ÇFARË MUND TË BËJË
NJË NDËRMARRJE
PËR TË PUNËSUARIT E VET
 të sigurojë sigurim social, dhe të mos i
maskojë marrëdhëniet e të punësuarve në forma tjera të angazhimit;
 të sjell politika për shëndetin dhe sigurinë në punë;
 të zbatojë praktika të mundësive të
barabarta që do të mundësojnë ti gëzojë çdokush dhe ti shfrytëzojë mundësitë
e njëjta për punësim, kushtet e punës,
shpërblimin, menaxhmentin e karrierës
dhe lëshimin nga puna;
 të ketë kujdes me llojllojshmërinë e
fuqisë së punës përmes zhvillimit të
standardeve jo diskriminuese, të cilat do
të vlejnë për rrethimin e brendshëm, por
do të angazhohet ti përcjell edhe te partnerët e tij afarist;
 të përpiqet ti shmang pengesat
teknike, fizike/strukturore, komunikuese dhe pengesat e sjelljes në
vendin e punës, të cilat kanë të bëjnë me
personat me handikap, gratë dhe pakicat
etnike;
 të mundësojë orar pune fleksibile dhe
baraspesha mes punës dhe jetës private;

PËRFITIMET

 të sigurojë kompensim për punën
jashtë orarit, ndërsa e njëjta të jetë
vullnetare dhe të mos inkuadrojë rreziqe
të paarsyeshme;
 të sigurojë informim në kohë gjatë
ndryshime të mëdha që mund të
ndikojnë ndaj të punësuarve dhe bashkë
me përfaqësuesit e të punësuarve të
mendojnë mënyra për zvogëlimin e ndikimeve negative;
 të vendos dhe aplikojë politika për
mbështetje gjatë kujdesit të fëmijëve;

Kompanitë te të cilat mjedisi njeh marrëdhënie
me përgjegjësi shoqërore ndaj të punësuarve
mund ti fitojnë përfitimet që vijojnë:
 kënaqësi më të mirë të punësuarve nga
vendi i punës;
 pranimi dhe mbajtja e punëtorëve të talentuar dhe të motivuar;
 imazh më i mirë dhe vlera e rritur e brendit.
Menaxherët dhe subjektet afariste të cilët aplikojnë praktika të tilla e avancojnë menaxhimin
e tyre me rreziqet, tërheqja e investimeve me
përgjegjësi shoqërore dhe më lehtë mund të vendosin bashkëpunim më afatgjatë me partnerë nga
tregjet e zhvilluara.

Kontakt informata
Më shumë informata për Projektin “PSHN në RM”
mund të gjeni në internet faqen
www.oop.mk.
në Ministrinë e Ekonomisë, në tel. 3093-403;
dhe në http://www.facebook.com/oopmk

Republika e Maqedonisë

Ministria e Ekonomisë

 ta respektojë privaten dhe ti mbrojë të
dhënat personale të punësuarve;
 ta pengojë stresin lidhur me punën që
del nga frika nga humbja e punës, menaxhimit joefektiv, vëllimit të madh të punës
dhe ndryshimeve teknologjike;

MARRЁDHЁNIET ME
TЁ PUNЁSUARIT

 të nxitë të mësuarit e përjetshëm dhe
trajnim të vazhdueshëm profesional.
Projekti është ko-financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit për
konkurrencë dhe inovacione (CIP) 2007-2013
The Project is co-financed by the European Union within the Competitiveness
and Innovation Framework Programme (CIP) 2007-2013.

HYRJE

RREGULLORJA JURIDIKE DHE STANDARDET

N

Marrëdhëniet me të punësuarit janë përfshirë me dokumentet ndërkombëtare, por i trajton edhe
legjislacioni i vendit.

ë kontekstin e përgjegjësisë shoqërore të ndërmarrjeve, marrëdhëniet me të punësuarit
paraqesin një nga pjesët përbërëse kryesore.

Sipas ISO 26000 (Ciceroni për përgjegjësi shoqërore) marrëdhëniet me të punësuarit
e përfshijnë punësimin dhe marrëdhëniet e punës, kushtet e marrëdhënieve të punës dhe
mbrojtja sociale, dialogu social, siguria dhe shëndeti në vendin e punës, zhvillimi i resurseve
njerëzore dhe trajnimi në vendin e punës.
Kompania e cila sillet me përgjegjësi ndaj të punësuarve njihet si kompani e cila kontribuon
për respektimin e sundimit të drejtës, drejtësia sociale dhe stabiliteti, dhe zhvillon ndjenjë
për drejtësi në shoqëri.

Rregullorja ndërkombëtare

Rregullorja e vendit

Parimet universale të marrëdhënieve të mira me
të punësuarit janë definuar me:
 Karta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut;
 Deklarata e Organizatës Ndërkombëtare për
Punë (ONP) për parimet themelore dhe të
drejtat gjatë punës;
 Konventat dhe rekomandimet e ONP;
 Deklarata tri paleshe e ONP për parimet lidhur
me ndërmarrjet multinacionale dhe politika
sociale.

Marrëdhëniet me të punësuarit janë rregulluar
me:

Sipas këtyre parimeve universale, elementet
themelore të sjelljes me përgjegjësi shoqërore në
marrëdhëniet e punës përfshijnë:
 respektimi i të drejtave qytetare dhe politike;
 respektimi i të drejtave sociale, kulturore dhe
ekonomike;
 njohja e të drejtës së marrëveshjes kolektive.

 Ligji për inspektim të punës;

 Ligji për marrëdhënie të punës;
 Ligji për siguri dhe shëndet gjatë punës;
 Ligji për mundësi të barabarta të grave
dhe meshkujve;
 Ligji për pengimin dhe mbrojtjen nga
diskriminimi;
 Ligji për punësim dhe sigurim në rast të
papunësisë;
 Ligji për evidentim nga fusha e punës;
 Ligji për punësim të personave invalidor;
 Ligji për agjencitë për punësim të
përkohshëm;
 Ligji për zgjidhje të qetë të kontesteve të
punës;
 Ligji për punësim dhe punë të huajve

Tre instrumentet më të njohura për vendosjen e raportit me
përgjegjësi shoqërore ndaj të punuarve janë Marrëveshja globale e Kombeve të Bashkuara, OHSAS 18000 dhe llogaridhënia shoqërore 8000.
Marrëveshja globale e KB (MG) si iniciativë vullnetare e më
shumë palëve të prekura e promovuar nga ana e Kombeve të
Bashkuara (KB) përcakton katër parime, të cilat kanë të bëjnë
me të drejtat e punëtorëve dhe të cilat i obligojnë kompanitë
për:
1. mbrojtje të lirive të shoqërimit dhe e drejta e marrëveshjes kolektive;
2. çrrënjosja e punës së dhunshme;
3. ndërprerja e punës së fëmijëve;
4. çrrënjosja e diskriminimit.
OHSAS 18000 (Seri për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë
gjatë punës) është standard ndërkombëtar, i cili jep specifikim
dhe udhëzim për zhvillimin e sistemit për menaxhim me mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.
Llogaridhënia shoqërore 8000 (SA8000) është standard nga “Social Accountability International” (Llogaridhënia
shoqërore interneshenëll) që i përfshinë të drejtat e njeriut
dhe të punëtorëve gjerë të pranuara, duke përfshirë edhe
specifikimin e sistemit për menaxhim, që nevojitet që të sigurohet përputhshmëri me kushtet e standardit dhe përmirësimin e vazhdueshëm. SA8000 ka të bëjë me kushtet e vendit
të punës që përdoret me punën e fëmijëve, punën e dhunshme, shëndetin dhe sigurinë, lirinë e shoqërimit dhe marrëveshjen kolektive, diskriminim, praktikat disiplinore, orarin
e punës dhe shpërblimin.

