ZYRA REGJIONALE PËR NDËMJETËSIM NË PUNË
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1. Detyrat e siguruesit dhe preskripcioni i kontrollit
Siguruesi i cili i shfrytëzon prezentimet e sigurimit duhet, me asistimin e
zyrës kompetente, t’i ndërmarr të gjitha ato që gjykohen si t’arsyeshme dhe
kërkohet nga ai mos t’i shmangët punës ose zvoglimit të saj.Është në dobin
tuaj, medoemos,të kërkoni punë,e në rastë nevoje edhe jashtë profesionit
tuaj të mëparëshëm, t’akceptoni çdo punë të përshtatur, të participoni në
masa të tregut të punës,dhe t’i përcjellëni instrukcinet e RAV/ORP. Jeni
t’obliguar t’a sjellni proven për përpjekjet tuaja.
Gjithashtu duhet të prezentoheni mbrenda afatit të 1 dite.
2. Përgjegjësia dhe bashkëpunimi
Jeni personalishtë të ngarkuar të kërkoni punë, t’i sillni provat për aftësin tuaj
për nënpunësi, t’i plotësoni obligimet tuaja ndaj zyrës së punësimit, sipas
dispositës së LACI1. Me bashkëpunim të ngushtë me këshilltarin tuaj RAV/
ORP i cili ju përkrahë do të keni ma shumë mundsi për reintegrim.
3. Hetimet
Menjiherë pas njohëjes se keni mbetë pa punë, e para se të regjistroheni ne
sigurimin për papunësim ndërmerni masa për kërkimin e saj. Gjatë kohës së
papunësis duheni t’a kërkoni punën për çdo ditë gjatë muajit. Kuantiteti,
dhe objektivi i hetimeve poashtu janë të përcaktuara me këshilltarin tuaj të
RAV/ORP: Prova e kërkimit të punës duhet deponohet në RAV/ORP në
fund të çdo muaji.
4. Takime në RAV/ORP
Takime në RAV/ORP janë të obligueshme dhe nuk mund të anulohen as
të shtyhen përveç në raste të natyrës së jashtëzakonshme. Në raste të
pamundësis së ardhjes, informoni këshilltarin tuaj 24 orë më parë.
5. Audienca
Poqëse nji vendë i punës ju ofrohet jeni të obliguar t’ju prezentoheni
punëdhënësit ose t’a dergoni oferten tuaj me kohë të caktuar dhe sipas
instrukcioneve të RAV/ORP.
Pastaj menjiherë e informoni këshilltarin tuaj të RAV/ORP për veprime dhe
rezultate t’arritura. Dergoni letren e rezultatit të kandidaturës në RAV/ORP,
plotësishtë të kompletuar dhe të nënshkruar.

6. Obligim për informim
Informoni menjiherë dhe me kohë këshilltarin tuaj të RAV/ORP për çdo
ndryshim të situacionit e sidomos :
a) punë, fitimi ndërmjetësues
posa që të punësoheni, me afat të përkohëshëm, apo të përhershëm
ose me fitim ndërmjetsues, e çfardo të jetë zgjatja e saj, informoni
menjiherë këshilltarin tuaj të RAV/ORP. Informoni për çdo ndryshim
përfundimtar të situatës tuaj profesionale (ndryshimi i përqindjes së aktivitetit, skadimi i aktivitetit, ndërprerje të përkohëshme t’aktivitetit,etj.).
b) sëmundja, akcidenti
në raste të sëmudjes apo akcidentit, informoni menjiherë këshilltarin
tuaj dhe dergoni çertifikaten mjekësore. Siguruesit që e përjetojn nji
aksident duhet medoemos të drejtohet drejtë kaces së sigurimit për
të papunësuarit mbrenda dy dite, për të plotësuar formularin për
denoncimin e aksidentit.
Informoni menjiherë këshilltarin tuaj, qyshë nga dita e fundit të paaftësis
për punë.
c) pushimet (ditët pa kontrollë)
keni të drejtë 5 ditë me radhë pa kontrollë çdo 60 ditë të periodes së
papunësis së kontrolluar. Jeni të obliguar t’informoni këshilltarin tuaj 15
ditë më parë. Pushimet e caktuara zduhet të jetë pengesa për ndonji
punësim. Nëse kjo ndodhët, atëherë pushimi duhet të shtyhet.
d) së dyti
mos dispozicione tjera ( servisi ushtarak, mbrojtja civile, vdekja e
t’afermit, etj.) dhe të gjitha ndryshime të situates tuaj personale( adresa,
telefoni, gjendja civile, etj.) duhet t’informohet menjiherë këshilltari i juaj
RAV/ORP.
7. Njoftim për persona të siguruar
Formulari «Shënimet e personit të siguruar» (IPA/AVP) do t’ua dërgon për të
parën herë atë ditë që do të regjistrohëni në listen e papunësisë. Më vonë
do t’u vijë më postë çdo muaj. Duhet që të mbushni sipas të
vertetës dhe duke mos harruar pa e shenuar çdo paperdorshmeri. Dërgojeni
atë formular kases së papunesisë së juaj, për t’a shtruar të drejtën e pagimit
të sigurimit të papunësisë.
8. Çregjistrimi
Nëse keni ndonji aktivitet pa pagesë kompenzuese të entit tuaj për papunësim, vërtetoni me këshilltarin tuaj të RAV/ORP se a mos ka pasur ndonji
çregjistrim tuaj si personi që kërkon punë.
Derisa mbeteni të regjistruar, duhet t’i respektoni obligimet të lartë përmendura, posaçërishtë ato relative për kërkesën e punës, të letrës “Njoftim
për persona të sigururuar” dhe takime në RAV/ORP.
N.B. Ne ju përkujtojm të keni kujdesë që mosëshikimi i obligimeve
tuaja mund të shkaktoj anulimin ose nji redukcion të zhdëmtimit nga enti për sigurim.
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Ligji i entit për sigurim papunësim dhe pagesa.

Albanais, 05.2017

