Raport rreth vizitës studimore të Delegacionit të BSPK-ës, në Republikën e
Ҫekisë 13 -18 tetor 2015

BSPK-ja prej datës 13-18.10.2015, me financimin e (IKS-it Iniciativa Kosovovare për Stabilitet) zhvilloi një
vizitë Studimore në Republikën e Ҫekisë. Delegacionin e BSPK-së e përbënin 10(dhjetë) Kryetar të
Federatave,Udhëheqja dhe stafi i BSPK-ës.
Vizita në Ҫeki ishte një rastë i mirë për shkëmbimin e përvojave por mbi të gjitha ishte një mundësi
shumë e mirë për vurjen e kontakteve për bashkëpunim në të ardhmen mes sindikalistëve të Ҫekisë dhe
të Kosovës.
Ndihmesë të vaçant na ka ofruar, Ambasada e Republikës së Kosovës në Ҫeki, ku Ambasadorja znj.Ariana
Zherka Hoxha na ka vënë në dispozicion gjatë tërë vizitës sonë stafin e Ambasadës, çka ka bërë që vizita
jonë të jetë efektive dhe në nivel të lartë, për këtë i jemi shumë mirënjohës Zonjës Ambasadore dhe tërë
stafit të Ambasadës sonë në Ҫeki.
Më datë 14.10.2015, filimisht jemi prit nga përfaqësues të Ambasadës së Republikës së Kosovës në
Pragë.
Më datë 15.10.2015, kemi zhvilluar takim me përfaqësues të Sindikatave të Zjarrfikësve, në Shtëpinë e
Lidhjës së Sindikatave në Pragë. Pastaj zhvilluam takim me Lidhjen e Sindikatave të Organeve dhe
Organizatave Shtetërore, në vijim u takuam me përfaqësues të Lidhjës sindikale të Kujdesit Mjekësor
dhe Social.
Më datë 16.10.2015, zhvilluam takim me përfaqësues të Institutit të Studimeve të Punës dhe Punëve
Sociale, Vendi: Karlovo nm.1, Pragë 2. Pastaj zhvilluam takim me përfaqësues të Lidhjës së Pavarur
Sindikale të Policisë së Republikës së Ҫekisë. Po ashtu bëmë takim me përfaqësues të Lidhjës Sindikale të
Punonjësve në Fushën e Kulturës dhe Mrojtjës së Mjedisit.
Në të gjitha takimet që zhvilluam, ishin udhëheqës të Lidhjeve Sindikaliste dhe Institucioneve. Vizita
ishte një eksperiencë e mirë për ne, të drejtat e punëtorëve dhe çështjet sociale ishin të rregulluara
shumë mirë me ligjë, por edhe implementimi i ligjeve ishte në nivel.
Në vazhdim disa nga takimet do ti paraqesim permes fotove:

Takimi në Abasadën e Republikës së Kosovës në Ҫeki-Pragë

Takimi në selinë e Lidhjës Sindikale të Zjarrfikësve në Ҫeki-Pragë

Takimi në selinë e Lidhjës Sindikalistë të Kujdesit Mjekësor dhe Social në Pragë

Takim në selinë e Institutit të Studimeve të Punës dhe Punëve Sociale ,Pragë

Takim me përfaqësues të Lidhjës Sindikale të Punonjësve në Fushën e Kulturës dhe Mbrojtjës së Mjedisit. Pragë
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