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Bashkëpunim shumë i frytshëm mes SBASHK-ut
dhe KEC-it
SBASHK-u forcon kapacitetet për udhëheqje të suksesshme të dialogut social

Në nëntor një ngjarje e
madhe për arsimin
Organizohet Konferenca
Ndërkombëtare
“SBASHK-u dhe
partnerët për ngritjen e
cilësisë në arsim”
Për të shënuar përmbylljen
e suksesshme të projektit të
përbashkët KEC-SBASHK
“Fuqizimi i rolit të
SBASHK-ut në hartimin
….(faqe 10)

Intervistë me Kryetaren
e kopshtit “Gëzimi
Ynë” –Mitrovicë,
znj. Naile Zymberi Uka
Nailja edukatore dhe
sindikaliste e dalluar

SBASHK-u edhe gjatë muajit tetor vazhdoi me seminaret dhe trajnimet me
mësimdhënësit nga komunat e Kosovës në kuadër të Projektit të përbashkët KECSBASHK "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore". Ky
projekt është i mbështetur nga Komisioni Evropian, Zyra e BE-së në Kosovë dhe
është treguar si shumë me vlerë ngase .… (faqe 5)

Takimet nëpër komuna vazhduan edhe këtë muaj
Anëtarësia mbështet SBASHK-un

Naile Zymberi Uka
është edukatore dhe
sindikaliste e dalluar.
Fal “Zotit që kam pas
fatin që gjatë këtyre
viteve të punoj dhe
edukoj … (faqe 3)

SBASHK-u u takua me përfaqësues të lartë të
FMN-së
Z. Ruud Vermeulen : Qeveria ka bërë planifikime
buxhetore edhe për pensionet

Në kuadër të realizimit të agjendës së takimeve me të
punësuarit në Arsimin Parauniversitar, gjatë këtij ...
(faqe 6)

Përfaqësuesi në Kosovë i Fondit Ndërkombëtar
Monetar,z. Ruud Vermeulen bashkë me zyrtarë të lartë
të këtij institucioni … (faqe 11)

Editorial
Kënaqësi të bashkëbisedosh me mësimdhënësit e Kosovës

Duke realizuar agjendën e
takimeve me kryetarë shoqatash
dhe me mësimdhënës nga e tërë
Kosova u mundova që bashkë
me menaxherin financiar dhe
këshilltarin për organizim të
brendshëm, Ymer Ymeri
të
japim përgjigje konkrete në çdo
pyetje të shtruar. Në gjithë këto
takime ishte edhe koordinatorja e
projektit të përbashkët KECSBASHK, Albina Arifi.
Ishte
kënaqësi
të
bashkëbisedohet
me
mësimdhënësit kudo në komunat
e Kosovës. Ata dinin ta çmonin
çdo angazhim të SBASHK-ut
dhe shprehnin mirënjohje. Ata
edhe pyetjet i bënin konkrete e jo
sa për të thënë dhe dëgjonin me
vëmendje. Duke bashkëbiseduar
me ta ndjehesha krenar dhe
krenarinë ma shtonin kujtimet për
kohën e viteve të 90-ta. Këta
njerëz ishin kthyer në digë për
mbrojtjen e arsimit dhe kulturës
shqiptare. Shumica e këtyre
njerëzve edhe sot punojnë me
përkushtim në edukimin e

arsimimin e brezave. Këta
njerëzkanë ide të mrekullueshme
në shërbim të arsimit dhe të
aktiviteteve sa më të shumta
sindikale.
Ndjehet krenar njeriu kur
dëgjon
diskutimet
e
mësimdhënësve sindikalistë në
tërë Kosovën. As njëri nga ta nuk
kërkonte diçka abstrakte e që
nuk mund të realizohet nga
Qeveria dhe institucionet tjera
qendrore e lokale. Ata kudo kanë
shprehur
gatishmëri
për
angazhime edh më të mëdha në
ngritjen e cilësisë, por për të
arritur këtë me të drejtë kanë
kërkuar që edhe faktorët tjerë të
vihen në veprim dhe të
përmirësohen
vazhdimisht
kushtet e punës. Kudo në Kosovë
mësimdhënësit sindikalistë kanë
kërkuar , asgjë tjetër, përveç
realizimit të Kontratës Kolektive
, respektimit në tërësi të Ligjit
mbi Skemat Pensionale të
Financuara nga Shteti dhe
aprovimit sa më të shpejtë të ligjit
mbi benifitet për ata që kanë
punuar në sistemin arsimor të
Republikës së Kosovës në vitet
1989- 99.
SBASHK-u premton të
punësuarve në arsimin e Kosovës
se do të vazhdojë me gjithë
mundësitë
përpjekjet
për
realizimin e kërkesave të tyre.
SBASHK-u do të vazhdojë edhe
me agjenda të reja të vizitave
nëpër shkolla kudo në komunat e
Kosovës.

Për çdo pyetje, sugjerim apo
informata shtesë , mund të
vizitoni ueb-faqen tonë:

www.sbashk-rks.org
Në kuadër të projektit të
përbashkët SBAShK-KEC
“Fuqizimi i rolit të SBAShK-ut
në hartimin e politikave
arsimore”, SBAShK-u nga 1
marsi 2015 ofron shërbime
juridike për anëtarët e vet.

Që SBAShK-u të jetë
gjithnjë në shërbim të
anëtarësisë,së shpejti do të
ofroj shërbime këshillimi
për ngritje profesionale për
anëtarët e vet si dhe së
shpejti do të paraqiten
video-spote në ueb-faqen e
SBASHK-ut rreth
shërbimeve për anëtarësinë.
Botues: Sindikata e
Bashkuar e Arsimit,
Shkencës dhe Kulturës e
Kosovës(SBAShK)
përfaqëson rreth 19.000
anëtarë në gjithë sektorët e
arsimit
në
Kosovë,duke
përfshirë edhe komunitetet.
SBAShK është anëtare e
Edukimit Internacional (EI)
që nga viti 1996.
Email: info@sbashk-rks.org
Tel. +381(0)38/ 226 940

Intervista
Intervistë me Kryetaren e kopshtit “Gëzimi Ynë” –Mitrovicë, znj .Naile Zymberi Uka

Nailja edukatore dhe sindikaliste e dalluar
Naile Zymberi Uka është
edukatore dhe
sindikaliste e dalluar. Fal
“Zotit që kam pas fatin që
gjatë këtyre viteve të
punoj dhe edukoj
gjenerata të tëra të
fëmijëve, të cilët janë
krijesat më të çmuara dhe ardhmëria e kombit”,
shprehet ajo me respekt për profesionin që ushtron.
Nailja lavdëron angazhimet dhe arritjet e SBASHK-ut,
por kërkon që femra të jetë më e pranishme në
strukturat udhëheqëse. Ajo po ashtu kërkon që
SBASHK-u të organizojë ndonjë trajnim posaçërisht
për edukatoret.
1. Kush është Naile Zymberi Uka?
Zymberi Uka:
E lindur më 06.09.1962 në Kumanovë Maqedoni, bashkëshorte, nënë e tre fëmijëve
dhe gjyshe e tri mbesave dhe një nipi. Shkollën
fillore dhe Gjimnazin të përfunduar në
vendlindje, ndërsa SH.L.P në Gjilan e së fundi
dy vite në Fakultetin e Edukimit në Prishtinë.
Që nga viti 1989 punoj në edukimin e brezave
të rijë në nivelin parafillorë në kopshtin e
qytetit "Gëzimi Ynë"- Mitrovicë.
2. Sa mendoni se ka përgjegjësi profesioni juaj
në zhvillimin e brezave të ri?
Zymberi Uka:
Profesioni i edukatores është me përgjegjësi
shumë të madhe për formësimin e
personalitetit të fëmijëve. Ky profesion do
angazhim dhe përkujdesje jashtëzakonisht të
madhe për mirëqenien dhe edukimin e brezave
të rij. Sipas Piazhes "Personaliteti i njeriut
zhvillohet në moshën parashkollore gjatë stadit

paraoperacional që d.m.th gjashtë vitet e para
të jetës".
3. Sa vite keni që punoni këtë profesion dhe
çfarë do të ndryshonit në të mirë të
fëmijëve?
Zymberi Uka:
Kam filluar në vitin 1989 në kopshtin e quajtur
atëherë "Danica Jaramaz" deri ne vitin 1991,
ku u larguam me masa të dhunshme si të gjithë
punëtorët të tjerë shqiptarë. Mirëpo falë
angazhimit të drejtoreshës Hadije Hoxha dhe
pedagogut Selman Mehaj të gjitha edukatoret e
larguara u sistemuam nëpër shkollat fillore të
qytetit ku punuam deri në mbarim të luftës.
Pastaj prapë pas luftës fillua punën kopsht por
të emëruar "Gëzimi Ynë".
Teknologjia siç e dimë të gjithë ka arrit shumë
dhe është një arritje e madhe për njerëzimin. Mirëpo
sa i përket fëmijëve shumë më vjen keq që shumica
e tyre kohën e kalojnë para kompjuterëve duke luajtur
lojëra dhe atë të dhunshme që nuk janë fare edukative.
Besoj se më e edukative dhe e shëndetshme do të
ishte që ata të merren me aktivitete tjera të
shumëllojshme kreative që zhvillojnë imagjinatën dhe
kreativitetin.
4. Çka i mungon çerdheve në komunën tuaj?
Zymberi Uka:
Para luftës ishin katër kopshte publike në
qytetin e Mitrovicës ndërsa tani janë disa
kopshte private dhe vetëm një publik në të cilin
punoj edhe unë. Kopshti ynë ka një kapacitet
që janë të përfshirë 250 fëmijë , por kërkesat
janë shumë më të mëdha. Kemi nevojë për
rregullimin e kopshtit dhe këndet e lojërave për
fëmijë të cilat janë shkatërruara. Edhe pse i

vetmi kopsht publik neglizhohet nga
komunarët të cilët me kërkesat e tyre ngarkojnë
grupet e fëmijëve sepse një grup edukativ
arrin edhe deri në 32 fëmijë ku tejkalohen
standardet e parapara.
5. Aktiviteti juaj sindikal ?
Zymberi Uka:
Anëtare e sindikatës jam që nga vitet e 90-ta,
isha pjesëmarrëse edhe ne grevën e
përgjithshme të 3 shtatorit të atëhershëm. Kam
qenë anëtare e rregullt e sindikatës së kopshtit,
dhe është mandati i dytë që jam kryetare e
sindikatës në kopsht. Njëherit jam anëtare e
kryesisë në nivelin komunal. Me kryetaren e
sindikatës Vjollca Shala kemi pas disa herë
takime te drejtoresha e DKA ku kemi hasur ne
mirëkuptim dhe kemi pas përkrahjen
maksimale ku të njëjtën gjë nuk mund ta themi
edhe për kryetarin e komunës.
6. Në cilat çështje SBASHK-u duhet të
fokusohet më shumë ?
Zymberi Uka:
Për mendimin tim SBASHK-u është duke
dhënë frytet e mundit dhe angazhimeve që
kanë bërë që ato suksese janë evidente mirëpo
nuk duhet të ndalemi me kaq dhe për
mendimin tim primare është që kryesia e
SBASHK-ut të fokusohet më shumë që vitet e
90-ta të arsimit qeveria t'i njeh si vite të punës
dhe sakrificës kur është punuar nën tytat e
armëve nga okupatori serb, dhe të paguhen me
benefit ato vite të shërbimit.

7. Si e shihni femrën si edukatore dhe
sindikaliste?
Zymberi Uka:
Unë mendoj që çdo femër, motër, nënë është
edukatore e brezave të rij dhe jep maksimumin
për edukimin e tyre. Unë si edukatore e dua
shumë këtë profesion dhe fal Zotit që kam pas
fatin që gjatë këtyre viteve të punoj dhe edukoj
gjenerata të tëra të fëmijëve, të cilët janë
krijesat më të çmuara dhe ardhmëria e kombit.
Mendoj që të drejtat e punëtorit duhet mbrojtur
pa marrë parasysh ku punon dhe vepron. Vetën
e shoh si një femër sindikaliste që lufton për të
drejtat dhe mirëqenie të punëtorëve te arsimit.
8. Sipas jush, a është mjaft aktive femra në
aktivitetet sindikale?
Zymberi Uka:
Sipas meje femra është aktive në aktivitete
sindikale por jo në masë të duhur. Duke u
referuar në statistikat numri i femrave në
arsimin parauniversitar është shumë i madh në
krahasim me meshkujt por sa janë të
përfaqësuara në strukturat e SBASHK-ut e
dimë të gjithë. Propozoj duke filluar që nga
strukturat e shkollave e deri në strukturat e
SBASHK-ut të rritet numri i përfaqësimit të
femrës në vendim marrje.
9. A keni diçka për të shtuar ?
Zymberi Uka:
Propozoj që SBASHK-u të organizoj ndonjë
trajnim posaçërisht për edukatoret e kopshteve.

Bashkëpunim shumë i frytshëm mes SBASHK-ut dhe KEC-it
SBASHK-u forcon kapacitetet për udhëheqje të suksesshme të dialogut social
SBASHK-u edhe gjatë muajit tetor vazhdoi me

seminaret dhe trajnimet me mësimdhënësit nga
komunat e Kosovës në kuadër të Projektit të
përbashkët KEC-SBASHK "Fuqizimi i rolit të
SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore". Ky
projekt është i mbështetur nga Komisioni Evropian,
Zyra e BE-së në Kosovë dhe është treguar si shumë
me vlerë ngase ka mundësuar që anëtarët e SBASHKut bashkë me udhëheqës të kësaj sindikate në nivelin
komunal e qendror të shtojnë njohuritë lidhur me
çështje me rëndësi. Ata përditë e më shumë janë duke
dëshmuar njohuri e arritje të reja dhe shumë më lehtë e
kanë të përballen me sfidat në angazhimet e
përditshme për realizimin dhe mbrojtjen e kërkesave
legjitime.

Në kuadër të këtij projekti dhe falë kursimeve të bëra
është mundësuar që të zhvillohen edhe trajnime shtesë.
Në to janë përfshirë komuna të ndryshme të Kosovës
dhe në këtë muaj janë trajnuar mësimdhënës nga
Prizreni, Ferizaj, Gjilani,Vitia dhe Kamenica, të cilët
kanë fituar njohuri të reja për dialogun social.
Punimet në këto trajnime fillimisht kanë nisur me
fjalën përshëndetëse të kryetarit të SBASHK-ut,
Rrahman Jasharaj , i cili ka lavdëruar bashkëpunimin
me KEC dhe ka shprehur mirënjohje për të

angazhuarit në projekt . Ai pastaj ka falënderuar edhe
Komisionin Evropian dhe Zyrën e BE-së në Kosovë
për përkrahjen dhe për mundësinë e krijuar që
pjesëmarrësit të ndihen mirë gjatë gjithë kohës sa kanë
zgjatur këto trajnime.

Vlerën këtij trajnimi i kanë shtruar trajnerët Ymer
Ymeri e Vjollca Shala, të cilët duke shpalosur pjesë
nga temat që do të trajtohen kanë ditur të nxisin
kureshtjen dhe ta kthejnë gjithë trajnimin në një
bashkëbisedë korrekte duke u dhënë pjesëmarrësve
mundësinë që të jenë aktivë dhe të ofrojnë edhe ata ide
e propozime dhe një dialog sa më efektiv.

Ata duke prezantuar objektivat dhe qëllimin e këtij
trajnimi kanë kujtuar se këto njohuri do t’i bartin te
kolegët e tyre nëpër shkolla dhe se më të kryer të këtij
trajnimi pjesëmarrësit do të certifikohen si dëshmi kjo
se ata janë të përgatitur për të trajnuar për dialogun
social kolegët e tyre kudo nëpër këto komuna.
Pjesëmarrësit treguan aftësitë edhe duke punuar në
grupe e duke u gjendur në situata të ndryshme sfiduese
e që lidhen me dialogun social.

Takimet nëpër komuna vazhduan edhe këtë muaj
Anëtarësia mbështet SBASHK-un
Në komunën e Mitrovicës sipas znj. Vjollca Shala
bazuar në një analizë të realizuar të angazhimeve

Në kuadër të realizimit të agjendës së takimeve me
anwtarwsinw e SBASHK-ut, gjatë këtij muaji janë
mbajtur bashkëbiseda me kryetarët e shoqatave
sindikale të komunës së Gjakovës, Obiliqit, Skenderajt,
Mitrovicës, Decan, Kamenicë, Gjilan, Viti, Klinë,
Istog, Prizren, Rahovec, Kacanik, Hani Elezit,
Podujevë, Malishevë, Shtime, Fushë Kosovë dhe me
anëtarët e SUSHK-ut. Në këto takime fillimisht janë
raportuar aktualitetet në komunë përkatëse nga
kryetarët komunal të SAF e SAM. Pas kësaj kryetari i
SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj bashkë me punëtorë

kanë informuar pjesëmarrësit për shërbimet që ofron
SBASHK-u për anëtarësinë dhe për angazhimet në
vazhdimësi që përmes dialogut me qeverinë qendrore e
lokale të arrihen zgjidhje për kërkesat e të punësuarve
në arsim. Po ashtu në këto takime është folur edhe për
angazhimet në Projektin e përbashkët KEC-SBASHK
“Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut” dhe për angazhimin
me GIZ lidhur me ngritjen e vazhdueshme të cilësisë në
arsim, ku edhe janë shpërndarë broshura dhe posterë
lidhur
me
këto
çështje.
Në kuadër të bashkëbisedës pjesëmarrësit kanë shtruar
edhe pyetje të shumta duke marrë përgjigje nga
delegacioni i SBASHK-ut.
Ata janë shprehur në përkrahje të dialogut dhe është
kërkuar që me çdo kusht të zgjidhet çështja e
pensionimit të mësimdhënësve, por nuk kanë
përjashtuar edhe veprimet sindikale nëse dialogu nuk
do të jetë i frytshëm.

sindikale në Mitrovicë është shprehur se janë shënuar
arritje dhe është shtuar edhe uniteti. Kryetari i
SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj ka lavdëruar
angazhimet dhe unitetin e mësimdhënësve sindikalistë
në Mitrovicë e pastaj është ndalur te angazhimet dhe
aktivitetet konkrete në qendër. Menaxheri financiar dhe
këshilltari për organizim të brendshëm të SBASHK-ut,
Ymer Ymeri është përgjigjur në pyetjet e pjesëmarrësve
lidhur me çështjen e viteve 90-99 duke dhënë sqarime
konkrete.

Sa i përket takimit me të punësuarit në Universitetin e
Prishtinës (UP), kryetari i Sindikatës së Universitetit
dhe shkencës së Kosovës(SUSHK) Bardh Bardhi dhe
anëtarja e kryesisë Vera Sopi kanë shpalosur
angazhimet e SUSHK-ut dhe SBASHK-ut në
realizimin e kërkesave të anëtarëve të tyre në UP. Nga
diskutimet e tyre është vërejtur se SBASHK-u ka
mbështetur komisionin e SUSHK-ut rreth kontratës
kolektive për universitetin. Ata kanë shtuar se kjo
kontratë është finalizuar dhe pritet nënshkrimi i saj.

kolektive për universitetin. Ata kanë shtuar se kjo
kontratë është finalizuar dhe pritet nënshkrimi i saj.
Pjesëmarrësit nga UP por edhe nga Universiteti i
Mitrovicës në një bashkëbisedë me kryetarin e
SBASHK-ut Rrahman Jasharaj, menaxherin financiar

Drejtorit të DKA-së së Deçanit, z. Qazim Maloku. Ai
ka lavdëruar angazhimet e SBASHK-ut dhe është
shprehur se është një bashkëpunim korrekt mes DKAsë dhe sindikatës në këtë komunë. Drejtori Maloku ka
apeluar që , krahas angazhimeve në realizimin e
kërkesave legjitime, SBASHK-u të vazhdojë edhe me
kontributin për ngritjen e cilësisë në arsim.
Kryetarët e Shoqatave sindikale dhe mësimdhënësit
nga shkollat e komunës së Deçanit janë shprehur se
fuqishëm mbështesin angazhimet e SBASHK-ut dhe
kanë kërkuar që të vazhdohet me angazhimet lidhur
me vitet 90-99 në mënyrë që mësimdhënësit të
gëzojnë pensionin e punës në vlerën e plotë të saj.

dhe këshilltarin për organizim të brendshëm Ymer
Ymeri dhe koordinatoren Albina Arifi kanë treguar për

Mësimdhënësit e Kamenicës shprehin unitetin e tyre
dhe përkrahjen për angazhimet e SBASHK-ut në
realizim të kërkesave të anëtarësisë.

shqetësimet e tyre duke vënë në radhë të parë çështjen
se ende nuk u është bashkuar shtesa në pagën bazë.
Një ankesë tjetër e tyre ishte se nuk po përfillen me
kohë kërkesat e stafit administrativ. Ata janë shprehur
se nëse deri në fund të tetorit nuk realizohen kërkesat e
tyre atëherë të punësuarit në administratë ka gjasa të
shkojnë me veprime sindikale, duke mos përjashtuar
edhe
grevën.

Në takimin në komunën e Decanit pjesë e vecantë e
takimit ishte pjesëmarrja dhe fjala përshëndetëse e

Në Gjilan delegacionin e SBASHK-ut fillimisht e ka
takuar drejtori i shkollës "Selami Hallaqi", në
ambientet e të cilës ishte caktuar të mbahej takimi.

Pas kësaj, takimi është zhvilluar në formë të
bashkëbisedës dhe përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë
dhënë informacione për angazhimet aktuale në
shërbim të anëtarësisë, për aktivitetin e përbashkët me
GIZ-in në ngritje të cilësisë, për aktivitetet me KEC
dhe për shërbimet që SBASHK-u është duke ofruar

për gjithë anëtarësinë. Të pranishmit kanë lavdëruar
angazhimet e SBASHK-ut dhe kanë kërkuar që të
vazhdohet me aktivitetet dhe me dialogun me
Qeverinë qendrore lidhur me realizimin e kërkesave.

pensioneve të mësimdhënësve sepse për momentin
shumica e të pensionuarve në sektorin e arsimit nuk

gëzojnë pensionin e punës prej 140 eurosh, por atë të
pleqërisë në vlerën prej 75 euro.
Ata nuk kanë përjashtuar mundësinë e veprimeve
sindikale nëse dialogu nuk sjellë arritje të pritura.
Një atmosferë e mirë pune ishte edhe në takimin me
kryetarë shoqatash e me mësimdhënës në komunën e
Vitisë. Kryetari i sapo zgjedhur atje, Kemajl Bislimi
ka përshëndetur delegacionin e SBASHK-ut e pastaj
bashkë me Murat Abazin kanë shpalosur angazhimet
dhe
aktivitetet
në
këtë
komunë.
Në Klinë pjesëmarrës në takim ishte edhe drejtori i
DKA-së , Hajdin Morina. Ai ka përshëndetur
pjesëmarrësit
e
pastaj
ka
vlerësuar
lartë
bashkëpunimin korrekt me SBASHK-un duke
shprehur gatishmërinë që edhe në të ardhmen të
bashkëbisedojnë e angazhohen bashkërisht në shërbim
të arsimit.

Një atmosferë pune ishte edhe në shkollën "Martin
Camaj" në Gurrakoc. Atje u zhvillua bashkëbisedë me
kryetarë shoqatash e mësimdhënës të komunës së
Istogut. Kontribut në këtë takim ka dhënë edhe
drejtoresha e këtij institucioni të njohur arsimor. Ashtu
si në të gjitha komunat edhe në Istog i është dhënë
përkrahje angazhimeve të SBASHK-ut dhe është
kërkuar angazhim i shtuar lidhur me çështjen e viteve
90-99.
Vlen të theksohet se edhe në këto komuna është
kërkuar që të ketë edhe veprime sindikale nëse me
dialog nuk rregullohet ashtu si duhet çështja e

Po ashtu edhe në komunën e Prizrenit u bashkëbisedua
me anëtarët e SBASHK-ut, të cilët shtruan pyetje të
shumta, posaqërisht rreth pensioneve.
Si përfundim nga ky takim ishte se SBASHK-u duhet
të angazhohet brenda gjitha mundësive për të sqaruar
çështjen e pengesave lidhur me pensionet.

Një takim i suksesshëm është mbajtur edhe në sallën e
takimeve të Kuvendit Komunal të Rahovecit. Para
takimit delegacioni i SBASHK-ut, i shoqëruar nga
kryetari i SAF e SAM për këtë Komunë, z. Murat
Kryeziu është takuar me të parin e këtij qyteti, z. Idriz
Vehapi. Me kryetarin e kësaj komune delegacioni i
SBASHK-ut ka bashkëbiseduar për gjitha çështjet
aktuale në arsim dhe ishte mendim i përbashkët se
duhet vazhduar me bashkëpunimin në shërbim të

arsimit.
Edhe në këtë komunë i është dhënë përkrahje e
fuqishme kryetarit, kryesisë dhe organeve të tjera të
SBASHK –ut në angazhimet për realizimin e
kërkesave të anëtarësisë.
Përfaqësues
të
SBASHK-ut
kanë
vazhduar
me
realizimin e agjendës
së vizitave nëpër
komunat e Kosovës.
Kryetari i SBASHKut Rrahman Jasharaj i
shoqëruar nga anëtari
i kryesisë dhe kryetar
i SUSHK, Bardh
Bardhi, koordinatorja
Albina Arifi dhe
përfaqësuesi i KEC ,
Sokol Statovci kanë vizituar edhe komunën e
Kaçanikut e pastaj atë të Hanit të Elezit për të
bashkëbiseduar me kryetarët e shoqatave sindikale dhe
me mësimdhënës nga këto dy komuna. Fillimisht
delegacionin e SBASHK-ut e kanë pritur në takime
përshëndetëse drejtorët e shkollave nikoqire në të dy
komunat. Delegacioni i SBASHK-ut ka vazhduar
aktivitetet edhe duke u takuar në një bashkëbisedë me
kryetarë shoqatash e me mësimdhënës të komunës së
Podujevës.
Kryetari Jasharaj u është përgjigjur shumë pyetjeve që
kishin të bënin me kontratën individuale të punës dhe
me Ligjin për skemat pensionale dhe atë për benefite
për ata që kanë punuar në sistemin arsimor të
Republikës së Kosovës gjatë viteve 89-99.

Pas kësaj kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj
bashkë me menaxherin e financave dhe këshilltarin për
organizim të brendshëm , Ymer Ymeri u janë
përgjigjur shumë pyetjeve dhe kanë dhënë sqarime
lidhur me angazhimet e përbashkëta të SBASHK-ut
me KEC dhe me GIZ në shërbim të anëtarësisë dhe
arsimit në përgjithësi.Pyetjet më të shumta të
pjesëmarrësve në këto tri takimi kishin të bënin me

kontratat individuale dhe me çështjen e Ligjit për
skemat pensionale dhe me projektligjin për statusin e
punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës
nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor
1998/99.
Duke realizuar në përpikëri agjendën e takimeve për
muajin tetor me kryetarë shoqatash e me mësimdhënës
nëpër komunat e Kosovës, SBASHK-u vazhdoi
takimet edhe në komunën e Malishevës dhe të
Shtimes.

Edhe në këto dy komuna mësimdhënësit kanë
shprehur lëvdata për angazhimet dhe arritjet e
SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë duke shprehur
përkrahjen e fuqishme edhe për angazhimet në vijim.
Takimet vazhduan edhe me mësimdhënës në Fushë
Kosovë.

Pjesëmarrësit kanë shtuar pyetje dhe në diskutimet e
tyre kanë lavdëruar angazhimet dhe arritjet e
SBASHK-ut dhe kanë kërkuar që të vazhdohet me
angazhimet
në
shërbim
të
anëtarësisë

SBASHK-u u takua me përfaqësues të lartë të FMN-së
Z. Ruud Vermeulen : Qeveria ka bërë planifikime
buxhetore edhe për pensionet

nënkryetari Lutfi Mani dhe menaxheri për financa e
këshilltar për organizim të brendshëm , Ymer Ymeri.

Përfaqësuesi në Kosovë i
Fondit
Ndërkombëtar
Monetar,z. Ruud Vermeulen
bashkë me zyrtarë të lartë të
këtij institucioni të njohur
ndërkombëtar kanë zhvilluar
takime
duke
filluar
nga
kryeministri i Kosovës e duke
vazhduar edhe me kabinetin e tij, me përfaqësues të
Bankës Qendrore të Kosovës dhe me institucione e
përfaqësua të Sindikatave.

Z. Ruud Vermeulen ka informuar delegacionin
e SBASHK-ut për qëllimin e takimeve të shumta që
kanë zhvilluar me institucionet e Kosovës dhe janë
shprehur se me dëshirë dëgjojnë mendimet dhe
çështjet me të cilat janë të preokupuara sindikata në
Kosovë.
Përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë
falënderuar përfaqësuesit e lartë të FMN-së për
angazhimin e pastaj kanë shprehur vlerësimin e tyre
duke përsëritur se presin nga Qeveria që të angazhohet
më shumë në përpushjen e kërkesave që dalin nga
Kontrata Kolektive e sektorit të Arsimit . Ata kanë
veçuar edh kërkesën e gjithë anëtarësisë së SBASHKut që të respektohen në tërësi Ligjet e aprovuara duke
u ndalur të Ligji mbi Skemat Pensionale të Financuara
nga Shteti. Z. Ruud Vermeulen i ka deklaruar
delegacionit të SBASHK-ut se ka parë e vërtetuar nga
afër se Qeveria ka bërë planifikime buxhetore edhe për
pensionet.

Z. Ruud Vermeulen bashkë me zyrtarët tjerë të
FMN-së kishin shprehur interesim që në kuadër të
agjendës së tyre të ngjeshur të takimeve me
personalitete të larta të shtetit tonë të takohen e të
bashkëbisedojnë edhe me përfaqësues sindikalë. Ky
takim është zhvilluar në ambientet e Bankës Qendrore
të Kosovës dhe SBASHK-u është përfaqësuar nga

Në nëntor një ngjarje e madhe për arsimin
Organizohet Konferenca Ndërkombëtare “ SBASHKu dhe partnerët për ngritjen e cilësisë në arsim”
Për të shënuar përmbylljen e
suksesshme të projektit të përbashkët
KEC-SBASHK “Fuqizimi i rolit të
SBASHK-ut në hartimin e politikave
arsimore” , SBASHK-u organizon
Konferencën
Ndërkombëtare “ SBASHK-u dhe partnerët për
ngritjen e cilësisë në arsim”.
Me vullnetin dhe dëshirën që kjo ngjarje e
madhe për arsimin e Kosovës të organizohet sa më
mirë është formuar këshilli Organizativ dhe me kohë
kanë filluar edhe përgatitjet.
Në Këshillin Organizativ tregojnë se temë
kyçe kësaj Konference është “ SBASHK-u dhe

partnerët për ngritjen e cilësisë në arsim”. Ata shtojnë
se në këtë ngjarje më rëndësi pritet të jenë 150
pjesëmarrës nga të gjitha institucionet e Arsimit
Parauniversitar e Universitar si dhe mysafirë të lartë
nga Ministria e Arsimit të Kosovës, nga Edukimi
Internacional
Botëror, nga AFT ( Sindikata e
Mësimdhënësve të SHBA), AOB-ja ( Sindikata e
Holandës), nga Sindikatat Shqiptare të Arsimit, KEC,
GIZ dhe institucione private të Arsimit të Lartë.
Prezantimi i angazhimit dhe përvojave vendore
e ndërkombëtare lidhur me angazhimin e sindikatës
dhe institucioneve në çështjen e përbashkët të ngritjes
së cilësisë në arsim do të jetë një mbështetje e mirë
për angazhime në të ardhmen.

Kujtojmë DKA-të se nuk ka lojëra me kontratën individuale të punës
Duke vizituar komunat
e Kosovës e duke
bashkëbiseduar
me
mësimdhënësit kryetari
i
SBASHK-ut,
Rrahman Jasharaj me
bashkëpunëtorët kanë
kuptuar se Drejtoritë
Komunale të Arsimit
janë vonuar me dhënien
e
kontratave
individuale të punës duke lejuar që të kalojë shtatori e
duke bërë kështu që të punësuarit në arsimin
parauniversitar të punojnë pa kontrata pune. Kjo vonesë
nuk ka arsyetim sepse Kontrata individuale të punës me
tekstin unik për tërë territorin e Kosovës është punuar
para përfundimit të vitit të kaluar shkollor dhe është
promovuar para medieve nga vet Ministri Bajrami.
Nga bashkëbisedat me mësimdhënës kuptohet se disa
DKA , përveç vonesës në nënshkrimin e kontratave
individuale të punës po kanë tendenca që të mos e
respektojnë Udhëzimin Administrativ Nr. 10 të
MASHT për Kontratën e Punës për Mësimdhënës të
Arsimit Parauniversitar. Ky Udhëzim i datës 1 shator
2015 tregon qartë se kujt i takon kontrata individuale e
punës në afat të pacaktuar. MASHT-i për të hequr çdo
Prishtinë, 26 Tetor 2015

dilemë të bashkëngjitur me Udhëzimin Administrativ
nr. 10, u ka dërguar DKA-ve e përmbajtjen e plotë të
Kontratës individuale të punës.
SBASHK-u kujton drejtorët e Drejtorive Komunale të
Arsimit se edhe ata bashkë me përfaqësues të MASHTit e të SBASHK-ut bashkërisht kanë hartuar tekstin unik
të kontratave individuale të punës dhe janë pajtuar me
tekstin final të saj dhe prandaj tani nuk e kanë edhe as
një
arsye
të
bëjnë
lojëra
me
të.
SBASHK-u kujton po ashtu DKA-të se është duke
mbledhur gjithë ankesat e mësimdhënësve që u është
bërë e padrejtë, qoftë me rastin e ndarjes së orëve, qoftë
edhe me kontratat individuale të punës dhe se ato do t'i
prezantojë në MASHT duke kërkuar angazhimin serioz
e të menjëhershëm të Departamentit të Inspektorëve
qendror dhe të atyre në për regjione.
Inkurajojmë anëtarët e vetë që të mos heshtin po t'i
paraqesin të mbështetura me argumente e fakte gjithë
shkeljet që u bëhen nga DKA-të sepse do ta kenë
përkrahjen e plotë të SBASHK-ut dhe besojmë edhe
veprimin konkret të MASHT-it. Këtë e themi ngase në
shumë raste të tilla jemi angazhuar dhe bashkërisht me
MASHT-in dhe inspektorët e arsimit e kemi quar
drejtësinë në vend.

