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Objektivat që kemi arritur në vitin 2021. 

 

1. Përfaqësimi i punonjësve të sektorit Call Center në Shqipëri. Informimi i punonjësve të 

sektorit Call Center për të drejtat e tyre ligjore. 

2. Informimi i tyre për përfitimet dhe fuqinë e të qenit pjesë e një sindikate. 

3. Ndërtimi i besimit për tu bërë pjese e Sindikatës. 

 

 

Gjatë këtij viti (2021) SKOT ka punuar shumë në arritjen e këtyre synimeve. Jemi kthyer në një 

pikë referimi për punonjësit e sektorit call center në Shqipëri. Edhe pse ka sindikata të tjera që 

janë përpjekur të operojnë në këtë sektor, mund të themi me krenari se jemi pikë referuese për 

nevojat e këtij sektori në Shqipëri. Kur nevojitet këshillë ose ndihmë, ne na kontaktojnë të parët. 

Ne kemi arritur të informojmë një numër të madh të punëtorëve në këtë sektor për të drejtat e 

tyre. Ne  i kemi ngritur punonjësit të mbrojnë të drejtat e tyre dhe për të gjitha padrejtësitë që u 

janë bërë ndër vite. I kemi informuar për të gjitha përfitimet e organizimit në një sindikatë për 

negociata kolektive. Si rezultat, ne kemi pasur besimin e tyre dhe më pas ka vijuar regjistrimi i 

anëtarësimit të tyre. Jemi prezent ne Bconnect (Tirane dhe Durres), Transcom, Assist, Parr, 

Auto1, Optima Albania, dhe në shumë Call Centera të tjerë në Shqipëri. 

  

  

Për shkak të legjislacionit dhe kufizimeve për COVID, takimet tona kanë qenë të kufizuara dhe 

fushatat tona të anëtarësimit kanë qenë pothuajse të pamundura. Në këtë sektor pothuajse 90% e 

punëtorëve po punojnë nga shtëpia si një vend pune më i rehatshëm dhe një vend më i sigurt 

duke marrë parasysh pandeminë. Na është dashur të punojmë në fushatën e anëtarësimit 1 me 1 

dhe të bëjmë më shumë fushatë me promovimin në internet. Në këtë situate ne kemi preferuar të 

mos përdorim postimet e marketingut, por historitë tona të  suksesit. Ka qenë pikërisht kjo 

strategji që ka rritur interesin tek ata që nuk ishin akoma anëtarë për t'u bashkuar me SKOT. 

  

 

Ndryshime dhe rezultate pozitive 

 

Si rezultat i punës së palodhur të Skot, punëtorët e Transcom WorldWide Albania iu bashkuan 

SKOT-it dhe vendosin të punojnë  me ne për të arritur të drejtat e tyre të mohuara. Ne i 
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ndihmuam ata të organizonin kompaninë dhe i ndihmuam përmes institucioneve të ndryshme të 

ankoheshin dhe të kërkonin të drejtat e tyre. 

 

Si rezultat i kësaj pune, ata patën mundësi të paguheshin sipas ligjit shqiptar për festat kombëtare 

shqiptare. Atyre u janë dhënë edhe festat kombëtare për 3 vitet e fundit. Sindikata  aktualisht 

është në pritje të përgjigjeve nga kompania për kontratën kolektive, e cila do të ishte e para 

Kontratë Kolektive reale në historinë e Call Centerave në Shqipëri. Tashmë kemi pasur disa 

takime me  përfaqësues të kompanisë për këtë çështje. 

 

 

Aktivitete dhe takime 

 

Një nga aktivitetet kanë qenë takimet e rregullta të strukturave në secilën nga qendrat e punës të 

sektorit Call Center. Ne e vendosëm si prioritet takimin me secilën prej strukturave për t'i 

informuar dhe dëgjuar nevojat e tyre. Duke i  udhëhequr ata drejt hapave të nevojshëm për të 

rritur numrin e punëtorëve që organizohen dhe për një prezantim më të mirë të SKOT për ata që 

nuk na njohin ende. Një mënyrë tjetër efektive ka qenë praktika e “sillni një mik në SKOT”. Ne i 

kemi inkurajuar gjithmonë anëtarët tanë që t'i referojnë miq të tjerë që punojnë në këtë sektor për 

t'iu bashkuar sindikatës, ose të paktën të dëgjojnë historinë tonë dhe më pas të vendosin nëse 

dëshirojnë që suksesi ynë të jetë suksesi i tyre mund të na bashkoheshin. 

 

 

Rezultatet pozitive ose negative 

 

Duke synuar bashkëpunimin dhe solidaritetin, kemi qenë shumë të kujdesshëm në hyrjen dhe 

organizimin në Teleperformance. Duke qenë të vetëdijshëm për praninë e një Sindikate tjetër 

(Solidariteti) ne u treguam shumë të  kujdesshëm që të mos prishnim punën e tyre dhe t'i bënim 

dëm sindikalizmit në përgjithësi. 

 

Rezultatet e arritura duke marrë parasysh rritjen e numrit të anëtarësimeve tona dhe rritjen e 

rasteve të suksesit që kemi pasur janë blloqet ndërtuese të së nesërmes. Anëtarët që janë shtuar 

gjatë këtij viti do të jenë ende anëtarë në të ardhmen. Ata do të jenë anëtarë aktivë të Unionit që 

do  të mbështesin sindikatat financiarisht dhe duke dhënë kohën dhe mundin e tyre në rritjen e 

Unionit. 
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Kapaciteti institucional 

 

Edhe pse në hapat e tij fillestarë SKOT ka marrë një qasje të fortë drejt institucionalizimit të 

sindikatës. Përpjekja për të dhënë një rol të caktuar dhe përshkrim të qartë të pozicioneve të 

ndryshme në organizatë. 

Sa i përket organizimit të brendshëm organizmat e ndryshëm të sindikatës janë duke u organizuar 

në mënyrë që SKOT të jetë një strukturë e plotë. 

 

 

Legjitimiteti dhe përfaqësimi 

 

SKOT është bërë përfaqësuesi legjitim i punonjësve të call centerave. Kjo është aq e dukshme 

edhe kur hyjmë në dyert e Inspektoratit të Punës, Ministrisë së Ekonomisë dhe institucioneve të 

tjera. Ne konsiderohemi "djemtë dhe vajzat e call centerave". Kur shohin përfaqësuesit tanë e 

dinë se jemi aty sepse disa call center kanë shkelur të drejtat e punëtorëve. 

 

Edhe në mesin e anëtarëve tanë tani jemi avokatë të të drejtave të punëtorëve. Ne quhemi si 

“shpëtimtarët” nga shkeljet e të drejtave të tyre. 

 

Ky vit ishte një vit i aleancave të mëdha. Së bashku me të gjithë partnerët e CLR, SKOT dha 

votën “PRO” për organizimin e aleancës së Sindikatave të reja në Shqipëri. Kjo është një lëvizje 

shumë e nevojshme pasi vetëm duke u organizuar së bashku mund të bëhemi një faktor 

ndryshimi në shoqërinë tonë. 

 

Viti 2021 shënoi fillimin e sindikatës së Call Centerave në KOSOVE. Sindikata e Kosovës është 

një partner i fuqishëm i SKOT-it dhe së bashku vendosëm të forcojmë pozicionin e punëtorëve të 

sektorit Call Center. Gjysma e dytë e vitit 2021 ishte edhe fillimi i një bashkëpunimi zyrtar midis 

Solidaritetit dhe SKOT. 

 

 

Pjesëmarrja dhe Ndërgjegjësimi 

 

Nëpërmjet takimeve dhe diskutimeve tona me anëtarët kemi arritur të rrisim ndërgjegjësimin për  

të drejtat e punëtorëve, dhe mënyrat e ndryshme të qasjes ndaj situatave të zgjidhjes së 

problemeve. 

Anëtarët tanë kanë më shumë informacion se çfarë u parashikon Kodi i Punës dhe njohin 

institucionet e ndryshme që janë përgjegjëse për të garantuar respektimin e këtyre të drejtave. 
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Nëpërmjet mediave tona sociale dhe intervistave të ndryshme (SYRI TV, FAX NEWS, News 

24) u përhap lajmi se ekziston një Sindikatë që i merr seriozisht shkeljet e të drejtave të 

punonjësve të Call Center dhe është i gatshëm të bëjë gjithçka që duhet, (duke protestuar para 

zyrave qeveritare nëse është e nevojshme) për t'i dhënë fund padrejtësive që iu bëhen 

punonjësve. 

 

https://www.reporter.al/fitoret-e-vogla-te-sindikatave-te-reja-mund-te-rikthejne-besimin- 

epunetoreve 

https://www.facebook.com/faxnews.tv/videos/817523246313351 

 

https://a2news.com/video/vaksinimi-me-detyrim-call-center-mund-te-jete-sektori- iradhes-qe-e-

aplikon/ 

  

 

Zbatimi 

 

Pas kërkesës sonë për një rritje pagash, Transcom World Wide Albania u përgjigj pozitivisht dhe 

rriti pagat e punonjësve me një 20 lekë/orë që do të rezultonte rreth                                                 

8000 lekë në muaj. 

 

Pas kërkesës sonë për pagesën e “Shpenzimeve për punën nga shtëpia”, Kompania Bconnect, 

Transcom World Wide Albania, Albacall SH.A iu përgjigj me një kompensim që ndryshon sipas 

orarit të punës së punonjësve. 

Kjo nuk ishte një arritje e lehtë pasi kompanitë fillimisht refuzuan t'i përgjigjen kërkesës sonë, 

por me punën e palodhur dhe vendosmërinë e SKOT-it u detyruan ta përmbushin edhe këtë 

kërkesë. 

 

Rezultatet 

 

Gjatë vitit 2021, me të gjitha vështirësitë e përfshira për shkak të kufizimeve të COVID-19, 

arritëm të përmbushim të gjitha objektivat e vitit: 

 

1) Arritëm të bëheshim përfaqësues të punonjësve të call center në Shqipëri. Nëse                          

kërkoni ndihmë për një problematikë në sektorin Call Center do të dëgjoni emrin 

tonë. 

2) Ne kemi informuar punonjësit e sektorit Call Center për të drejtat e tyre në vendin e 

punës. Ne gjithashtu i kemi     frymëzuar ata që të mendojnë për një vend shumë më 

të mirë për të punuar të cilin ata mund të arrijnë nëse organizohemi dhe bëjmë punë të 

mirë së bashku për të. 
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3) Informimi i  punëtorëve për përfitimet e të qenit pjesë e një sindikate dhe për të gjitha 

të mirat që kjo u   bën kushteve të tyre sociale dhe ekonomike, si ato afatshkurtra 

ashtu edhe ato afatgjata. 

4) Arritëm të ndërtojmë besimin tek anëtarët tanë se ne me të vërtetë dëshirojmë të jemi 

Sindikata që u jep kushte më të mira pune, paga më të larta dhe punë dinjitoze. 

 

Këto arritje dhe suksese ishin kryesisht si rezultat i punës së palodhur të SKOT. Ne i kushtuam 

kohën e nevojshme objektivave dhe energjinë e nevojshme për të arritur këto  rezultate. Ne 

organizuam takimet dhe u siguruam që njerëzit duhet të ishin të 

pranishëm. 
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