndikohen nga shumë forca, si të brëndshme ashtu
dhe të jashtme. Në rast se ato: nuk vlerësohen situatat, nuk njihen faktorët dhe nuk menaxhohen të
gjitha forcat e nuk reagohet ndaj tyre, në kohën e duhur, me arsyetimin e drejtë për zgjedhje më të mira
në interes të të interesuarve, të anëtarëve të organizatës dhe të vetë zhvillimit shoqëror, do të ndodhemi
në krizë.
Dhe për pasojë, nuk mund t’i përgjigjemi kërkesave dhe në/për asnjë rast, nuk do të realizojmë një
strukturë të fuqishme shërbimi, me aktivitet cilësor konkret e me garanci besimi për të ardhmen e
organizatës, të kujdesit shëndetësor, të institucioneve përkatëse dhe për përfitimin e shërbimit të
merituar të kontribuesve.
Për t’iu përgjigjur ndikimeve direkte apo indirekte, ndaj atyre që kanë nevojë e ndihmë presin,
(individëve) ne duhet si shoqëri, të organizojmë ndryshimin për të funksionuar normalisht. Dhe ky
është një proces i planifikuar i kalimit nga një gjendje aktuale e keqe, e pakënaqshme, drejt një të
ardhme më të përmirësuar, shumë më ndryshe e më të pranuar nga të gjithë të interesuarit dhe
kontribuesit. Ndryshimet mund të jenë të thjeshta, por dhe komplekse. Ato mund të realizohen në disa
faza, me zgjidhje në bllok apo të veçuara, si në strukturat e bazës sindikale në institucione, ashtu dhe në
qëndër ku përcaktohen prioritetet/përparësitë, rrugët mënyrat e ndjekura, objektivat, sukseset e
dështimet.
Për të realizuar ndryshimin e nevojshëm, duhet që të kemi një vizion/shikim të qartë për gjithë aktorët,
faktorët dhe institucionet, që mund të ndihmojnë, të gjithë personat përgjegjës apo atyre që shërbejnë
në këto shtresa. Vizioni/shikimi duhet të shpjegohet me hollësi dhe me kompetencë profesionale e
përgjegjshmëri individuale, duke kërkuar veç propozimeve dhe vërejtjeve nga secili dhe mirëkuptimin e
bashkërendimin e koncepteve dhe të praktikave.
Duhet të analizojmë si politikat sociale ashtu dhe mundësitë, burimet njerëzore e financiare, qëndrimet
e mëtejshme, aftësitë aktuale të drejtimit dhe praktikat apo specifikat që do përdoren, pra për çdo pjesë
të strukturës tonë duhet të jemi të qartë si me nevojat, ashtu edhe me vizionin/shikimin, me situatën më
të mirë që do të na ndihmojë dhe në situatën më të keqe, të paparashikuar që mund të na pengojë, apo
të na vonojë në arritjen e objektivave me më pak konflikt, ndeshje pa vlerë, lodhje dhe pasiguri.
Duhet që në çdo moment e në çdo hap që hedhim të shikojmë se ç’po ndodh gjatë këtyre veprimeve, si
rregullohet, si reagohet, si dhe sa përkrahemi, për se kritikohemi, ku s’pëlqehemi, etj.
E mbi këto analiza e hetime të kujdesshme të ndjekim çdo ndryshim, si në mentalitete, në sjellje e në
gjithçka që ndryshimi i dëshiruar dhe i filluar të zbatohet pa imponim, pa dhunë, por vetëm me bindje e
me forcë veprimi së bashku, si grup që ndryshimet jo vetëm i inicion/i nxit dhe i përkrah, por dhe që
kujdeset e kontribuon për t’i realizuar, sepse i sheh si të drejta e me interesa më të gjera, jo vetëm
brenda organizatës por dhe jashtë saj, si në familje ashtu dhe në institucione e në shoqëri .
Mbas çdo realizimi, përmirësimi apo ndryshimi të ndodhur, duhet të krahasojmë ku ishim, si jemi e pas
shumë konkluzionesh të arritura me konsensus/mirëkuptim/dakordësi në strukturat tona të
zgjedhura,të bëjmë bilancin duke nxjerrë dobësitë, paaftësitë, angazhimet, e çdo element tjetër
konceptual,
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njerëzor apo tjetër faktor që ka ndikuar negativisht në synimin e organizatës/sindikatës tonë, me qëllim
të vetëm korrigjimin dhe garantimin e aktivitetit për të ardhmen e panjohur, ose pak të njohur.
II-Sindikata dhe mjedisi shoqëror
Asnjë organizim nuk ekziston jashtë ndikimit të mjedisit, si njerëzor ashtu dhe të marrëdhënieve të
shumta shoqërore e ndërligjore.
Është mjedisi në tërësi dhe faktorët specifikë që ushtrojnë presion mbi sindikatën, por dhe që reagojnë
ndaj saj në forma të ndryshme e përgjithësisht në çdo kohë, lidhur kjo me interesa të kundërta,
vështrime të ndryshme, bindje të pa orientura e qëllime të menduara e të pamenduara, si për mirë dhe
për keq. Ky është dhe ndryshimi të cilin e kemi pranuar, por që as duhet ta paragjykojmë, por as ta
ushtrojmë pa qenë të qartë, pa respektuar tjetrin e pa njohur realitetin dhe vetë jetën në kompleksitetin
e saj.
Duke njohur misionin tonë dhe të Drejtat e Detyrat e çdo organizimi, apo të çdo individi në një shoqëri
pluraliste në zhvillim, ne së bashku duhet të udhëhiqemi nga arsyeja dhe nga domosdoshmëria.
Federata/Sindikata, duhet të njohë situatën e cila përfaqëson konteksin mjedisor ku përfshihet
komuniteti dhe çdo aspekt apo fenomen tjetër veprues, në të cilin duhet të ndodhin ndryshimet ose
veprimet korrigjuese të cilat bëjnë të mundur atë që kërkohet, atë që duhet të ndodhë, ndryshimin
pozitiv.
Kjo realizohet vetëm kur:
a-të rriten njohuritë e secilit nga ne, si drejtues apo si bashkëveprues,
b-të qartësohen e të realizohen qëndrimet e drejta,
c-të prefeksionohen e të shtohen metodat e punës,
d-sistemet e organizimit të përsosen,
e-stili i punës të ndryshojë,
f-të investohet drejt modernizimit të teknologjive bashkëkohore e
g-burimet në përgjithësi të mos shterrojnë,
por të shtojnë e të trashëgojnë më shumë mundësi, më shumë modele pune e jetese më të dëshiruara.
...Nuk mund të pretendojmë që organizimi ynë sindikal të përfaqësohet denjësisht, në rast se vetë ne brenda
grupit, dëshirës, s’do ta konceptojmë kontributin si mundësi marrëdhëniesh, të cilat varen e kombinohen
nga njëra-tjetra, ndikohen e plotësohen nga pjesë të ndryshme të strukturave tona dhe që efektet e
ndryshimeve të një pjese, të një vendimi, të një qëndrimi ndikojnë mbi pjesët e tjera(m.m)...
Herë shpejt e herë vonë, ndodh që të pranohen, por ndodh që fort ato edhe të kundërshtohen ose të
përjashtohen dhe na duhet përsëri, vetëm neve si pjesë e kësaj familjeje profesionale të mundësojmë
dialogun dhe të vendosim për alternativat e mundësitë më të mira për perspektivën tonë e për qetësinë
e ambjentit përreth.
Ne s’duhet të fshehim ndikimet e brendshme, që ndodhin në kushte të ndryshme në strukturat tona, në
të kundërt mundësitë për njohje, për korrigjim e për vazhdimësi normale pakësohen, deri në dobësimin
dhe në coptimin dhe më tej në eliminimin të lëvizjes sindikale dhe opozitës profesionale.
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Nisur nga misioni, ne/ju kemi/ni qartësuar/ne ju duhet të qartësojmë dhe vizionin e Federatës/
Sindikatës, dimë/duhet të dimë, ç’kemi bërë e ç’duhet të bëjmë e kemi menduar, jemi përgatitur, por
vetëm sfidat do t’na provojnë dhe kjo provë s’është vetëm për drejtuesit, as për të zgjedhurit e tjerë, por
dhe për anëtarët e shumtë, të thjeshtë që do të përballen në bllok me të rejat që koha propozon dhe që
njeriu në çdo kohë zgjidhje dhe mirëqënie gjatë jetës kërkon.
Është e rëndësishme të:
1-Përshtatim strukturat, 2-Rishikojmë strategjitë, 3-Kontrollojmë sistemet, 4-Aftësojmë udhëheqjen, 5Zgjedhim stafin, 6-Rrisim aftësitë, 7-Menaxhojmë financat, 8-Rifreskojmë statutin, 9-Modernizojmë
informacionin, 10-Demokratizojmë pjesëmarrjen, 11-Arrijmë motivimin dhe 12-Fitojmë besimin e
kontribuesve.
Në çdo situatë normale apo jo normale, të dëshiruar apo të padëshiruar, duke analizuar faktorët dhe
forcat që veprojnë, si ato përparimtare dhe forcat e kundërta, të vjetra, që i rezistojnë zhvillimit të
dëshiruar, organizata, grupi dhe vetë koha e nevoja e zhvillimit në tërësi ndikojnë për ndryshimin.
III-Forcat lëvizëse dhe ndikimi i individit në ndryshimet
Forcat mund të jenë si:
a-lëvizëse (mbështetëse, pozitive).
ashtu dhe
b-penguese (frenuese, negative).
Ato zhvillohen e ndërvaren:
nga natyrat e ndryshimit, nga interesat, nga opinionet, nga traditat, nga pjesëmarrja, e nga ndikime të
tjera, që në kohë të ndryshme disa dominojnë e të tjera ekzistojnë, por asnjëherë nuk mund të jenë në
ekuilibrin e dëshiruar.
Si forca mund të ndikojnë:
1-Paragjykimet,
2-Preferencat,
3-Kualifikimi,
4-Metodat,
5-Qëndrimet,
6-Politikat,
7-Procedurat,
8-Burimet njerëzore, ashtu dhe
1-Burimet materiale e financiare,
2-Inisiativat,
3-Frika,
4-Opinioni,
5-Besimi,
6-Ambjenti,
7-Rivalitetet,
8-Strukturat e organizimi,
9-Sindikatat e tjera,
10-Qëndrimet e pushteteve,
11-Konceptet e udhëheqjeve,
12-Presionet e ndryshme si të brëndshme dhe të mjedisit,
13-Ligjshmëria, etj.
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Në rast se duam ndryshimin e kërkuar, duhet të studiojmë në imtësi çdo aspekt e faktor, siç paraqitet
dhe jo siç duhet apo fshihet realisht forca e çdo faktori për arsye të ndryshme si të vetë organizatës
(sindikatës) por dhe vetë drejtuesit (udhëheqësit) të saj, për të ruajtur pozicionin në opinion, për të
mbuluar si paaftësitë, dështimet, dëshirën apo pamundësinë për të reaguar mbi atë realitet.
Është e domosdoshme të punohet për të eleminuar apo për të frenuar faktorët negativë, nëpërmjet
ndryshimit të kërkuar duke përdorur të gjitha ato rrugë apo metoda të bindshme, për të mos krijuar
konflikte dhe keqkuptime me efekte të dëmshme në realizimin e një bilanci të ri të forcave që nga
frenuese të kthehen në lëvizëse.
Kjo arritje jo vetëm kërkon durrim, aftësi, konsensus, por dhe kohën e duhur. Duhet të jetë një nga
prioritetet/përparësitë e punës sonë, sepse na krijon më shumë hapësira, më shumë lehtësi, si dhe
mbështetje më të gjërë në garantimin e aktivitetit më cilësor e me më shumë mundësi për alternativa,
për rritje të besimit, shtimit të anëtarëve, përkrahje të niveleve të ndryshme të institucioneve, mjediseve
e do të ndikonte pozitivisht tek ne për korrigjime e për zhvillime të domosdoshme, për t’iu përgjigjur
realitetit e jo të justifikohemi se s’kemi njohje, s’kemi mundësi etj, që si justifikime s’mund të pranohen
nga ta që na kanë besuar e që duan ndryshimin ku duhet e si duhet.
Vetëm mbas një ekulibri pozitiv, do të kemi një stabilizim dhe një pozicion të ri të Federatës/Sindikatës,
i cili do të na mundësojë kryerjen e aktivitetit të plotë dhe realizimin e objektivave, tashmë në një tërësi
më të njohur, më realist, me më pak investime e me më pak humbje, duke gjetur përkrahjen e duhur, si
brënda strukturës ashtu dhe jashtë saj.
Pra, duhet të shtojmë forcat lëvizëse e të pakësojmë forcat frenuese, ose duke ndryshuar disa raporte të
atyre, shumë faktorëve (forcave) në interes të pozitives apo dhe konsumuara në rastet e pranuara. Gjatë
eliminimit të forcave frenuese të cilat janë shumë rezistente specifike dhe të shumëllojta sepse lidhen
njerëz e interesa që duan fitim, pushtet, do të kemi ulje të tensionit midis palëve e për pasojë do të
punojmë në një situatë të stabilizuar e cila gjithmonë duke investuar me mend e aksion konkret, do të na
garantojë si mbështetjen ashtu dhe ndryshimin, proces i cili nuk na lejon të ambjentohemi me të vjetrën
e dëmshme, nuk na pranon si bashkëkohor e na nxjerr jashtë rradhëve të Federatës/Sindikatës si të
paaftë apo si të padëshiruar për vazhdim dhe për zhvillim pozitiv.
Të arsyetojë e të kuptojë secili nga ne, si të zgjedhur dhe si anëtarë, se:
s’mund të presim nga të tjerët, individë jashtë Federatës/Sindikatës të realizojnë qëllimet tona, të
ushtrojnë funksionin tonë. Por, ç’dokush të investojë si për veten dhe për grupin, që së bashku kemi
krijuar, kemi kontribuar pa u diktuar e frikësuar nga individë, nga pushtete, nga mentalitete apo nga
politika të ndryshme, në kohë të vështira jo vetëm për ne si sindikalistë që dëshiruam të vepronim, por
dhe për (shërbimin shëndetësor, për pacientët) vetë shoqërinë.
Na takon neve që të vlerësojmë investimin e deritanishëm të çdo kolegu e njëkohësisht çdo koleg
sindikalist duhet të mendojë se asgjë s’ka përfunduar dhe se misioni ynë i përbashkët duhet zgjeruar,
duhet forcuar e duhet trashëguar tek të tjerë më të shumtë, më të rinj, më të gatshëm e më të
kualifikuar, duke dëgjuar njëri-tjetrin, duke bashkëpunuar e jo duke intriguar, duke mos luftuar e duke
kritikuar negativisht ata që punojnë, ata që duan të mësojnë, të gjithë ata që dëshirojnë e që dukshëm
ndryshojnë. Nuk duhet kontribut i përkohshëm, kalimtar, në një situatë apo për një individ të caktuar,
sikurse nuk duhet angazhim vetëm para fushatave zgjedhore e deri në votim në kongres (konferenca) si
për vete ashtu dhe për të tjerët e pas këtij momenti çdo gjë është “fituar” është “realizuar” e
“përfunduar”.
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Ky mentalitet e kjo praktikë negative dhe përbuzëse, me individët mbështetës e realizues ka qënë i
pranishëm në aktivitetin sindikal. Këta Pseudo-sindikalistë e fatkeqësisht dhe intelektualë, vërtet kanë
ngatëruar, konfliktuar, kanë nxitur grupime, kujtuar biografi, kanë mashtruar të tjerë, kanë
propaganduar një krahinë, kanë mitizuar një individ, kanë shkruar për një të “zgjuar” e “të
pazëvëndëshueshëm” e për të mbajtur atë pushtet kanë premtuar shpërblime të ndryshme të momentit.
Me këto veprime kanë mbajtur/mbajnë në pushtet paaftësinë, të “shkathëtin” sipas tyre, duke ndikuar
negativisht jo vetëm në aktivitetin sindikal, në marrëdhëniet midis strukturave, në mosrespektimin e
ideve, në iniciativat me vlerë e në mosrealizimin e objektivave, duke vonuar jo vetëm zgjidhjet,
demokratizimin, por dhe ndryshimin e nevojshëm të dëshiruar nga gjithë komuniteti. (si ai shëndetësor
dhe ai që kërkon këtë shërbim cilësor, etik dhe bashkëkohor).
Ata dhe ato, si individë sindikalistë, të zgjedhur apo votues, s’kanë mundur të ndikojnë suksesshëm tek
pjesa më e madhe, më e shëndoshë, tek ata që janë të mirëinformuar për çdo gjë që ndodh në radhët e
sindikatës, sepse janë ata vetë që realizojnë në praktikë atë aktivitet, që iniciojnë e që përballojnë çdo
presion e pengesë, por dhe të tjerët që janë të qartë, tek pjesa më e ditur, më e vullnetshme e më e urta
për të dëgjuar e për të vepruar, jo pas individit që bërtet, atij që shan, atij që fshihet e që intrigon për
kolegët, atij që s’guxon të ballafaqohet në grup e në institucion, atij që s’do të integrohet, atij që s’di të
shoqërizohet e që s’kupton të kualifikohet.
Mbështeten tek statuti, tek morali i grupit dhe tek respekti ndaj kolegut, ndaj dijes, ndaj kontributit, ndaj
drejtuesit të besueshëm e ndaj çdo vendimi demokratik, i cili nuk bie ndesh me vetë grupimin, me vetë
individët kontribues e me të gjithë sindikalistët, që pavarësisht nga niveli dhe nga eksperienca
dëshirojnë e punojnë për unifikim mendimi të votuar e alternativ, për një praktikë të menduar për të
realizuar ato synime që strategjia dhe domosdoshmëria kërkojnë si prioritete/si përparësi, të zgjidhen,
e si nevoja të plotësohen në vazhdimësi.
Koncepti negativ e shkatërues i pritjes, se zgjidhjet do të arrihen nga të tjerët e sikur individi të mos
kontribuojë, ka zbehur mendimin për një sindikatë që mundohet, që kërkon, që shtohet e që drejtohet
nga njerëz me reputacion, nga profesionistë të respektuar. Mosangazhimi i të zgjedhurve dhe
moskordinimi i aktiviteteve të të gjitha strukturave përgjegjëse, ka bllokuar/bllokon dhe ka ngurtësuar/
ngurtëson funksionimin si grup të atyre që hasin shqetësime, që duan zgjidhje e që besojnë se forca e
grupit bën të mundur dëgjimin nga të tjerët, siguron e garanton debatin e palëve dhe rrit besimin tek
anëtarët e rinj për organizatën.
Kur ata individë presin e nuk kontribuojnë, kur ata të zgjedhur mandatin nuk respektojnë, ne të tjerët nuk
duhet as të presim dhe as t’i dëgjojmë kur ata të kujtohen, kur ata të pyesin, kur ata vlera të kërkojnë, por
me urtësi, me ballafaqim e me sqarim, të tjerë kolegë sipas normave t’i angazhojmë e të vonuarit, të
djallëzuarit t’i zëvendësojmë sa më shpejt (m.m)
Shumë të tjerë, shumë teori të vjetra në praktikë, zbatojnë dhe duan edhe organizatës/sindikatës t’ia
imponojnë, t’ia transplatojnë. Kemi dëgjuar në vite, për mbështetje të pushtetit, për përkrahje të
udhëheqësve politikë, për garanci politike nga parti e shoqata politike, për shtim anëtarësh në lista nga
drejtues institucionesh, për fonde nga firma apo të tjera polici, për përkrahje parlamentarësh e
kryepleqsh, për sponsorizime punëdhënësish e klanesh, për propogandim televizionesh e për informim
gazetash e të tjera forma e mundësi, që sindikatën do ta forconin e do ta zmadhonin në kohë të
ndryshme me objektiva po të ndryshme! Ç’menduri.
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Pluri-sindikalizmi Shqiptar (dhe jo vetëm) në një kohë të shkurtër, provoi shije të shumta. Por, më e
shpeshtë ishte shija e ëmbël në fillim e e hidhur në fund, ose e kripur në fillim dhe përsëri e hidhur në
çdo fund. Siç kishte dhe pa asnjë shije në fillim, por që kërkuan shije t’i huazonin, shije që kurrë se
kuptuan e s’mundën t’a shijonin se ose u coptuan, ose u konfliktuan, ose u dobësuan, ose u harruan dhe
nga gjithë eksperiencat e organizimet pak mbijetuan si sindikata, me shijen e tyre, jo të të tjerëve, që i
premtuan, i kërkuan, i urdhëruan, i ndërruan dhe çdo skenar e zbatuan.
Të gjitha këto pasoja ishin nga ato teoritë e mësipërme, që ne si grup fatmirësisht nuk i besuam,
pavarësisht se brenda strukturave tona ata vepruan por qëllimin, objektivat, pavarësinë dhe
bashkëpunimin se ndryshuan, perspektivën vetë si sindikatë me vizion e moral si shumicë e forcuam
dhe sigurisht të nesërmen e njohim dhe e garantojmë, për çdo anëtar të ri të dëshiruar për t’u bashkuar
me punën tonë për rrugën tonë.
Askush, nuk duhet të lodhet t’na imponojë, si nga brenda dhe nga jashtë strukturave tona, se ç’duhet të
bëjmë ne për Federatën/Sindikatën dhe sindikalizmin në tërësi. Kolegët tanë kanë tashmë një
eksperiencë dhe një informacion të plotë për të vepruar në çdo situatë e për të parashikuar dhe të
panjohura të tjera që nesër do të ndeshim. Ne s’mund të pranojmë koncepte dhe individë që praktikojnë
përjashtimin e harrimin e shumë individëve, kolegëve tanë vetëm se ata s’kanë të njëjtin mendim me
drejtuesin tonë, s’janë anëtarë të partisë të kolegut tonë, s’bëjnë pjesë në shoqërinë e sindikalistëve tanë,
s’kanë qënë anëtarë të sindikatës sonë prej krijimit të saj, se kanë qenë intelektualë apo profesionistë të
pavarur, se kanë qënë e janë indiferentë apo të pavendosur për t’u pozicionuar në strukturat tona
sindikale e profesionale.
Është e drejta e tyre të vendosin, Si? Kur? Pse dhe Ku?
Ata mund dhe duan të organizohen e të japin kontributin e tyre.
Ata dhe ato as mund të detyrohen as mund dhe s’duhet të shikohen si të padëshiruar nga njerëzit tanë
në të gjitha nivelet, në një moment apo në një qëndrim të tyre, ndaj një fenomeni, ndaj një kolegu apo
dhe ndaj një aksioni sindikal të kryer nga strukturat tona. Duhet ne së bashku dhe secili i zgjedhur, në
vendin e punës të punojë më shumë e pa gjykuar askënd për individ të keq, të padëshiruar, indiferent
apo të tjera përcaktime, që veç të gabuara janë dhe të pa drejta, jo miqësore e që nuk nxitin
mirëkuptimin, afrimin e rritjen e besimit të tyre për ne, për aktivitetin dhe për pavarësinë tone, jo vetëm
sindikale.
IV-Informimi i kontribuesve të rinj, ngelet përparësi e grupimit
Është e domosdoshme të informojmë dhe ata që s’janë akoma/ende anëtarë dhe sikur të lodhemi më
shumë, duhet të kuptojmë se jemi ne ata që vizionin dhe zgjidhjet tona të grupit t’ia afrojmë kolegëve, që
ne dhe ju i quani dhe kundërshtarë sindikalë, politikë e sociale, sepse ne s’mund të forcohemi pa
kontibutin e të tjerëve, të rinj, të ndryshëm, pa krijuar mundësi për të gjithë ata/ato që dëshirojnë së
bashku me ne të ecin në rrugën e ndryshimeve pozitive, në rritjen e nivelit profesional e në realizimin e
një Federate/Sindikate të vërtetë pluraliste, me shumë ngjyra, shumë alternativa e pa anarki, pa dhunë,
pa mashtrim.
Kjo arrihet duke i ndihmuar ata që kanë gabuar nga padija, por duke goditur e përjashtuar ata/ato që
qëllimisht veprojnë në kundërshtim me frymën e përgjithshme, që praktikojnë vendimet e pikëpamjet e
tyre e jo ato të grupit, statutit dhe organizatës.
Organizatat përkatëse, që për ta kanë patur besim apo kanë mandatur duhet të rishikojnë objektivisht
realitetin, pozicionin, marrëdhëniet, opinionet e komunitetit ndaj Federates/Sindikatës sonë,
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ndaj njerëzve tanë e të vendosin demokratikisht se ç’duhet të bëjnë e si të procedojnë që të eliminojnë
faktorët dhe njerëzit negativë e të rifreskojnë me njerëz me moshë e mendim të ri, duke i ndihmuar si të
rinj për ato që ata s’kanë njohuri sindikale, por njëkohësisht të marrin prej tyre si vullnetin, lirshmërinë
e njohuritë e përgjithshme, duke realizuar më mirë atë që në sindikalizmin tonë ka munguar, respektin
duke vepruar së bashku me vlerat e çdokujt.
S’mund të ecim në rrugë të mirë, me individë që të tjerët i përjashtojnë, i nënvleftësojnë, pse jo
fatkeqësisht i përçmojnë dhe publikisht, duke gabuar rëndë e duke investuar keq për organizimin.
Megjithatë është në detyrën tonë si sindikalistë me eksperiencë, që jo të vetëm të zëvendësojmë të pa
aftët fanatikë apo tepër politikë, por të ndikojmë me kujdes e me durim në mendimet dhe në konceptet e
atyre që shtrembërojnë e që errësojnë imazhin e sindikalizmit të pastër.
Duke pranuar raste të tilla, mund të them se na kanë penguar në zgjerimin dhe demokratizimin real të
Federatës/Sindikatës në vazhdimësi e duke analizuar çdo rast apo qëllim në vetvete, ose si detyrim të
një organizimi tjetër profesional e më shpesh politik, duhet të qëndrojmë seriozisht, në të kundërt pjesë
të strukturave tona, do të ideologjizohen, do të shëputen nga qëllimi, do të kenë të kenë të tjera synime,
s’do t’i shërbejnë më as sindikatës e për pasojë do të investojnë ose në diktimin e saj nga politika
politike ose në devijimin dhe në coptimin e lëvizjes sindikale.
Të gjitha janë të padëshirueshme për ne, prandaj duhet të korrigjojmë në kohë çdo rast, për të pasur sa
më pak të tillë e sigurisht secili sipas dëshirave i ka mundësitë dhe lirinë e përzgjedhjes, që nga
kontributi sindikal të kalojë në parti politike, ku ndoshta kontributi i tij aty do të ishte shumë më i
mirëpritur.
Të mos lejojmë të dëmtohemi, por të mos hakmerremi për çdo të larguar nga ne apo nga zgjedhja
personale. Ne duhet të bashkëpunojmë, të plotësojmë, të veprojmë si shoqëri duke respektuar
kontribuesit e çdo profesioni e çdo misioni e institucioni, por ne duhet të jemi gjithmonë vetvetja,
gjithmonë sindikatë, gjithmonë në mësim e në ndryshim për arritje si juridike, si kulturore e socialekonomike, po ashtu dhe demokratike.
...Ne si institucion sindikal s’mund të jetojmë me kontributin e të tjerëve.
1-Ne s’mund të shikojmë as vetëm djathtas, as vetëm majtas.
2-Ne s’mund të dëgjojmë as ekstremistë e as fanatistë.
3-Ne s’mund të urdhërohemi as nga pushteti e as nga opozita.
4-Ne s’mund të ecim, sipas busullës të të tjerëve, as para e as mbrapa.
5-Ne s’mund të frymëzohemi as nga ngjyrat e as nga flamurët.
6-Ne s’mund të habitemi as nga parlamentarët e as nga historianët.
7-Ne s’mund të kënaqemi as nga ish ministrat e as nga këshilltarët
8-Ne duhet të funksionojmë si grupim professional i pavarur(m.m)...

Ne si qytetarë dhe sindikalistë duhet të njohim mirë çdo realitet, veten dhe së bashku
të realizojmë si aktivitetin ashtu dhe punësimin, jetesën me gjithë kërkesat e të
fshehtat e saj, pa përjashtuar askënd që natyrshëm dëshiron të kontribuojë qoftë ai
profesionist apo si amator, si partiak apo si i pavarur, si monarkik apo si
parlamentar(m.m)
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E rëndësishme, ka qënë dhe ngelet respektimi i mendimit të çdonjërit, mos diktimi, mos mashtrimi, por
vetëm bashkëpunimi pa paragjykime, pa djallëzi, pa të tjera diskriminime, ndryshe s’do të ishim një
organizatë e hapur e pluraliste e për pasojë do të instalohej shpejt: -një urdhër, -një mundësi, -një
praktikë, -një ngjyrë, -një dëshirë, -një miqësi, e në këto kushte s’mund të flisnim më për sindikatë, por
për një grup që bindshëm shkon nga i thonë, që gjunjëzohet, që flet vetëm kur e lejojnë e që duartroket
në rresht sa herë që “dirigjentët” i’a kërkojnë. Sindikalizmi, duhet të dëgjojë vetëm sindikatën dhe
sindikalistët duhet t’i shërbejnë vetes së tyre, grupit dhe zhvillimit shoqëror.
Ndodh që në gjëndje qetësie (pasiviteti), të ndodhen/të gjenden disa këshilla sindikale, disa seksione
sindikale, por dhe disa të zgjedhur si individë për kohë të konsiderueshme, pa realizuar takime, pa
aktivitete, pa informim, pa shtim të numrit të anëtarëve, pa kryerje të detyrave funksionale, pa iniciuar
asnjë reagim, pa parashtruar asnjë kërkesë si punëdhënësve, ashtu dhe institucioneve të tjera vendore.
Megjithë detyrimet e kompetencat që kanë kryesitë apo dhe presidentët/kryetarët i Federatave/
Sindikatave gjykoj se, nuk duhen ndërhyrje mekanike, pa njohur më parë shkaqet mangësitë, interesat,
angazhimet e çdo njohuri tjetër të mundshme për të korrigjuar jo vetëm shpejt por dhe mirë, duke mos
prekur interesat që funksionojnë pozitivisht, po ashtu duke mos larguar apo abandonuar/larguar/
anashkaluar të tjerët të painteresuar apo pak të angazhuar për vazhdimin e aktivitetit normal.
Megjithatë s’mund të justifikohet askush si anëtar i seksionit, sepse aty puna kryhet në grup e statuti ju
lejon jo vetëm që të kërkojnë llogari, por dhe të japin e të mos bëjnë sikur nuk shohin që jeta sindikale
aty s’funksionon, që roli i secilit është i dobishëm dhe që si të zgjedhur, ata përfaqësojnë disa dhjetra
anëtarë e për llogjikë të tërheqin opinionet e tyre dhe po në emër të tyre si votues kontribues të
ndryshojnë statusin e atyre që shkelin jo vetëm statutin, por dhe moralin profesional e shoqëror, pa
ndërhyrje nga lart.
Dëshiroj të ndihmojmë, por jo të ndërhyjmë, të lëvizim, të heqim e të vendosim ne, se cili do të jetë ai
apo ajo, që do të drejtojë aty lëvizjen sindikale. Atë duhet ta bëjnë ata që aty jetojnë e punojnë, ndryshe
demokracia në radhët tona do të dështonte e pozicioni i drejtuesit do të vihej në pikëpyetje. Pra, të
vendosin ata që janë votuar, që janë besuar, duke mos përjashtuar ndihmën e askujt, as të anëtarit e as
të dëshiruarit.
Të mësohemi të pranojmë dhe dështimet, paaftësitë por jo gënjeshtrat, premtimet ndryshe s’mund të
rivlerësojmë, të rikualifikohemi e të angazhohemi si për të korrigjuar ashtu dhe për të garantuar
vazhdimësi.
Të mos pajtohemi me gjendjen, nuk do të thotë se asgjë s’kemi bërë, se s’dimë ku jemi, se s’jemi të sigurt
çfarë duhet të bëjmë e ku duhet të arrijmë. Do të thotë: të jemi realistë, të jemi vetvetja, të pranojmë
zhvillimin dhe të mos pajtohemi me ata që s’duan, më ato që me mëndjelehtësi përçmojnë rolin e
sindikatave profesionale e demokratike, që veten e tyre e cilësojnë si të pafuqishëm për të ndryshuar, që
s’besojnë tek kolegët e tyre të punës e të tjerë që të frikësuar gdhihen e të lodhur ngrysen.
Këta individë, jo vetëm s’do të kenë të ardhme për veten e familjet e tyre, por do të frenojnë në rast se të
shumtë do të bëhen e të pa dëshiruar do të cilësohen, por mendoj se: pavarësisht nga kjo gjendje ata
njerëz duhen ofruar me urtësi duke ju servirur/ofruar zgjidhje, mundësi, dhe duke treguar me punë dhe
sjellje se organizata ka vend dhe për ta, dhe se roli i tyre në rast se ndryshe gjykojnë e me të tjerët do të
bashkëveprojnë, do të jetë pozitiv dhe me interes për organizatën.
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Duhet shumë punë jo për të anëtarësuar, por për të informuar sa më mirë e për të biseduar se ç’i
shqetëson ata/ato në marrëdhëniet e punës e se çfarë mendimi kanë për sindikatën, për drejtuesit e
vetëm kur të jeni të mirëinformuar mund të presim se diçka tek ata mund të ndodhë, diçka mund të
konceptohet ndryshe, marrëdhëniet me sindikatën mund të pëlqehen e se roli i tyre sado i pakët e
fillestar duhet të vlerësohet. Në këto raste ne ndihmojmë si individin në dilemë, të pa bindurin, të pa
angazhuarin në komunitet, po ashtu dhe Federatën/Sindikatën tonë.

...Pra, ne kemi ndryshuar, sepse dhe individët ndryshojnë mendimin për ne e së
bashku ndryshimi i dëshiruar është më pranë të gjithëve(m.m)...

PJESËMARRËSIT gjatë Seminarit Kualifikues
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INICIATIVA KOSOVARE PËR
STABILITET

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

Address:
St. Mustaf Kruja no.V/17 10 000 Prishtina, Republic of
Kosova
Tel & Fax: +381 (0) 38 726-246, mob: + 377 (0) 45 588 902

Na vizitoni në

www.fsshk.eu
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“Ky

botim është realizuar nga ana e Federatës së
Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës-FSSHK-së me
përkrahje të OJQ”IKS”. Përmbajtja e këtij botimi është
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