Nëntor, 2015
Një ngjarje e veçantë për arsimin në Kosovë

SBASHK-u organizoi Konferencë ndërkombëtare
për cilësinë në arsim

Aktivitete të shumta të
SBASHK-ut bashkë me
AOB-në e Holandës
Internacionalja Botërore e
Arsimit vazhdon ta
përkrah SBASHK-un
Duke u përgjigjur ftesës së
AOB-së, Sindikatës së
Mësimdhënsve të Holandës,
për pjesëmarrje ….(faqe 7)

Intervistë me anëtaren e
bordit ekzekutiv të
sindikatës së arsimit të
Sllovenisë SVIZ –
znj.Marjana Kolar

Viti 2015 mund të konsiderohet si vit i sfidave, por edhe i arritjeve të
konsiderueshme për SBASHK-un. Janë zhvilluar shumë trajnime, aktivitete
sindikale, angazhime për realizimin e Kontratës Kolektive, u arrit të
formësohet kontrata unike individuale e punës, u arrit 0.5 % për çdo vit
shërbimi, u arrit që me përkushtim të realizohet edhe projekti i përbashkët
KEC- SBASHK për fuqizimin e rolit të SBASHK-ut në hartimin.… (faqe 3)

Takimi përmbyllës SBASHK-KEC

U vlerësuan arritjet nga projekti i
përbashkët

Për dy vite me radhë Qendra për Arsim e Kosovës
(KEC) dhe SBASHK... (faqe 6)

Kolar dhe SVIZ ishin
dhe mbeten miq të
SBASHK-ut
Znj.Kolar është
pedagoge e shquar
sllovene. Ajo është edhe
veprimtare e njohur
sindikale. Krahas
aktiviteteve … (faqe 3)

Shpalosje e veprimtarisë së SBASHK-ut nëpër vite

Takim mallëngjyes me veprimtarët
sindikalë

Ka kohë që menaxheri financiar dhe këshilltari për
organizim të brendshëm … (faqe 8)

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

Bashkë mundemi më shumë
Ditët
po
ikin shpejt.
Dhjetori
erdhi dhe
ai
sjell
edhe
fundin
e
këtij viti, që
ishte me mjaft sfida, aktivitete
e arritje. SBASHK-u duke bërë
analiza
të
punës
dhe
aktiviteteve mund ta shpall si
të suksesshëm këtë vit, por do
pranuar se kanë mbetur edhe
shumë punë pa kryer. Ky fakt
kërkon nga ne që të shtojmë
angazhimet për të qenë edhe
më të mirë. Momenti në të
cilin gjendemi kërkon që secili
veprimtarë të analizojë qetazi
angazhimet e tij në shërbim të
anëtarësisë dhe ta bëj një
vetëvlerësim.
Duhet
ta
largojmë
vesin
që
t’i
vlerësojmë vetëm të tjerët
dhe të kërkojmë mangësitë e
tyre pa parë një herë çfarë
kemi bërë e si kemi vepruar ne.
Duhet ta heqim edhe vesin që
të presim që punët t’i kryejnë
të tjerët e ne ta marrim rolin e
statistit. Duhet kujtuar çdo
herë se SBASHK-u nuk është
individi po të gjithë ne dhe

prandaj të unifikohemi në
angazhimet . Kur punojmë e
angazhohemi bashkë atëherë
arritjet janë stoli e përbashkët,
kurse
ndonjë dështim
eventual vjen me pasoja më të
vogla. Bashkë mundemi më
shumë, kjo është e vërtetë. Ajo
që na bën të krenohemi dhe të
ndihemi të sigurt në veprime
është
se
SBASHK-u
ka
anëtarësi të shkëlqyer dhe që
di të vlerësojë drejt çdo
angazhim. Kjo anëtarësi është
forca dhe vlera më e madhe
dhe prandaj duhet të jeni në
shërbim të saj. SBASHK-u do të
vlerësoj në këtë dhjetor arritjet
dhe punët që kanë mbetur pa
bërë dhe do të angazhohet pa
u ndalur në realizimin e
kërkesave të anëtarësisë.
Individët këtë nuk mund ta
bëjnë dot, por bashkë po,
mundemi. Prandaj, edhe kësaj
radhe u drejtohem edhe atyre
që ende nuk janë bërë pjesë e
SBASHK-ut që të anëtarësohen
sepse koha që po vjen do të
sjell sfida të mëdha dhe ne
mund t’i marrim në mbrojtje
vetëm ata që janë anëtarë të
SBASHK-ut. Të jemi bashkë e
në SBASHK.

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 anëtaren e bordit ekzekutiv të sindikatës së arsimit të Sllovenisë SVIZ –znj.Marjana Kolar
Kolar dhe SVIZ ishin dhe mbeten miq të SBASHK-ut

Znj.Kolar është pedagoge e
shquar sllovene. Ajo është edhe
veprimtare e njohur sindikale.
Krahas aktiviteteve të shumta
në bordin ekzekutiv të SVIZ-it
ajo gjithmonë ka dhënë
kontribut në forcimin e
miqësisë me SBASHK. Ajo na
kujton se së bashku jemi më të
fortë.
Arsimimi Sot:
1. Kush është Marjana Kolar ?
Znj.Kolar:
Unë jam mësuese në parashkollor në kopshtin
Moravske Toplice për 31 vite. Përndryshe unë jam
gjithashtu anëtare e Bordit Ekzekutiv të SVIZ-it dhe
kryetare e Komitetit Rajonal të Pomurjes. Puna me
fëmijët për mua është kënaqësi dhe sfidë.
Arsimimi Sot:
2. Cilat janë momentet tuaja më të
rëndësishme në mesin e aktiviteteve të
shumta sindikale?
Znj.Kolar:
Për të ruajtur cilësinë e edukimit të hershëm na është
dashur të bëjmë greva dhe të demonstrojmë në vitet e
fundit. Ne kemi mbajtur normat dhe bashkëveprimin e
punëtorëve ekspert, të gjitha për mirëqenien e fëmijës,
cilësinë dhe qasjen në arsim publik për të gjithë. Në
zonën e Pomurjes, ku unë jam kryetare e zonës, kemi
blerë një zyrë, ku ne mbajmë takime dhe diskutime.
Për anëtarët ne organizojmë turne të ndryshme,
shfaqje në ditën Botërore të mësuesit, aktivitete
sportive, organizimin e seminareve, ku përfaqësuesit e
sindikatës fitojnë aftësi shtesë dhe takime të
ndryshme, që lidhen me anëtarë.

Arsimimi Sot:
3. Dy vite me radhë keni marrë pjesë në
aktivitetet e SBASHK-ut. Çfarë mendoni
për këtë sindikatë?
Znj.Kolar:
Sindikata është duke punuar shumë për të luftuar për
të drejtat dhe privilegjet e anëtarëve të saj. Sindikata
përgatit dhe merr pjesë në disa projekte, si në vend dhe
jashtë vendit. Me punë të tillë të mirë sindikata fiton
besimin. SBASHK është në rrugën e duhur të luftës
sindikale për të drejtat e të punësuarve në arsim.
Arsimimi Sot:
4. Nëse do të ishit në organet udhëheqëse të
SBASHK-ut,
për
cfarë
do
të
përkushtoheshit më shumë?
Znj.Kolar:
Unë do të dëgjoja nevojat e anëtarëve dhe do të bëja sa
më shumë që është e mundur për të drejtat e tyre. Së
bashku me anëtarët e tjerë do të vendosja demokracinë
e brendshme, profesionalizmin në punë dhe arsim dhe
trajnimin e mëtejshëm të kryetarëve sindikal në nivel
komunal.
Arsimimi Sot :
5. Sipas jush çfarë duhet bërë që të fuqizohet
roli i femrës në sindikatë?
Znj.Kolar:
Është e nevojshme për të inkurajuar pjesëmarrjen e
grave në anëtarësim në sindikatë dhe organeve të saj
vendimmarrëse, por jo vetëm për të përmbushur kuotat
formale. Është e nevojshme për të ftuar kolegët femra
për të marrë pjesë dhe për të inkurajuar ato për të
konkurruar për role udhëheqëse në sindikatë. Kur
organizojmë takime, ne duhet të kemi parasysh
detyrimin e tyre familjar. Por gratë duhet të dinë se ato
do të marrin përkrahje kur vendosin të jenë aktive (dhe
jo anasjelltas).

Arsimimi Sot:
6. SBASHK dhe SVIZ kanë marrëdhënie të
mira si sindikata për një kohë të gjatë. A
mund të veçoni ndonjë moment nga takimet
që kemi pasur së bashku?
Znj.Kolar:
Më pëlqen të vizitoj Kosovën. Të gjitha aktivitetet e
ndodhura ishin planifikuar dhe realizuar me kujdes.
Pikat e përbashkëta të SVIZ dhe SBASHK janë
përfitimet për anëtarët dhe ngritja e cilësisë së arsimit.
Pra, ne shkëmbyen përvoja dhe mësuam shumë gjëra të
reja. Unë veçanërisht theksoj mirëdashësinë dhe
guximin tuaj. Unë do të doja të ju falënderoj për atë
edhe një herë më shumë.

Arsimimi Sot:
7. Cili është mesazhi juaj për mësimdhënësit në
Kosovë, e veçanërisht për anëtarët e
SBASHK-ut?
Znj.Kolar:
Ne jemi të gjithë sindikatë, ne të gjithë duhet të punojnë
së bashku për të përmirësuar cilësinë e arsimit
parashkollor dhe çdo punonjës duhet të jetë në gjendje
për t'u dëgjuar. Dhe së bashku jemi më të fortë. Pra,
është e rëndësishme se sindikata ka shumë anëtarë dhe
mbështetje të fortë, sepse në këtë mënyrë përmirësimi i
kushteve të punës të punonjësve mund të arrihet.
Prandaj, unë iu dëshiroj anëtarëve tuaj një ambient pune
të sigurt dhe të shëndetshëm dhe të punojnë në kushte
të mira të punës në kopshte dhe shkolla.

Një ngjarje e veçantë për arsimin në Kosovë

SBASHK-u organizoi Konferencë ndërkombëtare për cilësinë në arsim
përgatitjet me kohë dhe kjo ngjarje filloi dhe përfundoi
mbarë.

Viti 2015 mund të konsiderohet si vit i
sfidave, por edhe i arritjeve të konsiderueshme për
SBASHK-un. Janë zhvilluar shumë trajnime,
aktivitete sindikale, angazhime për realizimin e
Kontratës Kolektive, u arrit të formësohet kontrata
unike individuale e punës, u arrit 0.5 % për çdo vit
shërbimi, u arrit që me përkushtim të realizohet
edhe projekti i përbashkët KEC- SBASHK për
fuqizimin e rolit të SBASHK-ut në hartimin e
politikave arsimore. Një ngjarje e veçantë për
SBASHK-un në vitin 2015 konsiderohet edhe
Konferenca ndërkombëtare “Roli i SBASHK-u dhe
partnerëve për ngritjen e cilësisë në arsim”, që u mbajt
më 25 nëntor. Këshilli Organizativ kishte bërë

Pjesëmarrës në këtë ngjarje me rëndësi kanë
qenë përfaqësues nga të gjitha institucionet e Arsimit
Parauniversitar dhe Universitar si dhe mysafirë të lartë
nga Ministria e Arsimit të Kosovës, nga Sindikata
Sllovene, nga Sindikata e Maqedonisë dhe Sindikata e
Shqipërisë, KEC,GIZ dhe Institucione Private të
Arsimit të Lartë.

prezantimet për ngritjen e cilësisë. Në këtë temë në
emër të MASHT-it ka ligjëruar Këshilltari i Ministrit
Bajrami, z. Azem Guri.
Për angazhimet e Universiteteve publike në
ngritjen e cilësisë ka folur z. Malush Mjaku, prorektor
ne Universitetin e Prizrenit, kurse për qasjen në këtë
sferë të institucioneve private të arsimit të lartë ka
ligjëruar z, Alejtin Berisha,
drejtor i Kolegjit
“Universum”.
Kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj në fjalën
përshëndetëse ka theksuar se SBASHK-u krahas
angazhimeve për mbrojtjen dhe realizimin e të
drejtave të anëtarësisë, që nga themelimi i saj ka
dhënë kontribut të lartë edhe në mbrojtjen e arsimit
nëpër vitet më të vështira dhe në ngritjen e cilësisë
dhe kushteve të punës nëpër gjithë institucionet
arsimore në Kosovë. I pranishëm në këtë Konferencë
ishte edhe ministri i Arsimit, prof. Dr. Arsim
Bajrami, i cili ka përgëzuar SBASHK-un për arritjet
dhe për organizimin me sukses të kësaj Konference.
Ai pastaj ka deklaruar se SBASHK-u është partner
strategjik në hartimin e politikave të MAShT- it, duke
qenë se përfaqëson dy komponentë të rëndësishme në
sistemin arsimor. “SBASHK-u përfaqëson dy
komponentë
shumë
të
rëndësishëm
për
mësimdhënësit: komponentin social, sepse të gjithë
duhet të punojmë në ngritjen e vazhdueshme të pozitës
materiale dhe sociale të mësimdhënësve, pasi ata janë
garanci e ngritjes së cilësisë në arsim.
Komponentë e dytë është roli i SBASHK-ut
në ndërtimin e politikave publike në fushën e

arsimit.”,
është
shprehur
Ministri
Bajrami.
Konferencën e ka përshëndetur edhe drejtori ekzekutiv
i KEC-it, z. Dukagjin Pupovci i cili ka vlerësuar lartë
bashkëpunimin
me
SBASHK-un.
Pas kësaj Konferenca ka zhvilluar punimet
dhe të 150 pjesëmarrësit kanë dëgjuar me vëmendje

Detajet e angazhimeve të DKA-ve për ngritjen

e cilësisë në arsim i ka prezantuar Drejtoresha e
Arsimit te Prishtinës, Znj,Arbërie Nagavci.
Edhe znj. Linda Ukimeraj ka dhënë kontribut në
debatin rreth temës kryesore duke prezantuar
angazhimin e GIZ në përpjekjet për ngritjen e cilësisë
në arsim. Pjesëmarrësit e Konferencës kanë dëgjuar
me vëmendje edhe prezantimet e znj.Marjana Kolar,
përfaqësuese e sindikatës Sllovene (SVIZ). Ajo
fillimisht ka lavdëruar bashkëpunimin e sindikatës që
ajo përfaqësonte me SBASHK-un e pastaj prezantoi
me argumente angazhimin e sindikatës sllovene të
arsimit.

Kryetari i Sindikatës së Arsimit nga
Maqedonia, z. Joakim Nedelkov ka ligjëruar për sfidat
dhe angazhimet e sindikatës atje në realizimin e
kërkesave të anëtarësisë dhe në ngritjen e cilësisë në
arsim. Një temë me rëndësi ishte edhe ajo e
prezantuar nga z. Nevrus Kaptelli , për arsimin e
Shqipërisë dhe angazhimet e sindikatës dhe të arriturat
e tyre në ngritje të cilësisë.

atij Universitar dhe
nga to janë nxjerrë
përfundimet,
të
cilat SBASHK-u do
i dërgojë miqve

angazhimet e sindikatës dhe të arriturat e tyre në ngritje
të cilësisë.

ndërkombëtarë dhe institucioneve arsimore në Kosovë

Në pjesën e dytë të Konferencës janë mbajtur seancat e
ndara me përfaqësues të arsimit parauniversitar dhe të
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U vlerësuan arritjet nga projekti i përbashkët

Për dy vite me radhë Qendra për Arsim e Kosovës
(KEC) dhe SBASHK-u kanë realizuar projektin e
përbashkët “Fuqizimi i SBASHK-ut në hartimin e
politikave arsimore”. Ishte ky një projekt mjaft
voluminoz e përmbajtjesor dhe kishte paraparë shumë
e shumë aktivitete që duhej realizuar për t’u arritur
qëllimet e planifikuara. Ditët e muajt kanë ikur shpejtë
dhe kishte ardhur koha që bashkërisht të bëhej
vlerësimi i arritjeve e të shihej se mos ka mbetur diçka
me rëndësi pa u kryer. Ky vlerësim është bërë në një
takim të përbashkët KE C-SBASHK.
Pjesëmarrësit janë ndarë në katër grupe dhe kanë nisur
të bëjnë vlerësimin se sa ka ndihmuar projekti në
shtimin e kapaciteteve organizative të SBASHK-ut, në
zgjerimin e bazës së anëtarësisë , në forcimin e
kapaciteteve për dialogun e suksesshëm social e po
ashtu një grup ka vlerësuar edhe menaxhimin e
projektit. Përfaqësuesit e SBASHK-ut janë deklaruar se
projekti është kryer me sukses dhe se SBASHK-u është
ndihmuar përmes këtyre aktiviteteve në përgatitjen e

kuadrove për dialogun social përmes shumë seminareve
me përfaqësues nga komunat e Kosovës. Ata kane
veçuar edhe ridizajnimin e ueb faqes, e cila ishte
tërheqëse dhe e pasur me lajme nga aktivitetet e shumta.
U tha se në këtë faqe janë botuar edhe gjithë materialet
me rëndësi për anëtarësinë dhe opinionin e që lidhen me
SBASHK-un. Po ashtu është cekur edhe puna e mirë
që është bërë me botimin e gazetës elektronike e cila
është shpërndarë te lexuesit e shumtë. Diskutuesit kanë
përmendur edhe arritje të tjera duke thënë se ky projekt
ishte ndihmesë për SBASHK-un dhe cilësohet si njëri
nga aktivitetet e shumta e të suksesshme.

Drejtori ekzekutiv i KEC, z. Dukagjin Pupovci është
angazhuar bashkë me pjesëmarrësit e tjerë dhe pasi
janë dëgjuar raportet e grupeve të punës është nxjerrë
përfundim i përbashkët se janë shënuar rezultate të
mira dhe se është arritur qëllimi i projektit që ta
fuqizojë edhe më shumë rolin e SBASHK-ut në
hartimin e politikave arsimore, por edhe në sfera të
tjera. Mendim i të dy palëve ishte se duhet vazhduar

Aktivitete të shumta të SBASHK-ut bashkë me AOB-në e Holandës

Internacionalja Botërore e Arsimit

Duke u përgjigjur ftesës së AOB-së, Sindikatës së
Mësimdhënësve të Holandës, për pjesëmarrje në
Kongresin e punës në aktivitete e trajnime të shumta
sindikale , krahas shumë shteteve , në Utrecht të
Holandës qëndroi edhe delegacioni i SBASHK-ut i
udhëhequr
nga
kryetari
Rrahman
Jasharaj.
Miku i madh i SBASHK-ut dhe kryetari i deritashëm i
AOB-së, Valter Drescher ka pritur delegacionet nga
SHBA, Danimarka, Rusia, Shqipëria, Gjermania duke
i bërë një respekt të veçantë delegacionit të Kosovës
sepse me SBASHK-un atë e lidh një miqësi që nga
kohët e vështira të okupimit të Kosovës kur SBASHKu ishte kthyer në një digë për mbrojtjen e arsimit dhe
kulturës nga furtuant e kohës dhe nga sulmet e
pushtuesit. Pas kësaj z. Valter na tregoi se ceremonia
festive e Kongresit nuk do të mbahet ngase është ndarë
nga jeta njëri nga veprimtarët më të mëdhenj të
sindikalizmit të Holandës z.Andre Stenhart.
" Ne nuk do ta mbajmë ceremoninë solemne, por do të
vazhdojmë me gjithë aktivitetet tjera sepse kjo do të
ishte edhe dëshira e të ndjerit Andre", është shprehur
z. Valter.

Delegacionin e Kosovës e ka pritur edhe sekretari
gjeneral i Internacionales Botërore të Edukimit, Fred
van Liven, i cili ka përgëzuar sindikatën e arsimit nga
Kosova për angazhimet dhe arritjet duke përsëritur se
EI edhe në të ardhmen do ta përkrah SBASHK-un në
përpjekjet për shtimin e shërbimeve për anëtarësinë
dhe në angazhimet për realizimin e kërkesave
legjitime. " Jeni duke u angazhuar sinqerisht dhe ne ju
përgëzojmë duke Ju përsëritur edhe këtu në Holandë
se do ta keni mbështetjen tonë ju dhe gjithë sindikatat
anëtare të Internacionales Botërore të Arsimit në
misionin për shtimin e cilësisë në arsim dhe në
përmbushjen e kërkesave legjitime të anëtarësisë", i ka
deklaruar delegacionit të SBASHK-ut, sekretari
gjeneral i EI-së, z. Fred van Liven.

Në kuadër të angazhimeve të ditës së parë,
delegacionet mysafirë vizituan Institutin për Trajnime
të Mësimdhënësve dhe në forma bashkëbisede kanë
punuar në grupe duke marrë e duke përcjellë përvoja
nga vendet e tyre. Po ashtu ata kanë vizituar Liceun
"Caland" dhe nga afër kanë parë se si zhvillohet këtu
procesi mësimor. Delegacionet mysafirë përveç me
mësimdhënës kanë bashkëbiseduar edhe me nxënës, të
cilët po demonstronin në praktik dijet e fituara teorike.
Në kuadër të aktiviteteve të ngjeshura është zhvilluar
edhe një bashkëbisedë dhe përfaqësues të shteteve
pjesëmarrëse ku kanë treguar për angazhimet dhe
sfidat në veprimtaritë sindikale në shtetet e tyre duke
cekur se duhet shtuar solidaritetin dhe mbështetjet për
gjithë sindikatat që angazhohen në realizimin e
misionit të tyre për mbrojtjen e të drejtave të
anëtarësisë.

Shpalosje e veprimtarisë së SBASHK-ut nëpër vite

Takim mallëngjyes me veprimtarët sindikalë

Ka kohë që menaxheri financiar dhe këshilltari për
organizim të brendshëm, Ymer Ymeri kishte shprehur
idenë që të zhvillohet një aktivitet, qoftë edhe modest,
në shenjë mirënjohje për gjithë ata njerëz që vepruan
nëpër vite e që nga themelimi i SBASHK-ut. Ideja u
pëlqye nga të gjithë dhe filluan përgatitjet. Ishin vënë
në listë emrat dhe po shikohej me kujdes të mos ikte
ndonjë emër pa u shënuar. Pritej që ky takim të
mbahej në një ditë të shënuar dhe u gjet ajo datë. Ishte
dita e madhe e flamurit kombëtar, që do të festohej me
veprimtarët që kishin dhënë kontributin e tyre në
SBASHK deri sa ishin pensionuar.
Disa nga veprimtarët nuk kishin mundur të vinin, por
ishin shprehur me fjalët më të mira për ftesën. Të tjerët
ishin bërë bashkë dhe në Vlorën e flamurit po bëni
foto të përbashkëta të Monumenti i Pavarësisë dhe në
biseda spontane duke kujtuar fragmente historie po
shpaloseshin
edhe momente të shumta nga

veprimtaritë e përbashkëta në SBASHK. Ata bëheshin
kokë me kokë dhe rrëfenin ngjarje në të cilat ishin vetë
personazhe. Ju jeni gurët themeltar të SBASHK-ut.
Ju keni dhënë kontribut të çmuar në shërbim të
anëtarësisë dhe e di se ndjeheni mirë kur dëgjoni e
shihni se SBASHK-u po shënon arritje të reja dhe po
forcohet gjithnjë e më shumë”, është shprehur kryetari
i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj në takimin
mallëngjyes me veprimtarët e viteve të ndritura të
SBASHK-ut.
“Ju përgëzoj dhe ju falënderoj shumë për këtë gjest
shumë domethënës. Ju falënderoj dhe ndihemi krenar
që nuk na keni harruar. Mos na kurseni edhe tani e
tutje nëse mund të kryejmë ndonjë punë në shërbim të
angazhimeve për të mirën e arsimit shqip”, është
shprehur Taip Keqmezi duke shprehur falënderimin në
emër të gjithë veprimtarëve sindikalë.
Atmosfera e këtij takimi u bë edhe më e gjallë dhe me
plot emocione kur nisi të prehej torta e të festohej
ditëlindja e veprimtarit sindikal Bislim Behrami.
“Është kjo nga ditëlindjet më të bukura për mua sepse
po e festoj me shokët e mi të vjetër”, ka thënë Bislimi
teksa po shpërndante për kolegët e tij pjesët e tortës së
ditëlindjes.
SBASHK-u kurrë nuk do t’i harrojë veprimtarët e
vetë.

SBASHK-u ka mbajtur konferencë për mediet

U fol lidhur me shërbimet për anëtarësinë dhe për aktualitetin në arsimin e Kosovës
Gjatë këtij muaji, SBASHK-u ka organizuar një
konferencë për medie. Kryetari i SBASHK-ut
Rrahman Jasharaj ka falënderuar mediet për
pjesëmarrje dhe pastaj ka shpalosur angazhimet në
shërbim të anëtarësisë duke promovuar mbi 110
marrëveshjet e arritura me bizneset, institucionet
private shëndetësore dhe me Qendra rekreative e të
pushimit në Kosovë dhe Shqipëri për zbritje çmimesh
për shërbimet që ofrojnë. Jasharaj po ashtu ka kujtuar

se një shërbim tjetër i SBASHK-ut është ai i
këshillave juridike dhe mbrojtjes ligjore të anëtarëve,
të cilëve në cilën do mënyrë e nga kushdo qoftë u
shkelen të drejtat e punës dhe ato që lidhen me
kontratën e punës dhe me Kontratën Kolektive.

paraqesin shkeljet eventuale duke i garantuar ata se
gëzojnë mbrojtjen e SBASHK-ut.
Gazetarët kanë shtruar edhe pyetje lidhur me dukurinë
e pensionimit të punëtorëve të arsimit nga prilli e
këndej me pensionin prej 75 euro e jo me atë të punës
në vlerë prej 140 euro. Përfaqësuesit e SBASHK-ut në

Kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj dhe
nënkryetarët Lutfi Mani e Rexhep Sadiku kanë
deklaruar para medieve se fal këtij angazhimi dhe
përkushtimit për të qenë sa më afër anëtarësisë numri i
anëtarëve në SBASHK sa vjen e shtohet. Ata kanë
përmendur edhe fushatën promovuese në katër TV dhe
në mediet e shkruara.
Pas kësaj kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe
menaxheri financiar e këshilltar për organizim të
brendshëm, Ymer Ymeri u janë përgjigjur pyetjeve të
gazetarëve, që kishin të bënin edhe me shërbimet për
anëtarësinë, por edhe me aktualitetin në arsim.
Jasharaj e Ymeri kanë kritikuar DKA-të pse ende nuk
kanë kryer obligimin e nënshkrimit të kontratave
individuale të punës, edhe pse, si thanë ata, teksti unik
është promovuar publikisht gjatë vitit të kaluar
shkollor, por ja erdhi edhe nëntori e kjo çështje nuk po
kryhet si duhet. SBASHK-u edhe në këtë konferencë
për medie ka apeluar te punëtorët e arsimit që të

këtë Konferencë janë shprehur se e kanë ngritur
vazhdimisht këtë çështje dhe se janë të sigurt se
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe ajo e
Financave do të reflektojnë se kjo çështje do të ketë
zgjidhje të merituara. Në këtë takim është thënë edhe
se Projektligji për Statutin e Punëtorëve të Arsimit
Shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor
1990/91 deri në vitin shkollor 1989/99, që është vepër
e përbashkët e komisioneve të SBASHK-ut e
MASHT-it ka arritur deri në kabinetin qeveritar dhe
po pret edhe një vlerësim të Ministrisë së Financave
për të shkuar pastaj në Parlament.
Kryetari Jasharaj dhe përfaqësues të SBASHK-ut edhe
në këtë konferencë kanë përsëritur se çmojnë shumë
zgjidhjen e çështjeve me dialog, por nëse ai nuk jep
rezultatet e pritura atëherë nuk përjashtohen edhe
veprimet sindikale për të cilat vendos Këshilli
Drejtues i SBASHK-ut.

SBASHK-u vazhdon të forcojë kapacitetet për dialogun social

U trajnuan edhe shumë mësimdhënës të tjerë

Në kuadër të realizimit me sukses të Projektit të
përbashkët SBASHK-KEC për fuqizimin e rolit të
SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore, edhe
këtë muaj vazhduan trajnimet me mësimdhënës nga
komunat e Kosovës për të ngritur kapacitetet njerëzore
për dialogun social.
SBASHK-u krahas angazhimeve të shumta në shërbim
të anëtarësisë kujdes të veçantë i ka dhënë edhe
aktiviteteve të tilla, që mundësojnë komunikimin me
anëtarësinë dhe përgatitjen e veprimtarëve sindikalë
dhe mësimdhënësve që ata të jenë pjesë aktive e
angazhimeve në SBASHK. Këtë muaj në trajnimin për
dialog social janë përfshirë mësimdhënës nga Peja,
Lipjani, Gjakova, Drenasi,Obiliqi,Prishtina,Suhareka
dhe Rahoveci.
Duke hapur punimet e trajnimit kryetari i SBASHKut, Rrahman Jasharaj ka folur për angazhimet e shumta
në SBASHK në shërbim të anëtarësisë dhe ka
lavdëruar edhe bashkëpunimin e mirë me KEC duke u
ndalur në arritjet nga projekti i përbashkët.
Ai pastaj ka treguar se në trajnimet e vazhdueshme
janë shënuar arritje të mira për dialogun social dhe
është shprehur i sigurt se edhe mësimdhënësit nga
komunat përkatëse do të dëshmohen me përkushtimin
dhe do ta realizojnë në tërësi detyrën e tyre dhe do të

jenë të përgatitur që njohuritë e fituara në këtë trajnim
me ndihmën e trajnerëve të licencuar Vjollca Shala,
Ymer Ymeri, Safet Beqiri dhe Rrahman Jasharaj t'i
ndajnë me kolegët e tyre nëpër shkollat e komunave
nga vijnë.

"Funksionet dhe sfidat e dialogut social", "Dialogu në
kontekstin nacional", Dialogu social në Evropë" dhe
çështje tjera me rëndësi u shtjelluan nga trajnerët në
këtë seminar. Po ashtu pjesëmarrësit në formë të
bashkëbisedës e duke punuar detyra konkrete në grupe
në ditën e fundit dëshmuan njohuritë e arritura në këtë
trajnim, ku të gjithë pjesëmarrësit do të marrin
certifikata ngase ky trajnim i SBASHK-ut është i
licencuar nga MASHT-i.

