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Raport
Nga punëtoria në Prizren, organizuar nga BSPK-ë në kuadër të aktivitetetve të
Projektit të ndarë nga MPMS-le mbajtur me datë 06.07.2017.
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës në kuadrin e aktiviteteve të parapara në projektin e
financuar nga MPMS-le,organizoi Punëtorinë me Temën: Siguria dhe Shëndeti në Punë.
Objektiva e Përgjithshme e Aktivitetit (fushatës) mbi Sigurinë në Shëndetin në Punë është promovimi dhe
vetëdijësimi i shoqërisë kosovare mbi legjislacionin rreth sigurisë dhe shëndetit në punë si dhe kushteve e
raporteve tjera të punës me impaktin pozitiv në punësim.
BSPK-ë, përmes stafit për imlementimin e projektit ,organizoi Punëtorin me 06 Korrik 2017, në Regjionin
e Prizrenit, duke filluar nga ora 10:00.
Punëtoria filloi punimet sipas agjendës, fillimisht u bë prezentimi të pranishmëve dhe u zhvillua mjë
diskutim për tema me interest ë sindikalisteve.
Ligjerimin për temën e punëtorisë e bëri Alush SejdiuN/Kryetar i BSPK-ës dhe Koordinator i Prjektit,
fillimisht ligjëruesi i informoj pjesëmarrësit për projektin e ndarë nga MPMS-le, aktivitetet që do të
zhivillohen në kuadër të projektit.
Për temën e punëtorisë “Siguria dhe Shëndeti në Punë”, Alush Sejdiu përmes punimit, pjesëmarrësve ua
prezentoj rëndësinë Ligjit mbi Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, si dhe obligimet që kanë punëmarrësit
edhe sipas Direktivave të BE-së për marrjën e masave me qëllim të krijimit të kushteve për të punësuarit
reth sigurisë dhe shëndetit në punë.
Pjesëarrës në punëtori ishin 17 veta, gjatë punëtorisë pjesëmarrësit shprehën interesim për temën, ishin
aktiv dhe pati pyetje të shumta, disa edhe jashtë temës.
Përpos prezentimit që paraqiti Alush Sejdiu, pjesëmarrsve iu shpërndanë edhe broshura dhe fletëpalosje,
në të cilat janë të specifikuara të drejtat dhe obligimet e punëdhënësve dhe punëmarrësve.
Vlerësimi ishte se punëtoria ishte me interes dhe e suksesshme.
Në vijim po parqesim disa foto nga Punëtoria mbajtur në Prizren.
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