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 PRIORITETET E FSASH/SPASH
PER VITIN 2014

1. Angazhimin e FSASH/
SPASH ne aksionin e Federates
Nderkombetare te Sindikatave te
Arsimit, EI, dhe te Komitetit
Europian te Sindikatave te Arsimit,
ETUCE,  “ TE BASHKOHEMI
TE GJITHE PER NJE ARSIM
CILESOR – PER NJE BOTE ME
TE MIRE”.  Si anetare aktive dhe
te vleresuara te te dy organizmave
sindikale boterore dhe europiane,
FSASH/SPASH kane filluar qe tani
programimin dhe pergatitjen e
veprimtarive te shumta me karakter
kombetar dhe vendor, qe do te
zhvillohen gjate gjithe 2014-es dhe
qe synojne sensibilizimin e armates
se madhe te sindikalisteve dhe
mesuesve per domosdoshmerine e
pjesemarrjes aktive te tyre ne kete
proces.

2. Si anetare te organizmit me
te larte te partneritetit social ne
Shqiperi – Keshillit Kombetar te
Punes, te legjitimuara me VKM Nr.
1060, date 14.12.2013, si
sindikatat me perfaqesuese ne
sektorin e arsimit, FSASH/SPASH,
po pergatiten per zhvillimin e
metejshem te partneritetit social me
punedhenesin (MAS), duke
manifestuar, si edhe me pare,
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pergjegjesi, objektivitet dhe
realizem ne parashtrimin per
negocim te kerkesave sindikale,
por edhe duke kembengulur, me
vendosmeri te patundur, ne
plotesimin e kerkesave te tyre te
argumentuara e te drejta. Po me
kete ndjenje pergjegjesie, si-
ndikatat do te angazhohen dhe
ofrojne ndihmesen e tyre per
zgjidhjen e problemeve qe preo-
kupojne sot shkollen, per reformen
arsimore dhe thelbin e saj – arsimin
cilesor.

Ne kete prioritet pershihet me
theks te vecante dialogu social i
vazhdueshem dhe ne te gjitha
nivelet, duke filluar nga qendra deri
ne nivel rrethi e shkolle.

3. Si prioritet i trete, me
kryesor, mbetet kerkesa per
hartimin e akteve nenligjore ne
zbatim te ligjit te ri “ Per Sistemin
Arsimor Parauniversitar”, ku ne
baze te dispozitave te vete ligjit,
dhe Rekomandimit te ILO-
UNESCO-s per “Statusin e
Mesuesit”, sindikatat nenshkruese
te Kontrates Kolektive te nivelit te
pare jane partnere edhe ne
pergatitjen dhe hartimin e akteve
nenligjore per sektorin e arsimit.
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Editorial
Zhvilloi punimet Sesioni i Dyte i
Kongresit te 5-te te FSASH
Zhvilloi punimet Kongresi i 6-te
i SPASH
Keshilli i Ministrave nominon
FSASH dhe SPASH anetare te
Keshillit Kombetar te Punes nga
radhet e organizatave te
punemarresve
FSASH dhe SPASH ne Komisionin
Parlamentar te Edukimit dhe
medias
“Arsim me Cilesi me te Mire per
nje Bote me te Mire”, Iniciativa e
EI-ETUCE
Nga Konferenca e Trete Globale
per Eliminimin e Punes se
Femijeve
Aktivitete ne shkollat “Nuci Naci”
dhe “Ismail Qemali”, ne Korce ne
zbatim te Projektit me AOb
Aktivitete ne shkollat Levan dhe
Zhupan, Fier, ne kuadrin e
Projektit me EI-ILO_IPEC
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per FSASH/SPASH ne vijim te misionit te tyre per mbrojtjen e
interesave sociale - ekonomike dhe kerkesave te sindikalisteve
e gjithe punonjesve te sistemit te arsimit, si edhe dhe te
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Kongresi i peste i FSASH, si Sesioni
i Pare qe u zhvillua me 23 mars 2013,
ashtu dhe Sesioni i Dyte, qe po
zhvillojme sot, theksoi z. Dobrushi,
eshte nje Kongres jashte radhe, jo i

zakonshem. Ne historine 22 vjecare te
FSASH, bazuar ne Statutin e saj, jane
zhvilluar tre Konferenca Kombetare

dhe pese Kongrese. Ne vijimsine e
konferencave kombetare dhe
kongreseve, Kongresi i Peste nuk
eshte i pari qe zhvillohet jashte radhe.
Eshte per t’u theksuar se FSASH ka

fituar dhe po pasurone nje pervoje te
vlefshme per thirrjen dhe zhvillimin e
kongreseve jashte radhe, per te

diskutuar e marre vendime per
probleme madhore sindikale apo
zhvillimin e reformimin e sistemit
arsimor, duke zbatuar, ne te njejten
kohe, me korrektesi, zhvillimin e
kongreseve te zakonshme statutore.

Nuk eshte pa interes te sjellim ne
kujtese se FSASH kongresin e pare
jashte radhe e zhvilloi me 6 dhjetor
2002, vetem 2 vjet mbas Kongresit te
Pare te zakonshem. Po pse brenda 2
vjeteve, Keshilli Drejtues i FSASH
gjykoi te therrase dhe zhvilloje nje
kongres jashte radhe?

Pikerisht sepse ne fillimet e shekullit
te ri, po kristalizohej plotesisht ideja se
shekulli i 21-te do te jete shekulli i nje
progresi te shkalles se larte te zhvillimit
te shkences, teknikes e teknologjise.
Themelin e ketij trekendeshi: shkence-
teknike dhe teknologji e larte, si kusht
per progresin shoqeror ne kuptimin e
gjere te fjales, e perben arsimimi cilesor
i brezit te ri, krijimi i shanseve qe asnje
femije te mos mbetet pa shkolle, pa
mbaruar arsimin baze. Kjo eshte
arsyeja qe ish Presidenti Amerikan Bill

ZHVILLOI PUNIMET SESIONI I DYTE  I KONGRESIT TE 5-te TE FSASH
Ne zbatim te vendimeve te

Keshillit Drejtues te FSASH te dates
21 dhjetor 2012 dhe 9  shkurt 2013, u
mblodh dhe zhvilloi punimet ne
Tirane, me 7 nentor 2013, Sesioni i
Dyte i Kongresit te 5-te te
Federates se Sindikatave te
Arsimit dhe Shkences, FSASH.

Ne Kongres moren pjese 87
delegate nga 35 seksione
sindikale te FSASH-it ne rrethe,
te ftuar nga disa seksione sindikale, si
edhe nga Ministria e Arsimit dhe
Sportit, Ministria e Mireqenies Sociale
dhe Rinise, nga Sindikata e Pavarur e
Arsimit, SPASH, dhe nga disa federata
sindikale me te cilat FSASH

bashkepunon ne kuadrin e levizjes
sindikale shqiptare.

Ne emer te Keshillit Drejtues,
fjalen e hapjes e mbajti Zv/Kryetari i
FSASH, z. Fatmir Bezati.

Tema kryesore qe pershkoi punimet
e Kongresit ishte gjendja aktuale dhe
prioritetet per  konsolidimin e
strukturave te FSASH ne funksion te
angazhimit  per nje arsim cilesor,
posacerisht per rritjen e
profesionalizmit te mesuesve dhe
mbrojtjen sociale – ekonomike te tyre.

Fjalen hyrese, ne emer te Keshillit
Drejtues, e mbajti kryetari i FSASH,
z. Xhafer Dobrushi.

Ne vijim, Kongresin e pershendeten

perfaqesuesit e Ministrive pjesemarrese,
Presidenti i SPASH-it, Nevrus Kaptelli,
si edhe perfaqesuesi i kater federatave,
Festim Shehaj.

Rreth temes qendrore te Kongresit
folen perfaqesuesit e Seksioneve
sindikale Tirana Qytet, Majlinda Ziu;
Vlore, Petref Celaj; Pogradec, Istref
Haxhillari; Berat, Enriketa Zeqo;
Durres, Sadik Prethi; perfaqesuesi i
Arsimit te Larte, Zenel Sina, etj.
Kongresi miratoi kerkesat kryesore qe
do t’u drejtohen Ministrise se Arsimit
dhe Sportit dhe Ministrise se
Mireqenies Sociale dhe Rinise,
ndryshimet ne Statutin e FSASH-it dhe
Vendimin kryesor te ketij Kongresi.

Nga fjala hyrese e z. Xhafer Dobrushi,
mbajtur ne Sesionin e Dyte te Kongresit te 5-te te FSASH

Vijon në faqen 4
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Klinton, ne fjalen e tij te pershendetjes
ne Kongresin e Dyte te Federates
Nderkombetare te Sindikatave te
Arsimit, EI, e quajti shekullin e 21-te,
shekullin e mesuesit, shekullin e arsimit
dhe te arsimimit. Me kete vleresim u
bashkuan pothuaj ne te njejten kohe,
udheheqesit e vendeve me te zhvilluara
europiane si ish Kryeministri anglez
Toni Bler, etj. Ketu e ka burimin edhe
parulla lapidare e ketij fillim shekulli “
Arsim cilesor, kryesisht publik dhe
krijim i shanseve te barabarta per
te gjithe nxenesit”, ketu mbeshteten
edhe te gjitha nismat, aksionet dhe
programet qeveritare kur shpallin
arsimin si sektor prioritar.

Tani mund te kuptohet me mire pse

dhjete vite me pare FSASH mendoi se
politiken dhe strategjine e saj sindikale
duhet ta shikonte dhe ndertonte ne nje
kendveshtrim te ri, me te gjere, duke
shpallur si qellim kryesor te saj, krahas
mbrojtjes se kerkesave sociale-
ekonomike te anetareve, te te gjithe
mesuesve, edhe marrjen e
pergjegjesive per  angazhimin e mases
se madhe te sindikalisteve dhe
punonjesve te tjere te sistemit te arsimit
ne procesin e reformimit dhe
modernizimit te ketij sistemi, thelbi i te
cilit, sic e thame, eshte “ Arsim Cilesor,
kryesisht publik, dhe Shanse te
Barabarta per te gjithe nxenesit”.

Qe nga ky Kongres, gjate ketyre
10 vjeteve, pa lene pas dore zgjidhjen
e kerkesave dhe mbrojtjen e interesave
sociale ekonomike te sindikalisteve dhe
mesuesve, ne jemi angazhuar ne
menyre sistematike ne aspekte te
vecanta dhe kyce te reformimit dhe
modernizimit te arsimit, ne kuadrin e
partneritetit social me punedhenesin dhe
qeverine.

Edhe ky Kongres, sic e thashe,
eshte jashte radhe, jo i zakonshem.
Keshilli Drejtues i FSASH, mbas
shume debatesh dhe analizash, ne
mbledhjen e 9 shkurtit 2013, arriti ne
perfundimin qe te thrrase Kongresin e
5-te, ne dy sesione, per dy probleme
madhore:

Se pari, per situaten e rende te

krijuar ne marredheniet e FSASH me
KSSH, per nje periudhe me shume se
3 vjecare, si rezultat i shkeljes se
normave me elementare statutore nga
ana e lidershipit te kesaj te fundit,
perfshire tendencen e rrezikshme per
t’i hequr FSASH identitetin dhe
pavaresine e saj, per ta zhveshur nga
personaliteti juridik dhe pronesia mbi
objektet ekonomike qe KSSH ka fituar
nga pasuria e sindikatave, duke mos
perfillur faktin qe lidershipi i KSSH
statuterisht dhe ligjerisht eshte vetem
administratori dhe jo pronari i ketyre
pronave, etj. Mbas nderprerjes ne fakt
te marredhenieve me KSSH, duhej te

mbahej qendrim edhe “de jure”, duhej
te merreshin vendime qe jane vetem
ne kompetencen e Kongresit. Sesioni i
Pare i Kongresit te Peste u zhvillua me
23 mars dhe tashme dihen vendimet
qe ai mori, midis te cilave me kryesori
eshte shkeputja e FSASH nga
KSSH.

Se dyti, ne kushtet kur viti 2013
ishte dhe eshte periudha kur fillon te
zbatohet Ligji i ri i Arsimit per Sistemin
Parauniversitar, ishte dhe eshte
periudha e hartimit te akteve nenligjore,
qe lidhen me kete Ligj, ishte viti i
zgjedhjeve politike, ku ofrohen dhe
konkurojne alternativa te reja per
arsimin, dilte e nevojshme dhe e
domosdoshme per FSASH, qe ne rolin
e partnerit social serioz dhe te
pergjegjshem, te diskutonte ne nje
Kongres jashte, pra ne Sesionin e Dyte
qe po zhvillojme sot, nevojen e
konsolidimit te metejshem te
strukturave sindikale qe perbejne
FSASH, nga keshillat e shkollave deri
ne Federate, si dhe angazhimin e
FSASH per arsim cilesor.

Prandaj me duhet te theksoj se
qellimi kryesor i thirrjes se Sesionit te
Dyte te Kongresit te 5-te eshte
vullneti dhe vendosmeria e palekundur
e FSASH per t’iu bashkuar dhe per
t’u perfshire aktivisht ne aksionin e
Federates Nderkombetare dhe asaj
Europiane te sindikatave te arsimit, EI
dhe ETUCE, ku ne jemi anetare, me
moton “ TE BASHKOHEMI PER
NJE ARSIM CILESOR, si kusht PER
TE NDERTUAR NJE BOTE ME TE
MIRE”.

Ky Kongres do te diskutoje e
miratoje prioritetet dhe veprimtarite ne
kuadrin e kesaj fushate, per te
ndihmuar qe cdo sindikalist dhe
mesues te krijoje nje vizion te ri, me
te thelle dhe me te gjere, per
kerkesen madhore bashkekohore
per arsim cilesor.

Por, pergjigja jone ndaj kesaj
kerkese dhe angazhimi yne ne kete
fushate nuk do te ishte rezultativ pa
konsolidimin e strukturave te
FSASH., qe eshte nje nga

Vijon nga faqja 3
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komponentet e temes qe po
diskutojme ne kongres. Problemi qe
shtrohet eshte ky: FSASH, ne rolin e
partnerit social kryesor, i ka
mundesite, aftesite, strukturat dhe
kapacitetet per te marre persiper dhe
per te zbatuar prioritetet qe ne teresine
e tyre percaktojne stadin e nje arsimi
cilesor? Eshte ne gjendje FSASH qe
te ngreje dhe te perfshije ne kete
aksion, ne aksionin per nje arsim
cilesor, masen e madhe te
sindikalisteve dhe mesuesve?

Po ta shikojme dhe vleresojme
problemin nga pikepamja sasiore,
rezulton se Federata e Sindikatave te
Arsimit dhe Shkences ka nje potencial
te konsiderueshem. Ajo eshte e shtrire
ne 35 rrethe te vendit. Aktualisht nuk
kemi seksione sindikale funksionale
vetem ne Malesine e Madhe dhe
Delvine. Nga analizat qe u bene ne
seksionet sindikale te rretheve dhe ne
shkalle qarku, mbi bazen e listave te
rregullta te anetaresise te vertetuara
me pjesen e kuotizacionit per 6/
mujorin e pare, provohet se ne
FSASH jane te anetaresuar rreth 18
000 mesues, edukatore te sistemit
parashkollor, pedagoge nga 5
universitete dhe punonjes ndihmes.
Pjesa me e madhe e drejtuesve ne
nivel seksioni, ne nivel keshilli sindikal,
komisionet e gruas dhe te rinise jane,
jo vetem sindikaliste te perkushtuar e
te  trajnuar, por edhe mesues cilesor
me reputacion. Shume seksione si
Tirana (qytet), Durresi, Vlora, Fieri,
Lezha, Kukesi, Gjirokastra, Burreli,
Pogradeci, Mallakastra, Permeti,
Kavaja, etj., jo vetem negocojne me
cilesi dhe efektivitet me punedhenesin
per problemet qe shqetsojne
sindikalistet dhe mesuesit, por edhe ne
terheqjen dhe perfshirjen e
kontigjenteve gjithnje e me te medha
te te punesuarve ne njohjen, diskutimin
dhe zgjidhjen e problemeve qe
preokupojne shkollen. Edhe seksione
sindikale si Korca, Elbasani, Tirana (
qark), Shkodra, Lushnja, Hasi, etj, jane
ristrukturuar dhe po ecin ne rrugen e
konsolidimit. Eshte per t’u theksuar se

gjate zgjedhjeve qe u zhvilluan kete
vit, ne krye te shume prej seksioneve
sindikale jane zgjedhur drejtues dhe
ekipe drejtuesish te rinj, kryesisht gra
dhe vajza.

   Mbeshtetur ne kete baze te
fuqishme, ne nivel qendror, FSASH ka
arritur nje shkalle te kenaqshme
konsolidimi, perfshire vizionin per
mbrojtjen sociale- ekonomike dhe
zhvillimin e reformimin e arsimit, gje
qe provohet me cilesine e
problematikes qe parashtrohet e
diskutohet periodikisht me punedhesin,
duke mundesuar zhvillimin e nje
dialogu social te panderprere dhe
efektiv, mbi te gjitha me interes
dypalesh. Rezultatet dhe pervojat nga
ky proces dialogu jane bere dy here
objekt diskutimi ne organizmin me te
larte te partneritetit social, ne Keshillin
Kombetar te Punes, i cili e ka
vleresuar kete pervoje duke e
rekomanduar si shembull edhe per
sindikatat e profesioneve te tjera.

Ne keto kushte, objektivi yne
kryesor per te ardhmen mbetet rritja
e aftesise se keshillave sindikale
ne shkolla, sidomos nepemjet
trajnimit te tyre sindikal, pergatitja e
ketyre keshillave per te perballuar me
nivel dialogun social me punedhenesin,
sidomos kur ne nje te ardhme te afert
do te filloje, ne baze te ligjit te ri, te
decentralizohet sistemi arsimor, gje qe
nenkupton edhe kalimin e rolit te
punedhenesit nga DAR/ZA-te ne
drejtorite e shkollave.

Duke parashtruar dhe analizuar ne
menyre kritike dhe realiste gjendjen e
brendshme ne FSASH, funksionimin
e strukturave statutore nga baza deri
ne qender, duke mbajtur parasysh
bashkepunimin me aleaten tone,
Sindikaten e Pavarur te Arsimit –
SPASH, bashkepunim qe prek ceshtjet
me thelbesore te te dy sindikatave prej
me shume se 15 vjetesh; duke mbajtur
parasysh qe FSASH/SPASH, me
vullnetin e tyre te perbashket e kane
rritur dhe institucionalizuar me tej kete
bashkepunim duke krijuar “ Aleancen
e Sindikatave te Arsimit FSASH/

SPASH” si synim per te shkuar drejt
bashkimit te te dy sindikatave ne nje
te vetme, si shprehje e deshires dhe
kerkeses pothuaj te te gjithe mesuesve
dhe punonjesve te tjere te arsimit, te
bindur se ecja ne rrugen e ketij
objektivi do te fuqizonte me tej levizjen
sindikale ne arsim, ne mund te themi
se ne kete stad jemi te pergatitur per
t’u perfshire ne aksionin “ Arsim
cilesor – per nje bote me te mire” dhe
per te dhene kontributin tone ne
arritjen e ketij objektivi.

Natyrisht, edhe ne kuadrin e
perpjekjeve per te arritur rritjen e
cilesise se sherbimeve qe ofron
shkolla, ne kemi nje pervoje te caktuar
disavjecare. Me i dukshem dhe
rezultativ eshte angazhimi i sindikatave
te arsimit ne terheqjen e qindra
mesuesve ne aksionin per
parandalimin dhe eliminimin e punes
se femijeve, per kthimin ne shkolle te
nxenesve braktises, kryesisht nga
komunitetet rom-egjiptian por edhe te
tjere, per nxjerrjen nga rreziku i
braktisjes te mijera nxenesve ne rrethet
e Fierit, Korces, Elbasanit, Durresit,
Shkodres dhe zones se Kamzes. Me
mesuesit e ketyre rretheve, ne menyre
periodike jane zhvilluar tryeza dhe
seminare kualifikimi me lektore te
instituteve perkatese te sistemit te
Ministrise Arsimit dhe lektore nga
Hollanda, Italia, etj., bazuar ne literature
bashkekohore, jo vetem per
parandalimin e punes se femijeve, por
edhe per kualifikimin profesional te
mesuesve, per aftesimin e tyre me dijet
bashkekohore.

Bazuar ne kete pervoje dhe te
orientuar nga objektivat e EI dhe
ETUCE, FSASH po perpunon per te
saktesuar prioritetet per aksionin “
Arsim cilesor- per nje bote me te mire”.
Ne menyre te permbledhur keto
prioritete jane:

- Arsimi cilesor si nje e drejte baze
e njeriut dhe nje e mire publike, bazuar
ne mesimdhenie cilesore, mjete cilesore
mesimore per mesidhenien, ambjente
cilesore per mesimdhenien dhe

Vijon në faqen 6
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Sesioni i Dyte i Kongresit te Peste
te Federates se Sindikatave te Arsimit
dhe Shkences, FSASH, zhvilloi
punimet ne daten 7 nentor 2013, ne
Tirane.

Sesioni diskutoi mbi “Konsolidimin
e strukturave te FSASH dhe
angazhimin e metejshem per rritjen e
profesionalizmit te mesuesve dhe
mbrojtjen social - ekonomike te tyre”
dhe, pas fjales hyrese te Kryetarit te

Federates dhe diskutimeve te
delegateve, mori keto Vendime:

1. Miraton veprimtarine e FSASH-
it per”Konsolidimin e strukturave te
FSASH dhe angazhimin e metejshem
per rritjen e profesionalizmit te
mesuesve dhe mbrojtjen social -
ekonomike te tyre”, dhe objektivat qe

do t’i paraqiten Ministrise se Arsimit
dhe Sportit, si dhe Ministrise se
Mireqenies Sociale dhe Rinise per
periudhen e ardheshme.

2. Kongresi ngarkon Keshillin
Drejtues te Federates qe, me mbarimin
e mandatit 5-vjecar te Kryetarit, te
percaktoje kohen e pershtatshme per
thirrjen e Kongresit te 6-te zgjedhor

per zgjedhjen e Kryetarit te Federates.

3. Kryetari aktual, i mandatuar nga
Kongresi i Katert i FSASH, vazhdon
t’i kryeje funksionet deri ne diten e
mbledhjes se Kongresit te zakonshem
zgjedhor.

4. Keshilli Drejtues i FSASH-it, ne
mbledhjen e pare mbas Kongresit, te

VENDIM
I SESIONIT TE DYTE TE KONGRESIT TE PESTE TE FEDERATES SE SINDIKATAVE

TE ARSIMIT DHE SHKENCES

zgjedhe Kryesine e FSASH,
formatuar sipas Statutit te miratuar ne
kete Kongres. Mandati i Kryesise
vazhdon deri ne Kongresin e
zakonshem te radhes, pas Kongresit
te 6-te zgjedhor.

SESIONI I DYTE
I KONGRESIT TE PESTE

TE FSASH
Tirane, 7. 11. 2013

U ZGJODH KRYESIA E RE
E FSASH

Ne zbatim te pikes 4 te Vendimit te
Sesionit te Dyte te Kongresit te 5-te, u
mblodh Keshilli Drejtues i FSASH, i cili
zgjodhi Kryesine e re. Ne perputhje me
pikat 3 dhe 4 te Vendimit te Kongresit
te 5-te dhe Vendimit te Keshillit
Drejtues te dates 21.12. 2013,  Kryesia
e re e FSASH perbehet nga:
1. Xhafer  Dobrushi, Kryetar,
2. Fatmir  Bezati, Zv/kryetar i pare,
3. Majlinda  Ziu, Zv/kryetare,
4. Petref  Celaj, Zv/kryetar,
5. Stavri Liko, Sekretar

i Pergjithshem,
6. ElisabetaMyftari, Anetare,
7. Isa Reka, Anetar,
8. Rajomanda Grabocka,Anetare,
9. Bashkim Shyle, Anetar,

Keshilli Drejtues i FSASH zgjodhi
Fatbardha Keco si te ngarkuar te
FSASH per problemet e gruas dhe
Brunilda Salaj, te ngarkuar me
problemet e rinise, te cilat, ne baze te
Statutit te Federates, marrin pjese
rregullisht ne mbledhjet e Kryesise, pa
te drejte vote.

mesimnxenien.
- Rritje e vizionit dhe angazhimit te

sindikatave te arsimit per nje arsim
cilesor.

- Akses per te gjithe ne arsimin

cilesor.
- Rritje e financimit per arsimin

publik, ku kerkesa kryesore e FSASH
eshte qe gjate  kater viteve te ardhme
PBB te rritet ne masen 5 perqind, nga
3.2 perqind qe eshte sot.

- Trajnim i mesuesve cilesore.

- Pune dhe perkushtim per ta bere
profesionin e mesuesit me terheqes.

- Rritja e forces argumentuese te
sindikatave te arsimit ne procesin e
dialogut social dhe perfshirja e tyre ne
vendimmarrjet qe lidhen direkt ose
indirekt me sektorin e   Arsimit.

Vijon nga faqja 5
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Te nderuar delegate,
Te nderuar te  ftuar,
Sot eshte nje dite shume e rendesishme

per sidikalizmin e arsimit shqiptar dhe per
mua ne vecanti.

Si drejtues qe ne themelimin e
Sindikates se Pavarur te Arsimit, une
vleresoj se ky Kongres e gjen sindikaten
me te pjekur dhe me rezultative ne arritjet e
saj. E pavarur dhe e rregjistruar juridikisht,
me nje statut te permiresuar nga kongresi

ne kongres dhe e shperndare ne rreth 1800
organizata shkollore.

Me lejoni te permend disa nga arritjet
me te cilat vijme ne kete forum te larte:

-Me nje kontrate  kolektive te nivelit te
pare te shtrire ne te gjithe Shqiperine e te
shperndare falas ne te gjithe anetaresine.

-Me 36 kontrata te nivelit te dyte.
-Me nje anetaresi prej 18 mije anetaresh

me kuota, qe ju e perfaqesoni ne Kongres.
-Me nje prani ne rritje te drejtuesve te

rinj, te kualifikuar ne nivel shkolle, rrethi e
vendi

-Me perfaqesues ne Keshillin
Kombetar te Punes.

-Me nje pjesemarrje partneriteti me tre
nivelet, me Ministrine e Arsimit, DAR dhe
ZA.

-Me pjesemarrje dhe kontribut ne
grupet e punes per ligjin e arsimit
parauniversitar dhe profesional dhe ky i

ZHVILLOI PUNIMET KONGRESI I GJASHTE I SINDIKATES
SE PAVARUR TE ARSIMIT TE SHQIPERISE (SPASH)

 -Z. Nevrus  Kaptelli, zgjidhet president
i SPASH

 -Z. Bajram  Kruja, zgjidhet president
nderi i SPASH

Me 26 tetor 2013, ne Tirane, zhvilloi
punimet Kongresi  i 6-te i  Sindikates se
Pavarur te Arsimit te Shqiperise.

Ne Kongres moren pjese 123 delegate
nga 36 rrethe te vendit, si dhe te ftuar
sindikaliste veterane te SPASH,
perfaqesues te FSASH e drejtues te
sindikatave te tjera te BSPSH, perfaqesues
te Ministrise se Arsimit dhe Sportit,
Ministrise se Mireqenies Sociale dhe
Rinise, Presidenti i BSPSH z.Gezim Kalaja
etj.

Ne Kongres moren pjese edhe i
deleguari i EI dhe ETUCE,  z. Jens Vraa
Jensen, Kryetar i Komisionit te Arsimit te
Larte ne EI, si edhe perfaqesues te
sindikatave te arsimit te rajonit.

Pas Fjales se Hapjes, te mbajtur nga
Zj.Bukuroshe Shabani, zv/.Presidente e
SPASH, te pranishmit i pershendeti, me nje
fjalim te shkurter, Presidenti i SPASH, z.
Bajram Kruja.

Raportin: “Mbi veprimtarine e SPASH
per periudhen shtator 2009 - tetor 2013”,
ne emer te Keshillit Kombetar, e mbajti
Drejtori i Marredhenieve me Publikun ne
SPASH

Z. Nevrus  Kaptelli. Kongresin e
pershendeti Presidenti i BSPSH-se z.Gezim
Kalaja. Ai, midis te tjerave,  kerkoi nga
Qeveria ruajtjen e vendeve te punes per te
gjithe mesuesit qe gezojne mbrojtjen e
kontrates kolektive te punes, si dhe rritjen
e pagave te mesuesve ne 700 dollare ne
muaj. Ne emer te MAS, pershendeti
Kongresin  zv/Ministrja e Arsimit dhe
Sportit, znj.Nora Malaj, ndersa keshilltari i
Ministrit te Mireqenies Sociale dhe Rinise,
z.Bashkim Sala, pershendeti ne emer te

Ministrit, z.Erion Veliaj.
Ne emer te EI dhe ETUCE, Kongresin e

pershendeti perfaqesuesi i tyre z.Jens Vraa
Jensen, i cili vleresoi SPASH per kontributin
e dhene ne mbrojtje te interesave social-
ekonomike te mesuesve dhe ndihmesen qe
ajo jep, se bashku me FSASH, per mbajtjen
e nxenesve ne shkolle dhe eliminimin e

punes se femijeve.
Kongresin e pershendeten edhe

Kryetari i FSASH, z.Xhafer Dobrushi,
Kryetari i Sindikates se Arsimit te
Maqedonise, z.Jakim  Nedelkov,
perfaqesuesi i Sindikates se Arsimit te Malit
te Zi, z. Ahmet Djoni, si dhe Kryetari i
Sindikates se Arsimit te Kosoves, z.Ali
Shabani.

Ne Kongres diskutuan drejtues te
Seksioneve Sindikale, perfshire z. Aleks
Dushi, znj.Anila Kosova, etj.

Kongresi miratoi Rezoluten e paraqitur
nga  zv.Presidenti i SPASH, z.Defrim Spahiu,
ne te cilen  percaktohen detyrat kryesore te
Sindikates dhe strategjia e saj per vitet ne
vazhdim.

Kongresi zgjodhi organet drejtuese te
SPASH, perfshire perberjen e Keshillit
Kombetar dhe te Komisioneve (komisionit

te kontroll-revizionimit dhe komisionit te
zgjidhjes se konflikteve e interpretimit te
statutit).

Me pas u zhvilluan procedurat per
zgjedhjen e Presidentit te ri te SPASH. Sipas
vendimit te Keshillit Kombetar, Kongresit
iu paraqiten 3 kandidatura: Nevrus Kaptelli,
Shaban Duka dhe Ismet Spahiu. Duke qene

se z. Ismet Spahiu, ne seance e terhoqi
kandidaturen, Kongresi me votim te fshehte
votoi per 2 kandidate. Ne perfundim te
votimit rezultoi qe z. Nevrus Kaptelli mori
103 vota, ndersa z. Shaban Duka16 vota.
Ne baze te ketij rezultati, Komisioni i votimit
shpalli President te SPASH-it z. Nevrus
Kaptelli.

Presidenti i ri falenderoi delegatet per
besimin e dhene dhe siguroi Kongresin se
do te  punoje me vendosmeri e perkushtim
qe SPASH te vazhdoje te ece perpara ne
rrugen tashme te konsoliduar ne mbrojtje
te interesave social-ekonomike te
anetaresise. Ai vleresoi lart kontributin e
dhene per afro 20 vjete ne drejtimin e
SPASH-it te Presidentit te meparshem z.
Bajram Kruja dhe i propozoi Kongresit qe
ta zgjedhe ate President Nderi te SPASH,
propozim qe u miratua unanimisht.

Pershendetje e z. Bajram Kruja, drejtuar Kongresit te 6-te te SPASH

Vijon në faqen 6
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Kam nderin dhe kenaqesine, theksoi
midis te tjerash z. Nevrus Kaptelli, t’ju
paraqes veprimtarine e Sindikates se
Pavarur te Arsimit te Shqiperise per
periudhen shtator 2009-tetor 2013.

SPASH vjen ne Kongresin e gjashte te
saj e barabarte me sindikatat e tjera te
Federates Nderkombetare te Arsimit, EI, ku
ajo aderon, pasi funksionon si e pavarur, e
lire dhe demokratike.Te SPASH
sot,anetaresia  dhe gjithe mesuesit shohin
nje nga mbrojteset e verteta te interesave te
tyre social-ekonomike, e arritur kjo nepermjet
zbatimit te Statutit dhe Kontrates Lolektive
te Punes.

SPASH ka funksionuar duke u bazuar
fort ne Statutin e saj dhe ne Kontraten
Kolektive te Punes te nivelit te pare. Ne
zbatim te planit te veprimtarive te
percaktuara ne fillim te çdo viti ne kemi
zhvilluar kater takime te Keshillit Kombetar
ne vit dhe brenda mandatit 4-vjeçar jane
zhvilluar gjithsej 16 te tilla dhe 24 mbledhje
te Komitetit Ekzekutiv, ne te cilat jane trajtuar
tema qe i kane sherbyer mbarevajtjes se
punes se sindikates dhe shqetesimeve te
reformes arsimore . Gjate 4 viteve te fundit,
SPASH eshte rritur dhe konsoliduar. Nga 31
seksione ne rrethe qe kishim ne fillim te ketij
mandati, sot shtrihemi ne 36 seksione.

Keshilli Kombetar vendosi mbajtjen e
Kongresit te 6-te te SPASH me 26 tetor 2013

Etapa e pare e zgjedhjeve ishte 8 shkurt
deri me 3 maj 2013, gjate se ciles duhej te
zhvilloheshin zgjedhjet ne te gjitha
organizatat sindikale ne shkolla, por per
arsye se disa rrethe nuk u impenjuan si
duhet,  kjo etape u zgjat deri me 9 maj. Per
zhvillimin e zgjedhjeve ne shkolla Keshilli
Kombetar miratoi rregulloren e zhvillimit te
tyre, ku drejtuesve te SPA te rretheve iu
kerkua qe para procesit te zgjedhjeve te
beheshin listat e reja sipas modelit te

botuar nga SPASH dhe shperndare falas
per drejtuesit sindikaliste.

-Me aktivitete kombetare e lokale te 5
Tetorit, 7 Marsit etj.

-Me gazeten “Sindikalisti”  dhe me
Revisten e perbashket me FSASH,
“Tribuna sindikale”.

- Me pune dhe kontribut ne shkollat e
komunitetit rom dhe egjiptian, per
braktisjen dhe rrezikun e braktisjes nga

shkolla ne Korce, Fier etj.
- Me nje partneritet te shkelqyer me

BSPSH-ne ne te gjitha fushat, me
Presidentin e saj z.Gezim Kalaja.

-Me nje partneritet shume te mire me
aktivitete e kontrata te perbashketa me
FSASH, drejtuar nga z.Xhafer Dobrushi.

-Me nje bashkepunim vllazeror te
shkelqyer me sindikaten e Bashkuar te
Arsimit dhe Shkences te Kosoves te
drejtuar nga z. Ali Shabani.

-Me nje bashkepunim shume te mire,
ne rritje me sindikatat simotra te vendeve

fqinje te Malit te Zi e Maqedonise.
-Me ndihmen e pakursyer te AOb

Holande.
-Me partneritet te plote me EI, ku ne

jemi anetare me te drejta te plota qe ne
vitin 1995  dhe ETUCE.

Demokracia i pranon sindikatat.
Detyra jone e vazhdueshme mbetet rritja
e nivelit te perfaqesimit, ku jo vetem do te
perballemi me problemet, por edhe t’i
zgjidhim nepermjet dialogut.

I uroj Pune te mbare Kongresit!
Ju faleminderit!

Nga raporti i mbajtur ne Kongres nga z. Nevrus Kaptelli “Mbi veprimtarine e
SPASH per periudhen shtator 2009- tetor 2013”

miratuar nga Keshilli Kombetar. Ky proces,
ne pergjithesi, u zhvillua mire dhe ne
perputhje me Statutin dhe rregulloren e
miratuar per kete qellim. Punuan  mire SPA
Tepelene me kryetar z.Kastriot Ajdini, SPA
Bulqize me kryetar te ndjerin Gani Keta, SPA
Korçe me kryetare znj.Albina Peppo, SPA

Elbasan me kryetare znj.Bukuroshe Shabani,
SPA Lezhe me kryetar z.Pjeter Prenga, SPA
Puke me kryetar z.Pjeter Gjoni, SPA Tirane
Qark me kryetar z.Shaban Duka, SPA Durres
me kryetar z.Sadik Reçi, SPA Mallakaster me
kryetar z.Eqerem Skendaj, SPA Mat me
kryetar z.Arben Kola etj.

Ne etapen e dyte, 9 maj deri 15 shtator, u
zhvilluan konferencat zgjedhore te SPA te
Rretheve per analizen e veprimtarise
sindikale dhe zgjedhjet e reja. Mbledhjet e
seksioneve jane ndjekur nga afer nga
Presidenti i SPASH, anetare te Kryesise se
SPASH dhe ne disa rrethe ka marre pjese
edhe Presidenti i BSPSH-se z.Gezim Kalaja
ose sekretari i organizimit te BSPSH z. Koço
Jani. Gjate konferencave te zhvilluara ne
rrethe, disa SPA si Shkoder, Elbasan, Fier
etj, kane dale me propozime per ndryshime

statutore  me qellim permiresimin e statutit
dhe te punes se SPASH, te cilat se bashku
edhe me propozimet  e tjera te Kryesise dhe
te Komitetit Ekzekutiv, te cilat kane kaluar
edhe ne Keshillin Kombetar, do t’i shtrohen
Kongresit per miratim.

Epiqendra e diskutimeve ne te gjitha

strukturat zgjedhore,ne kushtet e
ndryshimeve politike,ka qene ruajtja e
vendeve te punes per çdo anetar te
suindikates.

Keshilli Kombetar i raporton kongresit
se  perveç SPA M.Madhe dhe Kamez ne te
gjitha rrethet e tjera jane zhvilluar
Konferencat zgjedhore te SPA .

Konferenca Zgjedhore e SPA M. Madhe
do te zhvillohet pas Kongresit, per aresye
se kryetari i saj, z. Shkelzen Rosaj, ka qene
ne gjendje jo te mire shendetesore. Edhe ne
Kamez zgjedhjet do te zhvillohen mbas
Kongresit.

Ne disa rrethe si ne Kolonje, Delvine,
Korçe, Elbasan, Vlore, Lushnje, Tirane
Qytet, Fier jane zgjedhur kryetare te rinj, qe
kane arsimin e nevojshem dhe jane aktiviste
te mire te sindikates.

Vijon nga faqja 7
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Gjate etapes se dyte veshtiresi u hasen
vetem ne Vlore, pasi ish kryetari Mynyr
Murati, qe  kishte me se nje vit qe kishte
dale ne pension,  nuk pranoi te zhvillonte
Konferencen. Por, me insistimin e dy zv.
kryetareve dhe te te gjithe kryesise se SPA
Vlore, u mundesua edhe zhvillimi i kesaj
konference..

Keshilli Kombetar dhe Kryesia e
SPASH, falenderojne per punen e bere nder
vite per organizimin, funksionimin dhe
drejtimin e Sindikatave te Pavarura te

Arsimit ne rrethe  te gjithe kryetaret e
seksioneve, qe gjate ketij mandati dolen ne
pension dhe ne zbatim te Statutit, nuk mund
te rizgjidheshin. Merite e tyre eshte,
gjithashtu, se gjate ketij mandati ata
pergatiten, trajnuan dhe sollen gradualisht
ne kryesite e seksioneve drejtues te rinj, qe
ne konferencat e rretheve u zgjodhen ne
detyren e kryetarit te seksionit. Prandaj e
ritheksojme se Kontributi qe ish kryetaret e
seksioneve, te cilet dolen ne pension, dhane
per sindikaten e pavarur te arsimit nuk do te
harrohet dhe se ata do te jene pjese e
veprimtarise dhe e aktiviteteve te SPASH
sa here te jete e mundur dhe e nevojshme.

Mbledhja e 20 tetorit, ishte mbledhja e
fundit e Keshillit Kombetar qe do te mbyllte
veprimtarine sindikale te kater viteve. Ketu
u evidentua se SPASH nga  rreth 8000
anetare me kuote qe kishte ne fund te
gjashtemujorit te pare 2009, nga  27 rrethe me
veprimtari te plote, sot edhte e shtrire ne te
36 rrethet e vendit dhe numri i anetaresise me
kuote shkon ne afro 18 mije.Gjithashtu, ne
kete mbledhje u miratuan  procedurat e
zhvillimit te Kongresit, u miratua  raportit
kryesor, mandatet e perfaqesimit ne Kongres
per secilin rreth, propozimet  per ndryshime

ne Statut, materialet e tjera te Kongresit, si
dhe kandidaturat per presidente te SPASH.

Desheroj te ndalem ne disa aspekte te
rendesishme dhe te vecanta te veprimtarise
katervjecare te SPASH.

Se pari, bashkepunimi dhe partneriteti
me BSPSH. Duke qene si pjesetare ne
themelimin e BSPSH dhe pjese e pandare e
historise se perbashket te sindikalizmit
shqiptar, SPASH  vlereson ndihmen
programore, organizative  dhe financiare qe
BSPSH  dhe presidenti i saj z.Gezim Kalaja,

kane dhene gjate ketyre 4-viteve, jo vetem
ne nivel qendror, por edhe ne nivel lokal.
Gjithashtu vleresojme dhe bashkepunimin
me sindikatat e profesioneve  te tjera
pjesetare te BSPSH, ne shume aspekte.
Partneriteti i SPASH me Ministrine e Punes
ka qene normal, pavaresisht se ne Keshillin
Kombetar te Punes jo gjithmone problemet
jane trajtuar me seriozitetin e duhur, per
shkak te mospjesemarrjes se anetareve te
Keshillin Kombatar te Punes, nga pala e
qeverise, pra te perfaqesimit te dikastereve
me nivele te uleta.

Se dyti, mardheniet me FSASH. Keto
mardhenie kane ardhur gjithnje ne rritje dhe
jane shume pozitive. Jo vetem si
nenshkruese te perbashketa te Kontrates
Kolektive, por edhe te zbatimit te saj ne nivel
qendror dhe ne nivel lokal. Me kontributin
e perbashket te dhene ne permiresimin e
Ligjit te Arsimit Parauniversitar, me projektet
e perbashketa ne luften kunder punes se
femijeve, me perpjekjet e perbashketa per
uljen e numrit te nxenesve braktises dhe
atyre me rrezik braktisje, me pjesemarrje te
perbashket ne Keshillin Kombetar te Punes,
eshte bere e mundur qe ne shume rrethe, qe
prej vitesh, te  ekuibrohet realisht anetaresia
sindikale dhe kete vit po pergatiten  lista te

perbashketa te anetaresise ne Aleancen
Sindikale, (duke ruajtur identitetin e seciles
sindikate), gje qe perben nje hap te
rendesishem ne pergjigje te kerkeses se
mesuesve per nje sindikate te vetme ne
arsim.

Se treti, mardheniet me EI, ETUCE.  Si
anetare te Federates Nderkombetare te
Arsimit, EI, dhe Komitetit Europian te
Sindikatave te Arsimit, ETUCE, SPASH ka
marre pjese aktivisht ne te gjithe veprimtarite
sindikale qe jane zhvilluar ne kuadrin e ketyre
dy organizmave dhe ka dhene kontributin e
saj per diskutimin dhe zgjidhjen e
problemeve te arsimit ne rajon e me gjere.
Gjithashtu, kemi marredhenie intensive
bashkepunimi me Sindikaten Holandeze te
Arsimit, AOb,  me Sindikaten e Arsimit te
Gjermanise, me sindikatat e arsimit te rajonit
si Maqedonia, Mali i Zi, etj.

Marredhenie shume te ngushta dhe
intensive zhvillojme edhe me Sindikaten e
Arsimit te Kovoves, SBASHK.  Midis tri
sindikatave shqiptare te arsimit- SPASH-
FSASH dhe SBASHK, jane nenshkruar disa
marreveshje bashkepunimi, zhvillojme
aktiviteteve te perbashketa, seminare, tryeza
e trajnime te perbashketa ne Shqiperi dhe
ne Kosove.

Se katerti, mardheniet me MAS.
Partneriteti me MAS, perfaqesuar me
Kontraten Kolektive te nivelit te pare dhe te
36 kontratave te nivelit te dyte me DAR dhe
ZA, ka qene me i mire ne nivel qendror se
ne nivelin vendor. Ne keto kater vite SPASH,
se bashku me FSASH, ka luajtur si duhet
rolin e partnerit social me Ministrine e
Arsimit, duke negocuar e zgjidhur probleme
qe lidhen me mbrojtjen sociale-ekonomike
te mesuesve, me permiresimin e
legjislacionit, me garantimin e vendit te
punes per sindikalistet dhe mesuesit, si dhe
probleme e objektiva te tjera per zhvillimin e
reformes ne arsim. Ne po punojme qe edhe
ne nivelin e dyte te zhvillojme me
punedhenesin nje partneritet cilesor dhe te
efektshem.

Te nderuar delegate dhe te ftuar. Keto
ishin ne menyre te permbledhur disa nga
problemet qe Keshilli Kombetar i SPASH
mendoj te shtroje e diskutoje ne kete
Kongres dhe qe do te pasurohen me
diskutimet, verejtjet e sugjerimet tuaja, duke
i mundesuar SPASH te percaktoje objektiva
te reja per ta forcuar me tej punen dhe
veprimtarine tone.

Ju faleminderit!
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FSASH DHE SPASH NE KOMISIONIN PARLAMENTAR TE EDUKIMIT
DHE MEDIAS

KESHILLI I MINISTRAVE NOMINON  FSASH DHE SPASH
ANETARE TE KESHILLIT KOMBETAR TE PUNES NGA

RADHET E ORGANIZATAVE TE PUNEMARRESVE

Me ftese te Komisionit
Parlamentar te Edukimit dhe Mjeteve
te Informimit Publik, me 26 dhjetor
2013, perfaqesuesit e FSASH/
SPASH, Xhafer Dobrushi dhe
Nevrus Kaptelli, parashtruan ne kete
Komision sugjerimet e te dy
sindikatave te arsimit per Projekt
Buxhetin e vitit 2014".

Kryetaret e dy sindikatave te
arsimit, mbasi vleresuan rritjen e
shpenzimeve per arsimin qe
parashikonte  projekt-buxheti, ne
krahasim me vitin e kaluar,
parashtruan edhe kerkesat e
sindikatave, te cilat ne menyre te
permbledhur ishin:

Mbas procedurave ligjore te
zhvilluara nga Ministria e Mireqenies
Sociale dhe Rinise per percaktimin
e organizatave te punedhenesve dhe
punemarresve, (sindikatave), me te
perfaqesuara ne vend, Keshilli i
Ministrave i Republikes se
Shqiperise, me Vendimin Nr. 1060,
date 14. 12. 2013, percaktoi 10
organizatat me te perfaqesuara nga
radhet e punedhenesve dhe 10
organizatat me te perfaqesuara nga
radhet e punemarresve, (sin-
dikatave).

Sic shihet edhe nga tekstet e
VKM Nr.1060, date 14.12.2013
dhe Urdherit Nr. 287, date
18.12.2013, qe po i botojme ne
kete numer, Federata e Sindikatave
te Arsimit dhe Shkences, FSASH,
dhe Sindikata e Pavarur e Arsimit
Shqiptar, SPASH, jane nominuar
anetare te Keshillit Kombetar te

Punes nga radhet e punemarresve,
(sindikatave).

Mbi bazen e ketij vendimi,
Ministri i Ceshtjeve Sociale dhe
Rinise, z. Erion Veliaj, me Urdherin
Nr. 287, date 18.12.2013, emeroi
anetaret dhe kandidatet e KKP nga
radhet e punedhenesve dhe te
punemarresve.

Sipas propozimeve te bera nga
organizatat perkatese, FSASH dhe
SPASH perfaqesohen ne kete organ
te larte e te rendesishem nga
kryetaret e tyre, z. Xhafer Dobrushi
dhe z. Nevrus Kaptelli, te cilet jane
emruar anetar te Keshillit Kombetar
te Punes.

Me keto vendime u krijuan
kushtet per funksionimin e Keshillit
te ri Kombetar te Punes me mandat
3 vjecar.

Mbi bazen e ketyre dokumenteve
te cituara me siper, me daten

19.12.2013 u zhvillua mbledhja e
pare e Keshillit Kombetar te Punes
per mandatin e ri. Mbledhja u
drejtua nga Ministri i Ceshtjeve
Sociale dhe Rinise, z. Erion Veliaj.

Mbas veprimtarive pershe-
ndetese, Keshilli degjoi nje
informacion te hollesishem nga zv/
Ministri i Financave per project-
buxhetin e vitit 2014. Ne mbledhje
u dhane mendime per ceshtjet qe do
te diskutoje dhe konsultoje Keshilli
gjate ketij viti.

Perfaqesuesit e FSASH/SPASH,
te pranishem ne mbledhje, ngriten
disa shqetsime te mesuesve qe
lidheshin kryesisht me mosdhenien e
shperblimit vjetor, ruajtjen e vendeve
te punes, etj.

Ne vijim po botojme tekstet e
plota te VKM Nr. 1060, date 14.
12. 2013 dhe Urdherit Nr. 287, date
18. 12. 2013.

- Rritja e pjeses se PBB per arsimin
ne 3.5 perqind per vitin 2014, me
qellim qe brenda 4 vjeteve kjo rritje
te arrije ne 5 perqind.

- Rritja e shpenzimeve per arsimin
profesional nga 2.5 miliard leke, qe
eshte ne projekt-buxhet, ne 2.7 miliard
leke.

- Perfshirja ne buxhetin e vitit 2014
e dhenies se teksteve falas edhe per
nxenesit e komunitetit egjiptian dhe
femijet nga familjet me perkrahje
sociale.

- Indeksimi ne page i rritjes se
inflacionit.

- Ruajtja e vendeve te punes per te
gjithe mesuesit qe aktualisht jane te

punesuar ne menyre te perhershme.
- Mos ndryshimin e ligjit per

moshen e daljes ne pension te
mesuesve.

- Dhenien e shpenzimeve te
transportit si dhe shperblimeve qe
mesuesit perfitojne ne baze te
Kontrates Kolektive te Punes,
perfshire dhenien e 1-2 pagave per
mesuesit qe dalin ne pension,dhenien
e shperblimit vjetor dhe mbatjen e
premtimit elektoral, qe ky shperblim
te arrije deri ne nje page te 13-te.

Deputetet anetare te ketij Komisioni
i vleresuan te drejta kerkesat e bera nga
sindikatat dhe premtuan mbeshtetje per
realizimin e tyre.
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Ne delegatët e Kongresit të 6-te te
SPASH, konstatuam se janë realizuar
detyrat e lëna nga Kongresi i 5-të i SPASH-
it gjatë mandatit 4 vjeçar, 2009-2013 për
kërkesat tona social-ekonomike dhe
miratojmë vijën politike, sociale dhe
financiare të SPASH, si dhe të gjitha
vendimet e marra nga organet drejtuese të
sindikatës sonë.

Kongresi njezeri mbeshtet dhe
percakton keto objektiva per mandatin e
ardhshem:

1. SPASH te mbroje me vendomeri
sindikalistet dhe mesuesit duke u bazuar
ne dispozitat e Ligjit „ Per sistemin Arsimor
Parauniversitar” dhe ne Kontraten
Kolektive te Punes, per garantimin e vendit
te punes te cdo mesuesi qe e ka fituar kete
vend ne baze te standardeve dhe kritereve

NGA REZOLUTA E KONGRESIT TË 6-TË  TE SPASH
ligjore e kontraktuale.

2. SPASH  të vazhdojë t’i japë
përparësi rritjes së vazhdueshme të pagave
në sektorin e arsimit, perfshire indeksimin
e inflacionit, permiresimin e sistemit te
shperblimeve per motivim, nivel të njëjtë
pagash në ato shkolla private që nuk e
përfitojnë pagën si edhe kolegët e tyre, etj.

3-   Strategjia e SPASH per zgjidhjen e
kerkesave sociale ekonomike, permiresimin
e kushteve te punes te mesuesve, sidomos
ne fshat, lirite sindikale te garantuara nga
legjislacioni i punes dhe Kontrata
Kolektive, te jete strategjia e percaktuar nga
SPASH: “dialog social - protestë - dialog
social”

3. SPASH, nepermjet MAS,
angazhohet te zhvillojë dialog konstruktiv
me Qeverine  per zgjidhjen e problemeve

Vijon nga faqja 9

të arsimtarëve shqiptarë në rrugë
institucionale, pa përjashtuar të drejtën e
protestës, kur dialogu nuk ofron zgjidhje.

5. SPASH do te zhvilloje me
perparesi marredheniet me EI dhe ETUCE,
me sindikatat e tjera europiane dhe vendet
e rajonit, posacerisht me SBASHK me te
cilen do te intensifikoje veprimtarite e
perbashketa.

6. Kongresi ngarkoi te gjitha
strukturat e SPASH qe, përparësi për
plotesimin e kesaj Rezolute t’i jepet dialogut
social, marrëveshjeve, tavolinës së
bisedimeve, parashtrimit te problemeve ne
Këshillin Kombëtar të Punës. Por, nese
rruga e dialogut nuk do te funksionoje,
strukturat e SPASH do te perdorin te gjitha
format e levizjes sindikale qe njeh ligji deri
ne plotesimin e kerkesave te parashtruara.

Me 14 dhjetor  2013 u mblodh Keshilli
Kombetar i SPASH. Ne kete mbledhje, qe
ishte e para  pas Kongresit te VI-te te SPASH,
mbeshtetur ne nenet 17 dhe 21 te Statuit, u
be konstituimi i organeve drejtuese te
SPASH: u miratua perberja emerore e
Keshillit Kombetar, Komitetit Ekzekutiv dhe
Komisioneve te Kontroll Revizionit dhe
Zgjidhjes se Konflikteve, te Interpretimit te
Statutit, sipas strukturave te miratuara nga
Kongresi, si dhe u zgjodhen dy Zevendes
Presidentet e SPASH.

Zv/President i Pare, per Organizimin dhe
Marredheniet Institucionale, u zgjodh
z.Shaban Duka dhe Zv/President i Dyte, per
Financat dhe Administrimin, u zgjodh
z.Roland Çomo.

Keshilli Kombetar zgjodhi, gjithashtu,
Kryetare te Forumit te Gruas znj.Bukuroshe
Karaj dhe Kryetar te Forumit te Rinise

U MBLODH KESHILLI KOMBETAR  I SPASH
z.Vladimir Pepkolaj.

Gjate kesaj mbledhjeje, Presidenti i
SPASH, z. Nevrus Kaptelli, informoi
Keshillin Kombetar  ne lidhje me takimet e
zhvilluara me Sekretarin e Pergjithshem te
MAS, rreth Urdherit Nr.432, date 24.10.2013
te Ministres se Arsimit dhe Sportit,
znj.Lindita Nikolla, mbi partneritetin dhe
zbatimin e Kontrates Kolektive te Punes;
me Keshilltarin e Ministrit te Mireqenies
Sociale dhe Rinise, z.Bashkim Sala, per
perfaqesimin e SPASH ne Keshillin

Kombetar te Punes, si anetare me te drejta
te plota; me drejtorin e Finances ne MAS,
per likuidimin e pagesave te transportit te
mesuesve dhe disa probleme te dala nga
kontrollet e MAS ne Drejtorite Arsimore
Rajonale; si edhe me problemet e trajtuara
ne takimet  me Presidentin e BSPSH, z.Gezim
Kalaja, me drejtues e sindikaliste te rretheve

Lushnje, Fier, Tepelene e Gjirokaster.
Ne vijim, u raportua nga drejtuesit e SPA

te rretheve mbi problemet shqetesuese per
secilen sindikate. Pervec te tjerave, nga ana
e tyre u kerkua nderhyrja ne MAS per
pagesen e shpenzimeve te transportit te
mesuesve, si edhe kerkesa per dhenien e
shperblimit te fundvitit.

Keshilli Kombetar e quajti te
papranueshem deklarimin e Ministres se
Arsimit dhe Sportit, me rastin e promovimit
te Kodit te Etikes se Mesuesit, se sistemi
arimor eshte i korruptuar ne tere elementet
e tij, duke insistuar se edukatoret dhe
mesuesit ne sistemin arsimor
Parauniversitar  nuk jane te korruptuar dhe,
nese ka te tille, shteti i ka te gjitha mundesite
ligjore per t'i denoncuar e denuar te
korruptuarit sipas ligjit. U be e qarte se
SPASH mbron te drejtat e anetareve te vet
ne perputhje me ligjet ne fuqi, mbeshtetur
ne Kontraten Kolektive te Punes, por jo
ata qe abuzojne financiarisht dhe qe
shkelin ligjet dhe kete Kontrate.

Ne fund presidenti i SPASH kerkoi nga
Kryetaret e SPA te rretheve qe te zhvillojne
takime te perbashketa me Kryetaret e
FSASH te rretheve perkatese dhe, se
bashku, te bejne takime me drejtuesit e rinj
te DAR/ZA te rretheve per njohjen dhe
zbatimin e Kontrates Kolektive dhe
grumbullimin e te ardhurave te
prapambetura nga kuotizacioni i
anetaresise per vitin 2013.
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Në kuadrin e iniciativës së Federatës
Ndërkombëtare të Arsimit, EI: “Të
Bashkohemi për Arsim Cilësor - Arsim
më Cilësor për një Botë më të Mirë” dhe
të vendimeve te Konferences se
Komitetit Europian te Sindikatave te
Arsimit, ETUCE, te vitit 2012, e cila
identifikoi qartë nevojën për të vazhduar
punën lidhur me shmangien e ndikimit
te krizës mbi kushtet e punës dhe pagat
e mësuesve, përfaqësuesit e
organizatave anëtare të ETUCE, u
takuan në një mbledhje të vecantë në

Bruksel, më 23 tetor 2013, për të
diskutuar lidhur me cështjen:

Cfarë nevojitet për të përmirësuar
cilësinë e arsimit në Europë?

Duke patur parasysh se arsimi
cilësor mbështetet në tri shtylla:
Mësimdhënie Cilësore,  Mjete Cilësore
për Mësimdhënien dhe Ambjente
Cilësore për Mësimdhënie dhe Nxënie,
Komiteti Europian i Sindikatave te
Arsimit, mbas diskutimeve te shumta,
formuloi 10 mesazhet kyc per nje arsim
cilesor.

1. Arsimimi Cilësor – një e
drejtë bazë e njeriut dhe një e mirë
publike

Arsimimi cilësor është një e drejtë
bazë e njeriut dhe një e mirë publike.
Neni 26 i Deklaratës Universale të të
Drejtave të Njeriut, thotë që “ Cdo njeri
ka të drejtë për arsimim” në të gjitha
nivelet e arsimit, përfshirë fëmijerinë e
hershme, arsimin parashkollor, fillor
dhe nentë vjecar, arsimin professional

Iniciativa e EI/ETUCE “Te mobilizohemi per Arsimin Cilesor”
Viti i Veprimeve Globale, tetor 2013 – tetor 2014

 “Te bashkohemi per Arsimin – Arsim me Cilesi me te Mire
per nje Bote me te Mire”

10 Mesazhe Kyc nga ETUCE per te Permiresuar Arsimin Cilesor ne Europe

Vijon në faqen 14

Ne qershor 2013, Federata
Nderkombetare e Arsimit, EI, shpalli
nje iniciative mobilizuese mbi arsimin
cilesor, e cila do te veproje per nje
periudhe nje vjecare, nga Dita Boterore
e Mesuesit, tetor 2013 deri ne Diten
Boterore te Mesuesit, tetor 2014.

Tema zyrtare e kesaj iniciative
mobilizuese eshte:

“Te bashkohemi per Arsimin –
Arsim me Cilesi me te Mire per nje
Bote me te Mire”

Mesazhi kryesor i kesaj iniciative
eshte:

“Federata Nderkombetare e
Arsimit, EI, se bashku me organizatat
anetare ne mbare boten, synon te
bashkoje 30 milion mesues per te
siguruar qe arsimi cilesor per te gjithe
te jete nje prioritet per nje te ardhme
te qendrueshme, paqesore dhe
progresive”.

Pavaresisht nga ndryshimet
ekonomike, kulturore dhe sociale, ne
jemi te bashkuar ne Thirrjen tone per
te percaktuar si priorioritete keta
elemente te se ardhmes sone globale:

 - Akses universal dhe pa pagese
per mesues te kualifikuar,

 - Mjete dhe burime moderne per
mesimdhenien, dhe

 - Ambjente mbeshtetese dhe pa
rreziqe per mesimdhenien dhe te
mesuarit. 

Duke patur parasysh se suksesi i
kesaj Fushate do te varet nga aftesia e
organizatave anetare per te mobilizuar
sindikatat ne cdo vend, Komiteti
Europian i Sindikatave per Arsimin,
ETUCE, organizoi nje Mbledhje te
Vecante, ne Bruksel, ne daten 23 tetor
2013, ku mori pjese aktive edhe anetari
i Komitetit te ETUCE, ne emer te dy
sindikatave shqiptare te arsimit,
Kryetari i FSASH, Z. Xhafer
DOBRUSHI.

Tema e kesaj Mbledhjeje ishte:
“Cfare duhet te bejme per te

permiresuar Arsimin Cilesor ne
Europe”?

Ne kete Mbledhje u diskutua dhe
miratua edhe nje Dokument me 10
Mesazhe Kyc nga ETUCE per
Permiresimin e Arsimit Cilesor ne
Europe, si edhe disa masa me specifike
qe duhet te ndermerren nga ana e
organizatave anetare, si:

-   Perkthimi ne gjuhet kombetare

i Dokumentit me 10 Mesazhet nga
ETUCE dhe informimi i Sekretariatit
te ETUCE, duke derguar edhe
dokumentin e perkthyer.

- Perdorimi i Dokumentit me 10
Mesazhet e ETUCE per te pergatitur
ne menyre me specifike disa
Rekomandime Kombetare, ne lidhje
me kerkesat per permiresimin e arsimit
cilesor ne nivel kombetar.

- Planifikimi per zhvillimin,
(mundesisht brenda janarit 2014), e nje
Takimi me aktoret kombetare te
perfshire ne kete iniciative, duke
perfshire edhe Ministrin e Arsimit, per
te diskutuar mbi cilesine e arsimit
kombetar, ne lidhje me 10 Mesazhet
dhe Rekomandimet specifike per cdo
vend.

Keto aktivitete duhet te
koordinohen me aktivitetet e EI-
ETUCE gjate Fushates dhe duhet te
pershtaten me kontekstin e Fushates.

ETUCE do te konsideroje,
gjithashtu, mundesine e nje
mbeshtetjeje ne nivel Europian per
fazen e fundit te Fushates, qe ka te
beje me Diten Boterore te Mesuesve,
ne tetor 2014.

10 Mesazhe kyc nga ETUCE
Çfarë nevojitet për të përmirësuar Cilësinë e Arsimit në Europë
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dhe trajnimin, nevojat specifike për
arsimim, arsimin e mesëm, të lartë dhe
për të rritur. Vizioni i ETUCE për një
arsim cilësor për të gjithë nxenësit,
studentët dhe të rriturit në Europë,
përcaktohet, jo vetëm në bazë të
rezultateve të të nxënit, por, gjithashtu,
edhe nga zhvillimi i plotë i individit dhe
kontributit të tij/saj në një shoqëri
demokratike.

2. Vizioni i Sindikatave
Europiane të Arsimit lidhur me
Cilësinë e Arsimit

Me synimin për të nxitur vizionin e
sindikatave Europiane të arsimit për
cilësinë e arsimit dhe për të mbështetur
nje arsimim me cilësi të lartë për të
gjithë, si një nga shtyllat kryesore të një
shoqërie të drejtë dhe demokratike,
organizatat anëtare të ETUCE-s
kërkojnë akses universal dhe të lirë për
mësues cilësorë, mjete mësimore dhe
burime moderne dhe ambjent të sigurtë
e mbeshtetës për mësimdhënien dhe të
nxënurit qe marrin ne konsiderate
barazine gjinore dhe pa asnje
diskriminim.

3. Akses për të gjithë në
arsimimin cilësor

Duke synuar ndërgjegjësimin e
publikut se aksesi në arsimin publik
cilësor është themelor për cdo qytetar,
organizatat anëtare të ETUCE-s
konfirmojnë mbështetjen e tyre për
inisiativen e EI: Të Bashkohemi për një
Arsim Cilësor, dhe angazhohen për
veprime të përbashkëta për një arsim
cilësor, si edhe për trajnimin cilësor të
mësuesve të rinj dhe qualifikimin e
vazhdueshëm professional.

4. Financimi i arsimit publik
Në kontekstin e politikave të

shtrënguara që pjesërisht ishin
ndërmarrë për shkak të krizës
ekonomike dhe jane zbatuar nga disa
qeveri, te imponuara edhe nga Troika,
organizatat anëtare të ETUCE-s
kundershtojne  ato politika qe
percaktohen nga qendrime ideologjike
dhe qe jane kunder sigurimit të arsimimit
publik. Organizatat anëtare të ETUCE-
s dënojnë rritjen e privatizimit të
shërbimeve mjaft të domosdoshme për
arsimin, nga ana e ndërmarrjeve që kanë

interesa të lira dhe që kërcënojnë
sigurimin e arsimimit publik. ETUCE
dhe organizatat anetare te saj bejne
thirrje per arsim publik pa pagese

5. Mundësi të barabarta dhe
mobilitet  social

Arsimimi cilësor duhet të sigurohet
në mënyrë të barabartë dhe jo mbi
bazën e fitimit. Qeveritë kanë
përgjegjësinë të sigurojnë burimet e
duhura për të siguruar një sistem
arsimor universalisht të aksesueshëm
nëpërmjet taksimit progresiv dhe të
drejtë. Rendësia e drejtësisë në taksat
globale nuk kufizohet vetëm në
forcimin e buxhetit të arsimit publik;
por ai është, gjithashtu, i nevojshëm për
një barazi më të madhe në oportunitete
dhe mobilitete sociale.

6. Trajnimi i mësuesve cilësorë
Duke pranuar rolin jetik të mësuesve

dhe sindikatave në sistemin arsimor
cilësor, organizatat anëtare të ETUCE-
s theksojnë anagazhimin e mësuesve
dhe sindikatave të tyre për të marrë
përsipër drejtimin e përpjekjeve për të
patur akses dhe cilësi për të gjithë
studentët, si edhe një sistem arsimor
në të mirë të publikut. Mësuesit janë
burimi më i rëndësishëm i arsimimit për
studentët dhe një përcaktues jetik i
cilësisë së arsimit; prandaj kontributet
e tyre duhet të vlerësohen në mënyrë
të barabartë. Mësuesit duhet të trajtohen
si profesionistë të respektuar dhe duhet
t’u jepet trajnimi dhe mbështetja që u
nevojitet.

7. Tërheqja për profesionin e
mësuesit

Sigurimi  i stafit mësimdhënës të
kualifikuar dhe të motivuar është celësi
për të siguruar cilësinë brenda sistemeve
arsimore. Për rrjedhojë, ETUCE dhe
organizatat e saj antare, luftojnë për
njohjen dhe mbrojtjen e të drejtave të
mësuesve, kushte të mira pune dhe paga
të mira, përfitime dhe pensione të mira,
si për gratë edhe për burrat, akses në
trajnimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm
professional, burime të mira për
mësimdhënie dhe nxënie si edhe
ambjent pune të sigurtë. Këto janë
parakushtet që do të ndihmojnë për ta
bërë profesionin e mësimdhënies më
tërheqës dhe për të inkurajuar më shumë

njerëz që të ndërmarrin këtë karrierë.
8. Sindikatat e mësuesve dhe

instrumentat e dialogut social
Duke e konsideruar dialogun social

si një forcë shtytëse për reforma të
suksesëshme ekonomike dhe sociale,
organizatat antare të ETUCE-s e venë
theksin mbi potencialin e sindikatave
për të ndergjegjësuar antarët mbi pasojat
e ndryshimeve ekonomike dhe sociale
në sistemet sociale, arsimore dhe tregjet
e punës. Sindikatat luajnë një rol kyc
për sigurimin e kushteve të
domosdoshme që do të stimulojnë
krijimin e vendeve të punës, duke
lehtësuar në mënyrë të dukshme
rimëkëmbjen ekonomike, tregun e
punës dhe përfshirjen sociale.

9. Përfshirja e sindikatave të
arsimit  në vendimet që lidhen
direkt dhe indirekt me sektorin e
arsimit

Përfshirja e sindikatave të mësuesve
në përpunimin dhe zbatimin e politikave
që prekin direkt ose indirekt arsimin
është thelbësore përsa i takon marrjes
parasysh të pozicionit të tyre. Prandaj,
organizatat antare të ETUCE kërkojnë
që konsultimet e partnerëve socialë në
nivel kombëtar, rajonal, arsimor
institucional, duhet të bëhen në kohën
e duhur dhe të jenë të motivuara duke
lejuar analizat dhe propozimet e
nevojshme të cilat duhet të perputhen
me proceset e vendim marrjes.

Eshtë me rëndësi të vecantë që të
forcohet dialogu social në nivel lokal
që të përfshijë si mësuesit, ashtu edhe
drejtuesit e shkollës.

10.  Konsultime koherente me
partnerët sociale që synojnë
progresin ekonomik dhe social

Duke bërë thirrje për një process
koherent dhe të respektuar
konsultimesh të partnerëve socialë
kombëtarë dhe/ose Europianë, nga ana
e qeverive në nivel kombëtar, dhe me
Komisionin, Këshillin dhe Parlamentin
në nivel Europian, organizatat antare të
ETUCE-s kërkojnë që dimensioni social
i Bashkimit Monetar Europian të
kontribuojë për progresin ekonomik dhe
social në BE. Kjo do të thotë që politikat
duhet të jenë të tilla që të cojnë në
progres ekonomik dhe social.

Vijon nga faqja 13
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Pas dy Konferencave te mepareshme,
mbajtur ne Holande ne vitin 1997 dhe 2010,
ne Brasilia te Brazilit, nga data 8 deri 10 tetor
2013, u mbajt Konferenca e Trete Globale
per Eliminimin e Punes se Femijeve.

Ne Konference moren pjese perfaqesues
te qeverive, te organizatave te punetoreve dhe
te punedhenesve nga 153 vende te botes,
perfaqesues te Organizates Nderkombetare te

Punes, ILO, si edhe perfaqesues te shoqerise
civile dhe institucioneve nderkombetare e
rajonale. Me shume se 75 ministra, kryesisht
te punes, mireqenies sociale dhe arsimit moren
pjese, gjithashtu, ne Konference.

Presidentja aktuale e Brazilit, Dilma
Rousseff, Drejtori i Pergjithshem i ILO, Guy
Ryder, ish Presidenti i Brazilit, Lula, si edhe
shume perfaqesues te Qeverise Braziliane e
te qeverive te disa vendeve te botes, folen ne
seancen e hapjes, ne seancat plenare dhe ne
ato gjysem plenare, duke paraqitur
eksperiencat dhe arritjet e deritanishme, por
edhe duke evidentuar sfidat per realizimin e
objektivit te caktuar per eliminimin e formave
me te keqija te punes se femijeve brenda vitit
2016 dhe per uljen e ndjeshme te te gjitha

formave te punes se femijeve ne vijim.
Konferenca vleresoi raportin e fundit te ILO,

sipas te cilit, numri i femijeve qe punojne eshte
ulur qe nga viti 2000, afersisht me nje te treten,
nga 246 milion ne 168 milion qe punojne
aktualisht.

Problem mbetet fakti qe nder 168 milion
femijet qe aktualisht punojne, afersisht 85
milion jane ne pune te rrezikeshme. Azia dhe

Pacifiku kane numrin me te larte te femijeve qe
punojne, me rreth 78 milion, nderkohe qe Afrika
nen Sahariane ka 59 milion, Amerika Latine dhe
Karaibet kane 13 milion.

Nder sektoret e ekonomise, bujqesia mbetet
me problematikja, me 98 milion femije qe
punojne, sherbimet 54 milion dhe industria 12
milion.

Shumica e te gjithe ketyre femijeve qe
punojne jane ne sektorin informal.

Prirje pozitive eshte se puna e femijve tek
femrat ka rene me 40 perqind qe nga viti 2000,
nderkohe qe ajo e femijeve meshkuj ka rene me
25 perqind.

Pas diskutimeve te shumta ne seancat
plenare dhe ato gjysemplenare dhe
konsultimeve paraprake, me ndermjetesimin e

ILO, u miratua me unanimitet Deklarata e
Brasilias, sic u quajt nga Konferenca.

Deklarata eshte nje sinteze e arritjeve te
deritanishme dhe percakton drejtimet kryesore
te punes se qeverive e te institucioneve
perkatese, te organizatave te punetoreve dhe
atyre te punedhenesve per eliminimin e punes
se femijeve.

Riafirmimi se qeverite dhe institucionet

perkatese te tyre kane pergjegjesine kryesore
per eliminimin e punes se femijeve, krijimi i te
gjitha kushteve per sigurimin e punesimit dhe
te pagave te denja per te rriturit, prinderit e
pjesetaret e tjere te ketyre familjeve, eliminimi
i ekonomise informale, rritja e investimeve per
arsimin dhe sigurimi i aksesit per arsim publik,
cilesor per te gjithe femijet, forcimi i kuadrit
ligjor per ndalimin e punes se femijeve, jane
disa nga 24 pikat kryesore te kesaj Deklarate.

Detyrat kryesore ne kete Deklarate u
adresohen Ministrive te Punes dhe Mireqenies
Sociale, sidomos ne drejtim te miratimit dhe
zbatimit te Konventave te ILO qe lidhen
drejtperdrejte me te drejtat e femijeve dhe

Nga Konferenca e Trete Globale per Eliminimin e Punes se Femijeve
Brasilia, 8-10 tetor 2013
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PER ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE
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eliminimin e punes se femijeve, si edhe
Ministrive te Arsimit, sidomos per sigurimin e
kushteve qe te gjithe femijet te vazhdojne
shkollen dhe te kene mundesite per nje arsim
publik, cilesor.

Deklarata eshte nje dokument i
rendesishem zyrtar dhe Qeveria e Brazilit mori
persiper pergjegjesine, ne emer te Konferences,
per t’ia paraqitur ate Bordit Drejtues te ILO
per ndjekje dhe zbatim, nepermjet qeverive dhe
organeve te tjera trepaleshe ne kompetence te
ILO-s.

Ne lidhje me Konventat e ILO, nje vend te
rendesishem zuri edhe Konventa me e re,

Nr. 189 e vitit 2011 mbi “Punen e Denje
per Punetoret qe Punojne ne Shtepi”. Kjo
Konvente eshte miratuar deri tani nga 10 shtete,
jane ne proces miratimi edhe 10 shtete te tjera,
nderkohe qe kane filluar pergatitjet per ta
miratuar ate edhe 50 shtete te tjera.

Duke patur parasysh qe edhe ne vendin
tone kemi probleme ne lidhje me punen ne
shtepi per te tretet, ku perfshihet edhe puna e
femijeve, do te ishte e rendesishme qe edhe

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise ne
vendin tone te fillonte pergatitjet per miratimin
e kesaj Konvente, krahas shteteve te tjera te
perparuara ne kete drejtim.

Per te prezantuar ne Konferencen e Trete
Globale per Eliminimin e Punes se Femijeve
pervojen dhe veprimtarite e sindikatave te
arsimit ne rolin e punemarresit, si perfaqesuese
e EI, Sekretari i Pergjithshem i Federates
Nderkombetare te Sindikatave te Arsimit, Fred
van Leewen perzgjodhi dhe percaktoi Federaten
e Sindikatave te Arsimit e Shkences te
Shqiperise, perfaqesuesi i se ciles mori pjese
aktive ne punimet e kesaj Konference.

Angazhimi, puna dhe pervoja e sindikatave
shqiptare te arsimit, FSASH e SPASH, u be
prezente ne kete Konference nga perfaqesuesi
i FSASH, Sekretari i Pergjithshem i saj, Stavri
Liko. Ai referoi ne te dy seancat Gjysem
Plenare dhe materiali i prezantuar me hollesi
ne keto seanca zuri nje vend te rendesishem ne
Broshuren e pergatitur nga Education
International, EI, ku ekspozohet pervoja
shqiptare, sidomos ne lidhje me mobilizimin e
mesuesve per mbajtjen e te gjithe nxenesve ne
shkolle, me punen konkrete per kthimin ne

Vijon nga faqja 15 shkolle te nxenesve qe e kane braktisur shkollen
ose qe jane ne rrezik per ta braktisur ate, me
punen dhe mbeshtetjen e vecante qe sindikatat
organizojne me nxenesit dhe prinderit e
komunitetit rom dhe egjiptian, si edhe me
bashkepunimin me Ministrine e Arsimit dhe
Sporteve, mbi bazen e Kontrates Kolektive te
Punes, dhe me Ministrine e Mireqenies Sociale
dhe Rinise, si edhe me institucione te tjera
qeveritare per parandalimin dhe eliminimin e
punes se femijeve dhe mbajtjen e te gjithe
nxenesve ne shkolle.

Deklarata e Brasilias, se bashku me
Udherrefyesin e miratuar nga Konferenca e
Hages ne vitin 2010, perbejne dokumentet
kryesore te punes se Qeverive, organizatave te
Punedhenesve dhe atyre te punetoreve
(sindikatave), per realizimin e objektivave te
aferta qe kane te bejne me eliminimin e formave
me te keqija te punes se femijeve brenda vitit
2016 dhe te te gjitha llojeve te punes se femijeve
ne vijim.

Konferenca pranoi oferten e Qeverise se
Argjentines per organizimin e Konferences se
Katert Globale per Eliminimin e Punes se
Femijeve, ne vitin 2017 ne Argjentine.

Ne, përfaqësuesit e qeverive dhe
organizatave të punëdhënësve dhe punëtorëve
që morëm pjesë në Konferencën e Tretë
Globale mbi Punën e Fëmijëve, organizuar në
Brasilia, Brazil, nga data 8 deri më 10 tetor
2013, së bashku me Organizatat Jo-
Qeveritare, (NGOs), aktorët e tjerë të
shoqërisë civile, si edhe të organizatave
rajonale e ndërkombëtare, për të analizuar
progresin e bërë që nga Konferenca Globale e
Hagës mbi Punën e Fëmijëve, më 2010, për të
vlerësuar pengesat që kanë mbetur dhe për të
rënë dakord mbi masat që duhen marrë për
forcimin e veprimeve tona për të eliminuar
format më të këqija të punës së fëmijëve deri
në vitin 2016, si edhe për të çrrënjosur të
gjitha format e punës së fëmijëve;

Duke mbajtur parasysh se puna e fëmijëve
është punë që kryhet nga një fëmijë që është
nën moshën minimale të përcaktuar për atë
lloj pune, siç përcaktohet edhe nga legjislacioni
kombëtar, të udhëhequr nga Deklarata e ILO-
s mbi Parimet Themelore dhe të Drejtat në
Punë (1998) dhe Konventat e ILO-s Nr. 138
dhe 182;

Të bindur se objektivi për çrrënjosjen e
punës së fëmijëve i bashkon të gjitha vendet,
meqënëse puna e fëmijëve dëmton realizimin
e të drejtave të fëmijëve dhe çrrënjosja e saj
përbën një çështje të rëndësishme për
zhvillimin dhe të drejtat e njeriut;

Duke njohur progresin e bërë dhe që është
duke u bërë, pavarësisht nga kriza globale
ekonomike dhe financiare, nga ana e qeverive
në të gjitha nivelet, nga organizatat e
punëdhënësve dhe punëtorëve, organizatat

Deklarata e Brasilias mbi Eliminimin e Punës së Fëmijëve
rajonale dhe ndërkombëtare, OJQ-të dhe
aktorët e tjerë të shoqërisë civile për
crrënjosjen e punës së fëmijëve, duke njohur
nevojën për të përshpejtuar përpjekjet në të
gjitha nivelet për çrrënjosjen e punës së
fëmijëve, sidomos të formave më të këqija deri
më 2016;

Duke mbajtur parasysh dimensionin dhe
kompleksitetin e sfidave me të cilat përballen
vendet në luftën e tyre kundër punës së
fëmijëve, të tilla si ndikimi fatkeqësive
natyrore, konflikteve dhe situatave pas
konflikteve;

Të ndërgjegjshëm se eliminimi i formave
më të këqija të punës së fëmijëve deri më 2016,
si edhe çrrënjosja e punës së fëmijëve në tërësi
mund të realizohen vetëm nëpërmjet
kooperimit midis vendeve dhe forcimit të
koordinimit ndërmjet qeverive, organizatave
të punëdhënësve dhe punëtorëve, OJQ-ve,
shoqërisë civile dhe organizatave rajonale e
ndërkombëtare;

Duke mbajtur parasysh se fëmijët që
përballen me cdo formë diskriminimi
meritojnë vemendje të veçantë në përpjekjet
tona për të parandaluar dhe eliminuar punën
e fëmijëve;

Duke mbajtur parsysh se respektimi,
promovimi dhe realizimi i Parimeve
Themelore dhe i të Drejtës për Punë, e cila
përfshin zhdukjen efektive të punës së
fëmijëve,  është një nga shtyllat e Axhendës së
Punës Dinjitoze të ILO-s;

Duke mirëpritur progresin e bërë nga
Shtetet që kanë ratifikuar Konventën Nr.138
të Organizatës Nderkombëtare të Punës (ILO),

mbi Moshën Minimale per Pranimin në
Punësim dhe Nr. 182 mbi Ndalimin dhe
Veprimin e Menjëhershëm për Eliminimin e
Formave më të këqija të Punës së Fëmijëve,
dhe duke theksuar rëndësinë e promovimit të
ratifikimit universal dhe zbatimit efektiv të
tyre, si edhe Konventën e Kombeve të
Bashkuara (OKB) mbi të Drejtat e Fëmijëve
dhe Protokollet e saj Opsionale, dhe duke i
ftuar vendet që të marrin në konsideratë
ratifikimin e instrumentave të tjerë të
rëndësishëm, si Konventa Nr.189, Mbi Punën
e Përshtatëshme për Punonjësit Vendas, si
edhe Konventën Nr. 129, Mbi Inspektimin e
Punës në Bujqësi, dhe Konventën Nr. 184,
Mbi Shëndetin dhe Sigurinë në Bujqësi;

Duke marrë në konsideratë rendësinë e
parimeve të njohura nderkombëtarisht dhe
udhëzuesit si Parimet Udhëzuese të OKB-së
mbi biznesin dhe të drejtat e njeriut, si edhe
Deklaratën Tripalëshe të ILO-s mbi Parimet
lidhur me Ndermarrjet Shumëkombëshe dhe
Politikat Sociale;

Duke marrë në konsideratë përpjekjet e
vazhdueshme të bëra nga ILO dhe sidomos
Programin e saj Nderkombëtar mbi Eliminimin
e Punës së Fëmijëve (IPEC), për të siguruar
asistencë teknike dhe bashkëpunim me
qeveritë, organizatat e punëtorëve dhe
punëdhënësve, për të çrrënjosur punën e
fëmijëve;

Duke mirëpritur raportin e ILO-s
“Progresi në Luftën Kundër Punës së
Fëmijëve”;

1. Ne riafirmojmë vendosmërinë tonë
për të eliminuar format më të këqija të punës
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së fëmijëve deri më 2016, ndërsa vlerësojmë
si objektivin tonë kryesor atë të çrrënjosjes
së punës së fëmijëve, duke bashkuar përpjekjet
tona në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Ne
ritheksojmë gadishmërinë tonë për të zbatuar
plotësisht Udhërrefyesin e përcaktuar për të
Arritur Eliminimin e Formave më të Këqija të
Punës së Fëmijëve deri më 2016, të miratuar
nga Konferenca Globale e Hagës mbi Punën e
Fëmijëve, më 2010.

2.  Ne pranojmë nevojën për një
veprim kombëtar dhe ndërkombëtar më të
fuqishëm në zbatim të kësaj Konference lidhur
me cështjet specifike të moshës dhe gjinisë në
punën e fëmijëve, duke u fokusuar në
formalizimin e ekonomisë informale dhe
veprimin më të fuqishëm kombëtar, siç
kërkohet, për monitorimin dhe vlerësimin, si
edhe duke u fokusuar vazhdimisht atje ku
nevojitet më shumë. Ne theksojmë rendësinë
e asistencës teknike dhe bashkëpunimit
ndërkombëtar në këtë fushë.

3. Ne pranojmë se qeveritë kanë rolin
udhëheqës dhe pergjegjësinë kryesore, në
bashkëpunim me organizatat e punëdhënësve
dhe punëtorëve, si edhe me OJQ-të dhe
aktorët e tjerë të shoqërisë civile, për zbatimin
e masave për të parandaluar dhe eliminuar
punën e fëmijëve, sidomos format e saj më të
këqija, dhe t’i shpëtojnë fëmijët prej saj.

4. Ne, gjithashtu, pranojmë se masat
për të nxitur punën dinjitoze dhe punësimin e
plotë dhe produktiv për të rriturit, janë shumë
të rendësishme, në mënyrë që familjeve t’u
mundësohet që të eliminojnë varësinë e tyre
nga të ardhurat që sigurohen nga puna e
fëmijëve. Për më tepër, nevojiten masa për të
zgjeruar dhe përmirësuar aksesin në arsimimin
falas, të detyrueshëm dhe cilësor për të gjithë
fëmijët, si edhe për universalizimin progresiv
të mbrojtjes sociale, në përputhje me
Konventen 102 të ILO-s, lidhur me standardet
minimale të sigurisë shoqërore, dhe me
Rekomandimin 202 të ILO-s, lidhur me bazat
kombëtare të mbrojtjes sociale.

5. Ne jemi për një përdorim të
integruar, koherent dhe efektiv të shërbimeve
publike dhe politikave në fushat e punësimit,
arsimimit, bujqësisë, shendetit, trajnimit
professional dhe mbrojtjes sociale, si mjete
për ndertimin e kapaciteteve dhe fuqizimin e
tyre, në mënyrë që të gjithë fëmijët, perfshirë
edhe ata në zonat rurale, të kryejnë arsimin e
detyrueshëm si edhe trajnimin pa u angazhuar
në punësim si fëmijë.

6. Ne theksojmë se punonjësit e
arsimit, shëndetësisë dhe ata socialë duhet të
kenë kushte dinjitoze pune si edhe trajnim
fillestar e të vazhdueshëm, dhe se politikat që
lidhen me to duhet të përpunohen së bashku
me organizatat e punëtorëve nëpërmjet
dialogut social.

7. Ne pranojmë se forcimi i shërbimeve
publike dhe i politikave, është thelbësore për
çrrënjosjen e qëndrueshme të punës së

fëmijëve, sidomos të formave më të këqija deri
më 2016, si edhe për një zhvillim të
qëndrueshëm.

8. Ne kërkojmë nga qeveritë të sigurojnë
akses në drejtësi për fëmijët e prekur nga puna
e fëmijëve. Të garantojnë të drejtën  e tyre për
arsimim dhe të sigurojnë programe rehabilitimi,
si një mjet për të nxitur dhe mbrojtur
mirëqënien dhe dinjitetin e tyre dhe të
përmbushur të drejtat e tyre, duke u
përqëndruar tek ata fëmijë që janë vecanërisht
të ekspozuar ndaj formave më të këqija të
punës së fëmijëve, për shkak të diskriminimit
të cdo lloj forme.

9. Ne i inkurajojmë shtetet të krijojnë
dhe më pas të përmirësojnë, ashtu sic duhet,
kuadrin ligjor dhe institucional për të
parandaluar dhe eliminuar punën e fëmijëve.
Ne, gjithashtu, inkurajojmë agjensitë
kombëtare të zbatueshmërisë së ligjit të
zhvillojnë më tej besueshmërinë në trajtimin e
vazhdueshëm të rasteve të punës së fëmijëve,
përfshirë zbatimin e sanksioneve të
përshtatëshme kundër tyre.

10. Ne pranojmë rendësinë e
administratës së punës dhe sidomos të
inspektoriatit të punës për çrrënjosjen e punës
së fëmijëve, dhe kërkojmë që të zhvillohen
dhe forcohen siç duhet, sistemet tona të
inspektoriatit të punës.

11. Ne inkurajojmë, aty ku duhet,
autoritetet kompetente që kanë përgjegjësinë
për të zbatuar ligjin dhe rregulloret lidhur me
punën e fëmijëve, përfshirë shërbimet e
inspektoriatit të punës, që të bashkëpunojnë
me njeri tjetrin, në kontekstin e zbatimit të
sanksioneve penale ose, kur duhet, sanksione
të tjera për rastet e punës së fëmijëve, sidomos
të formave më të këqija të saj.

12. Ne do të promovojmë veprimin e
shumë aktorëve për të luftuar punën e
fëmijëve, përfshirë edhe zinxhirin e ofertës,
duke adresuar si ekonominë formale dhe atë
informale.

13. Ne kërkojmë të zhvillojmë dhe
forcojmë grumbullimin dhe përhapjen, sic
duhet, të statistikave dhe informacionit
kombëtar për fëmijët e punësuar, si në
ekonomitë formale dhe ato informale, me të
dhëna të veçanta sipas punësimit dhe
industrisë, gjinisë, moshës, origjinës dhe të
ardhurave, në mënyrë që të rritet dukshmëria e
tyre dhe të ndihmohet për të zhvilluar dhe
zbatuar më mirë politikat publike për të
çrrënjosur punën e fëmijëve.

14. Ne do të vazhdojmë të nxisim
angazhimin e të gjithë sektorëve të shoqërisë
për krijimin e një ambjenti të aftë që të
parandalojë dhe eliminojë punën e fëmijëve.
Perfshirja e ministrive dhe agjensive shtetërore,
parlamentit, sistemit gjyqësor, organizatave të
punëdhënësve dhe punëtorëve si edhe të
organizatave rajonale dhe ndërkombëtare dhe e
aktorëve të shoqërise civile, luan këtu një rol
kyc (vendimtar). Ne do të nxisim dialogun

social si edhe veprime të përbashkëta ndërmjet
sektorëve publikë dhe privatë lidhur me
crrënjosjen e punës së fëmijëve.

15. Ne jemi të vendosur të ndërmarrim
hapat e duhura për të asistuar njëri tjetrin në
respektimin, promovimin dhe realizimin e
standardeve ndërkombëtare të punës dhe të
drejtave të njeriut, sidomos nëpërmjet nxitjes
së kooperimit, përfshirë kooperimin Jug-Jug
dhe atë Trikëndësh.

16. Ne theksojmë nevojën për të siguruar
dhe ndërtuar kapacitete në vendet që janë në
konfikt ose pas konfliktit, sidomos ndër vendet
më pak të zhvilluara, për të luftuar punën e
fëmijëve, duke perfshirë programe rehabilitimi
dhe rintegrimi, atje ku duhet.

17. Ne theksojmë se shkelja e parimeve
themelore dhe të drejtave në punë nuk mund të
mos kundërshtohet kur përdoret për qëllime të
tjera si një avantazh i ligjshëm dhe se standardet
e punës nuk duhet të përdoren për qëllime
tregtare proteksioniste.

18. Ne do të kerkojmë vazhdimisht
angazhimin e mediave kombëtare dhe
ndërkombëtare dhe rrjeteve sociale, akademive
dhe trupave kërkimore, si partnerë në rritjen e
ndërgjegjësimit për çrrënjosjen e punës së
fëmijëve, nëpërmjet fushatave mbi dëmtimin e
dinjitetit, mirëqënies, shëndetit dhe të ardhmes
së fëmijëve, që shkaktohen nga angazhimi i tyre
në punë, sidomos në format e saj më të këqija.

19. Ne jemi të vendosur të nxisim
përpjekjet për të inkurajuar shkëmbimet sociale
duke adresuar qendrime dhe praktika që luajnë
një rol të vecantë në nënvleftësimin apo
tolerimin e punës së fëmijëve, përfshirë dhunën
dhe abuzimet.

20. Ne jemi të vendosur të mbështesim
zhvillimin e vazhdueshëm të lëvizjes botërore
kundër punës së fëmijëve, nëpërmjet
partneriteteve, kooperimit, mbrojtjes dhe
veprimit, të bazuara në standardet
ndërkombëtare të punës dhe të drejtat e njeriut.

21. Ne e ftojmë IPEC-un, të organizojë
analiza në 2014, 2015 dhe 1016, në kuadrin e
mbledhjeve të Komitetit Drejtues, për të marrë
informacion mbi progresin që vendet kanë bërë
për eliminimin e formave më të këqija të punës
së fëmijëve.

22. Ne nënvizojmë se luftës kundër
punës së fëmijëve dhe axhendës së punës
dinjitoze duhet t’u kushtohet vemendje e
veçantë në axhendën e OKB-së për zhvillim
pas-2015.

23. Ne shprehim mirënjohjen tonë për
qeverinë e Brazilit për organizimin e
Konferencës, dhe ne mirëpresim synimin e
kësaj Qeverie për ta sjellë këtë Deklaratë në
vemendjen e Bordit Drejtues të ILO-s për ta
shqyrtuar më tej dhe për ta zbatuar atë.

24. Ne pranojmë ofertën e qeverisë së
Argjentinës për të organizuar, më 2017, një
Konferencë Globale për çrrënjosjen e
vazhdueshme te Punës së Fëmijëve.

Brasilia, 10 tetor 2013
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Pas zbatimit me sukses te Projektit tre
vjecar me Sindikaten Holandeze te Arsimit,
AOb: “Mobilizimi i mesuesve dhe organizimi
i aktiviteteve konkrete per parandalimin dhe
eliminimin e largimeve nga shkolla dhe te punes
se femijeve ne rrethin e Korces “ filloi zbatimi
i vitit te pare te te njejtit Projekt ne shkollat
“Nuci Naci” dhe “Ismail Qemali” ne qytetin e
Korces.

Ne vijim te zbatimit te ketij Projekti, ne
daten 13 nentor 2013, ne te dy shkollat u
organizuan takime te vecanta me anetaret e
Grupeve te Monitorimit, ku u analizua puna e
bere, rezultatet e arritura, situata aktuale dhe
detyrat per periudhen ne vijim.

25 pjesemarres, perfshire mesues, nxenes
e prinder, anetare te ketyre Grupeve, si edhe
drejtori i shkolles, Stavri Cano, moren pjese ne
takimin e organizuar ne shkollen “Nuci Naci”.

24 pjesemarres, perfshire mesues, nxenes
e prinder, anetare te ketyre Grupeve, si edhe
drejtori i shkolles, Ylli Kreka, moren pjese ne
takimin e organizuar ne shkollen “Ismail
Qemali”

Ne te dy takimet moren pjese, gjithashtu,
Kryetari i FSASH, Xhafer Dobrushi, dhe
Kryetari i SPASH, Nevrus Kaptelli, si edhe
drejtuesit e seksioneve te FSASH, dhe SPASH,
te rrethit te Korces, Albina Peppo dhe
Rajmonda Grabocka.

Drejtuesit e Grupeve te Monitorimit,
Sonela Mano, ne shkollen “Nuci Naci” dhe
Thomaq Ninka, ne shkollen “Ismail Qemali”,
mbajten raporte mbi masat pergatitore qe ishin
mare ne te dy shkollat, mbi punen e bere,
rezultatet e arritura, problemet me te cilat jane
ndeshur mesuesit, prinderit e nxenesit per
realizimin e objektivave te Projektit, si edhe
per detyrat qe duhet te ndiqen ne te ardhmen.

Mesuesit Viktora Vllahu, Bukurie Hyska,
Loreta Mihal, Elsa Tona, ne shkollen “Nuci
Naci” dhe Liljana Duni, Nadia Kondili, Altin
Collaku, Ardiana Mecollari, ne shkollen “Ismail
Qemali”, folen mbi perparimin e bere dhe
gjendjen aktuale ne lidhje me nxenesit qe kane
braktisur shkollen dhe/ose qe jane ne rrezik
per ta braktisur ate.

Nxenes dhe prinder, anetare te ketyre
Grupeve ne te dyja shkollat, si edhe te dy

kryetaret e FSASH e SPASH, moren pjese,
gjithashtu, ne diskutime dhe ndane opinionet
me mesuesit dhe pjesemarresit e tjere.

Anetaret e Grupeve te Monitorimimt folen
konkretisht, duke i analizuar nje per nje te gjithe
nxenesit me te cilet punojne ne grupin perkates,
punen qe kane bere me secilin prej tyre,
metodat e perdorura, permiresimet e bera dhe
planet qe kane per te ardhmen. Ata theksuan

se kjo pune po bazohet tek pyetesoret e
plotesuar per secilin nga keta nxenes, si edhe
tek planet individuale te nderhyrjes, te
pergatitur per secilin prej nxenesve subjekt i
ketij Projekti.

Konkluzioni nga keto diskutime ishte qe
puna pergatitore ka qene efektive dhe puna
konkrete me nxenesit po jep rezultatet e para
ne te dyja shkollat, duke i permendur ato
konkretisht:

Ne shkollen e “Nuci Naci” nga 10 nxenes
qe kane braktisur shkollen, njeri prej tyre eshte
kthyer ne shkolle dhe nje tjeter ka bere progres
dhe pritet te kthehet ne shkolle, nderkohe qe
nga 32 nxenes qe jane ne rrezik per ta braktisur
shkollen, kane dale nga rreziku 4 prej tyre, te
cilet po vijojne shkollen rregullisht dhe kane
permiresuar rezultatet ne mesime, nderkohe qe
2 te tjere kane bere permiresime ne keto drejtime.

Ne shkollen “Ismail Qemali” nga 11 nxenes
qe kane braktisur shkollen, jane kthyer ne
shkolle 3 prej tyre, nderkohe qe nga 37 nxenes
qe jane ne rrezik per ta braktisur shkollen, kane
dale nga rreziku 6 prej tyre, te cilet po vijojne
rregullisht ne shkolle, dhe kane permiresuar
rezultatet ne mesime, nderkohe qe 2 te tjere
kane bere permiresime, sidomos persa i perket
vijimit ne shkolle.

Te gjitha keto aktivitete dhe rezultate jane
paraprire nga masa efektive pergatitore,
perfshire evidentimin e gjendjes, organizimin e
Grupeve te Monitorimit, Takimet e para te
ketyre Grupeve dhe Takimet Pergatitore, te
cilat u zhvilluan ne mesin e shtatorit te ketij
viti, menjehere sapo filloi viti shkollor, si edhe
plotesimi i formulareve per secilin prej ketyre
nxenesve. Kjo menyre e organizimit te punes
ne kuadrin e ketij Projekti, mbi bazen e Grupeve
te Monitorimit, eshte vetem per te rritur
pergjegjesine e punes konkrete me nxenesit,
por nderkohe, te gjithe mesuesit dhe shume
nga nxenesit, si edhe disa prinder jane te gjithe
te perfshire ne punen konkrete dhe puna per
realizimin e objektivave te Projektit behet ne
menyre te perbashket, edhe me aktore te tjere
brenda dhe jasht shkolles.

Nje ndikim te drejtperdrejte pozitiv ka
patur ne kete drejtim shperndarja, me ceremoni
te posacme, e mjeteve shkollore per 80 nxenesit
me ne nevoje nga keto dy shkolla, gje qe u be e
mundur me kontributin e ketij Projekti te
sindikates Holandeze te arsimit, AOb, si edhe
me kontributin e te dy sindikatave tona te
arsimit, FSASH e SPASH.

Duke qene se gjat diskutimeve u theksua
se 6 nxenes nuk vijone shkollen vetem per shkak
se familjet e tyre nuk jane ne gjendje te blejne
tekstet shkollore dhe materialet e tjera qe
nevojiten per shkollen, aty per aty te dy
kryetaret, Xhafer Dobrushi dhe Nevrus
Kaptelli, vendosen te mbeshtesin financiarisht
keto familje dhe porositen drejtoret dhe
mesuesit e te dy shkollave te bejne menjehere
blerjet e nevojshme, te cilat u paguan nga dy
sindikatat e arsimit, FSASH dhe SPASH.

Per keto dy shkolla nga ana e FSASH e
SPASH, u blene dhe u vune ne dispozicion,

gjithashtu, nga nje qender zeri per secilen
shkolle, per te cilat nga ana e drejtuesve dhe
mesusve jane bere vleresime te vecanta.

Pjesemarresit ne keto aktivitete, si edhe
drejtuesit e shkollave, te gjithe mesuesit dhe
nxenesit, vleresojne shume kete mbeshtetje nga
sindikata e arsimit e Holandes AOb dhe
premtojne se do te punojne edhe me shume
per realizimin e objektivave te ketij Projekti.

Aktivitete ne zbatim te Projektit me AOb
Takime te Grupeve te Monitorimit dhe aktivitete te tjera ne shkollat

“Nuçi Naçi” dhe “Ismail Qemali” ne Korçe
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Zbatimi i projektit “Mobilizimi i
mesuesve dhe organizimi i aktiviteteve
konkrete per parandalimin dhe
eliminimin e largimeve nga shkolla dhe
te punes se femijeve ne rrethin e Fierit “
eshte ndjekur me vemendje te vecante nga
Kryesite e FSASH e SPASH nga seksionet e
tyre perkatese ne Fier si edhe nga keshillat

sindikale ne shkollat Levan dhe Zhupan.
Ne vijim te zbatimit te ketij Projekti, ne

daten 14 nentor 2013, ne te dy shkollat u
organizuan takime te vecanta me anetaret e
Grupeve te Monitorimit, ku u analizua puna e
bere, rezultatet e arritura, situata aktuale dhe
detyrat per periudhen ne vijim.

Mesues, nxenes e prinder, anetare te
ketyre Grupeve, si edhe drejtuesit e te dy
shkollave, Gazmira Bircaj dhe festim Meta,
moren pjese ne takimet e organizuara ne te dy
shkollat.

Ne te dy takimet moren pjese,
gjithashtu,Kryetari i FSASH, Xhafer
Dobrushi, dhe Kryetari i SPASH, Nevrus
Kaptelli.

Drejtuesit e Grupeve te Monitorimit,
Arqile Bitri, ne shkollen e Levanit dhe Valbona
Ymeraj, ne shkollen e Zhupanit, mbajten
raporte mbi masat pergatitore qe ishin mare
ne te dy shkollat, mbi punen e bere, rezultatete
e arritura, problemet me te cilat jane ndeshur
mesuesit, prinderit e nxenesit per realizimin e
objektivave te Projektit dhe detyrat qe duhet
te ndiqen ne te ardhmen.

Mesuesit Marsela Hebeja, Margarita
Cobo, Lirime Mataj, Enkeled Resuli, ne
shkollen e Levanit dhe Laureta Lilo, Arta Aliaj,
Gurie Shehaj, Brunilda Mullaj ne shkollen e
Zhupanit folen mbi perparimin e bere dhe
gjendjen aktuale ne lidhje me nxenesit qe kane
braktisur shkollen dhe/ose qe jane ne rrezik
per ta braktisur ate ne Grupet perkatese.

Nxenes dhe prinder, anetare te ketyre
Grupeve ne te dyja shkollat, si edhe te dy
kryetaret e FSASH e SPASH, moren pjese,
gjithashtu, ne diskutime dhe ndane opinionet

Aktivitete ne kuadrin e Projektit me EI-ILO IPEC
Takime te Grupeve te Monitorimit ne shkollat Levan

dhe Zhupan, Fier
me mesuesit dhe pjesemarresit e tjere.

Konkluzioni nga keto diskutime ishte qe
puna pergatitore ka qene efektive dhe puna
konkrete me nxenesit po jep rezultatet e para
ne te dyja shkollat.

Ne shkollen e Levanit po punohet me me
shume se 70 nxenes qe kane braktisur shkollen
ose jane ne rrezik per ta braktisur ate, ndersa

ne shkollen e Zhupanit po punohet me mbi 52
nxenes qe kane braktisur shkollen ose qe jane
ne rrezik per ta braktisur ate.

Puna konkrete individuale me keta nxenes
po bazohet tek te dhenat e nxjerra nga
Pyetesoret e plotesuar per secilin nga keta
nxenes, si edhe tek planet individuale te
nderhyrjes, te pergatitur per secilin prej
nxenesve subjekt i ketij Projekti.

Anetaret e Grupeve te Monitorimimt folen
konkretisht, duke i analizuar nje per nje te gjithe
nxenesit me te cilet punojne ne grupin perkates,
puna qe kane bere me secilin prej tyre, metodat
e perdorura, permiresimet e bera dhe planet qe

kane per te ardhmen.
Ata permenden, gjithashtu, rezultatet e

para qe kane arritur:
Ne shkollen e Levanit nga 22 nxenes qe

kane braktisur shkollen, 2 prej tyre jane kthyer
ne shkolle dhe 2 te tjere kane bere progres dhe
pritet te kthehen ne shkolle, nderkohe qe nga
48 nxenes qe jane ne rrezik per ta braktisur

shkollen, kane dale nga rreziku 9 prej tyre, te
cilet po vijojne rregullisht ne shkolle, dhe kane
permiresuar rezultatet ne mesime, nderkohe qe
3 te tjere kane bere permiresime ne keto drejtime.

Ne shkollen e Zhupanit nga 16 nxenes qe
kane braktisur shkollen, 4 prej tyre jane rikthyer
ne shkolle, ndersa 2 te tjere kane bere progres
dhe pritet te kthehen ne shkolle, nderkohe qe
nga 36 nxenes qe jane ne rrezik per ta braktisur
shkollen, kane dale nga rreziku 11 prej tyre, te
cilet po vijojne rregullisht ne shkolle, dhe kane
permiresuar rezultatet ne mesime, nderkohe qe
4 te tjere kane bere permiresime ne keto drejtime.

Te gjitha keto aktivitete dhe rezultate jane
paraprire nga masa efektive pergatitore,
perfshire evidentimin e gjendjes, organizimin e
Grupeve te Monitorimit, Takimet e para te
ketyre Grupeve dhe Takimet Pergatitore, te
cilat u zhvilluan ne mesin e shtatorit te ketij
viti, menjehere sapo filloi viti shkollor, si edhe
plotesimi i formulareve per secilin prej ketyre
nxenesve

Kjo menyre e organizimit te punes ne
kuadrin e ketij Projekti, mbi bazen e Grupeve
te Monitorimit, eshte vetem per te rritur
pergjegjesine e punes konkrete me nxenesit,
por nderkohe, te gjithe mesuesit dhe shume
nga nxenesit, si edhe disa perinder jane te gjithe
te perfshire ne punen konkrete dhe puna per
realizimin e objektivave te Projektit behet ne
menyre te perbashket, edhe me aktore te tjere
brenda dhe jasht shkolles.

Nje ndikim te drejtperdrejte pozitiv kane
patur ne kete drejtim shperndarja e mjeteve
shkollore per 80 nxenesit me ne nevoje nga
keto dy shkolla, gje qe u be e mundur me
kontributin e ketij Projekti te EI-ILO_IPEC, si

edhe me kontributin e te dy sindikatave tona te
arsimit, FSASH e SPASH.

Pjesemarresit ne keto aktivitete, si edhe
drejtuesit e shkollave, te gjithe mesuesit dhe
nxenesit, vleresojne shume kete mbeshtetje nga
EI-ILO_IPEC dhe premtojne se do te punojne
edhe me shume per realizimin e objektivave te
ketij Projekti.
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