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Shoqëria ka pësuar ndryshime të shumta. Gratë dhe burrat 

dëshirojë familje,  por dëshirojnë të qëndrojnë në punë dhe të 

zhvillohen më tej.  Familja dhe profesioni nga pikëpamja 

përmbajtjesore dhe vendore janë larguar nga njëra tjetra.  

 

Për shumë familje është një domosdoshmëri financiare që të 

dy prindërit të realizojnë të ardhura. Prandaj është e 

rëndësishme që familjet të kenë kushtet e duhura që 

mundësojnë ekuilibrimin e familjes dhe profesionit. Këtu 

bëjnë pjesë përpos një oferte të mirëfilltë të mundësive për 

përkujdesje dhe të drejtat e prindërve në vendin e punës. 

 

Fundja është e rëndësishme të ndahen të gjitha detyrat që 

duhet bërë. Puna me orar të pjesshëm, ndarja e punës në 

shtëpi dhe familje si dhe përgjegjësia për shërbime shtesë të 

familjes duhet të arrihen përmes marrëveshje brenda 

familjes. Shumë pengesa lindin nga pritjet e ndryshme të 

shoqërisë dhe të individit ndaj burrave dhe grave, 

përkatësisht ndaj baballarëve dhe nënave.  Jo kot është e 

përcaktuar me ligj barazia në mes të burrit e gruas.  Pastaj 

është e rëndësishme të gjenden ndarja e roleve të 

përshtatshme në përditshmëri të caktuara sipas  kërkesave 

individuale të çdo familje. 

 



 

Familie und Beruf 

M B R O J T J A  S H Ë N D E T Ë S O R E  G J A T Ë  

S H T A T Z Ë N I S Ë   

 

Punëdhënësi është i obliguar të krijojë kushtet e punës për 

gratë shtatzënë, ashtu që gruaja dhe fëmija i pa lindur të mos 

pasojnë dëmtime shëndetësore.  

Gratë shtatzënë të cilat punojnë kryesisht duke ndenjur në 

këmbë, duke filluar nga muaji i katërt i shtatzënisë kanë të 

drejtë në një pushim prej 12 orë në ditë   

Përveç pauzave të caktuara për gratë shtatzënë kanë të drejtë 

në 10 minuta pauzë për çdo dy orë pune.  

Duke filluar nga muaji i gjashtë i shtatzënisë lijohet puna duke 

ndenjur në këmbë gjatë më së shumti 4 orë në ditë. 

Nëse në një ndërmarrje bëhen punë të cilat mund të jenë të 

rrezikshme apo të mundimshme atëherë rrezikshmëria duhet 

vlerësuar nga një person i specializuar.   

Deri në muajin e shtatë e shtatzënisë një grua shtatzënë që 

punon në mes të orës 20 dhe 6 mund të kërkoj t’i jepet puna e 

barasvlershme gjatë ditës.  

Duke filluar nga 8 javë para lindjes ndalohet puna natën.  

Nëse nuk mund të ofrohet një punë tjetër zëvendësuese 

atëherë gruaja shtatzënë ka të drejtë të mos kryejnë punën. 

Në këtë rast ajo ka të drejtë në 80 për qind të pagës.  

Nëse punëtorja nuk mund të kryej punën për arsye të gjendjes 

së saj atëherë duhet sjellë një vërtetim të mjekut. 

Punëdhënësi është i obliguar në vazhdimin e pagesës së 

pagës. Kohëzgjatja dhe shuma e vazhdimit të pagesës së 

pagës varet nga kohëzgjatja e punës tek punëdhënësi i njëjtë 

si dhe nga kontrata e punës.  

 

FAQET/ADRESAT 

• www.seco.admin.ch > Dokumentation > Publikationen und Formulare >   
  Broschüren > Arbeit > Mutterschaft-Schutz der Arbeitnehmerinnen 
• www.unia.ch 
 

 

P U S H I M I  I  L E H O N I S Ë :   

M B R O J T J A  S H Ë N D E T Ë S O R E  D H E  

K O M P E N S I M I  P Ë R  N Ë N Ë N   

 

Edhe pas lindjes ka nëna të drejtë në mbrojtje të veçantë: 

• Lehonat nuk lejohet të punësohen gjatë 8 javëve pas 

lindjes (as me vetë dëshirën e tyre!). 

• Ekziston e drejta në pushim të lehonisë prej ë paku 14 

javësh  

• Gjatë pushimit të lehonisë nëna ka të drejtë në 80 për 

qind të pagës në formë të pagës ditore prej më së 

shumti 196 franga në ditë. 

• Të drejtë në kompensim në formë të pagës ditore kanë 

të gjitha gratë e punësuara, të vetë punësuara, gratë të 

cilat bashkëpunojnë në një ndërmarrje familjare dhe 

realizojnë pagë, gratë e papuna të cilat kanë të drejtë në 

një pagë ditore të AHV-së si dhe gratë e sëmura të cilat 

fitojnë pagë ditore nga një sigurim shoqëror apo privat.  

 

Dhënia gji foshnjës është e rëndësishme si për marrëdhënien 

në mes të nënës dhe fëmijës ashtu edhe për shëndetin e 

fëmijës. Për këtë arsye vlejnë dispozita të veçanta në vitin e 

parë të fëmijës, për të vazhduar dhënien gji edhe pas rifillimi 

të punës:  

• Mbrojtja shëndetësore e nënave që i japin gji foshnjës 

duhet të garantohet.  

• Gjatë dhënies gji nëna duhet të ketë të lirë. Nëse nëna i 

jep gji foshnjës në ndërmarrje atëherë kjo vlen si orar i 

punës. Nëse nëna largohet nga ndërmarrja për t’i dhënë 

gji foshnjës atëherë vetëm gjysma e kohës vlen si orar i 

punës.  

 
FAQET/ADRESAT 

• Faltblatt «Arbeit und Gesundheit – Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit»   
  des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) zum Downloaden: 
  www.seco.admin.ch > Dokumentation > Publikationen und Formulare  
  > Broschüren > Arbeit > Mutterschaft-Schutz der Arbeitnehmerinnen  
   
• Sozialversicherungsanstalt Basel-Landschaft 
  Hauptstrasse 109, 4102 Binningen, Tel. 061 425 25 25 
  www.sva-bl.ch > Leistungen > Mutterschaftsentschädigung 
•  www.unia.ch   
 
 

M B R O J T J A  N G A  L A R G I M I  P R E J  P U N Ë S   

Sipas të drejtës obligative (OBLIGATIONENRECHT) në fuqi 

punëdhënësit nuk i lejohet të largoj punëtoren nga puna me 

një marrëdhënie të pakufizuar të punës gjatë shtatzënisë dhe 

16 javëve pas lindjes. Punëtorja mund të prish marrëdhënien 

e punës edhe gjatë shtatzënisë duke ju përmbajtur afatit të 

largimit nga puna. Në pajtueshmëri dypalëshe mund të prishet 

një kontratë e punës. Palët kontraktuese bien dakord për të 

cilat të drejta ata heqin dorë.  

 
FAQET/ADRESAT 

• www.bl.ch > Volkswirtschaft, Gesundheit > KIGA >  
  Dienstleistungen für Arbeitgebende und Arbeitnehmende > Merkblätter >  
  Schwangerschaft/Geburt 
 
 

N D A L I M I  I  D I S K R I M I N I M I T  

 

Nën diskriminim nënkuptojmë shpërfilljen apo nënvlerësimin e 

një personi. Në lidhje me punësimin, gjatë marrëdhënies së 

punës dhe në lidhje me prishjen e marrëdhënies së punës nuk 

lejohet të shpërfillet askush për arsye të gjinisë apo ndonjë të 

mete. Para së gjithash duhet pasur kujdes në barazinë e 

pagave: Gratë dhe burrat duhet paguar paga të njëjta për 

punë të barasvlershme.  

  
FAQET/ADRESAT 

• www.humanrights.ch > Themendossiers > Diskriminierungsverbot >    
  Rechtslage in der Schweiz  
 

 

T Ë  D R E J T A T  E  P R I N D Ë R V E   

 

Nënat dhe baballarët e fëmijëve nën 15 vjeç vlejnë si punëtor 

me detyrime familjare. Sipas ligjit që është në fuqi 

punëdhënësi duhet dhënë kabasë apo nënës deri 3 ditë të lira 

për përkujdesje të fëmijës. Situata juridike e prindërve në vend 

 

Të punës është e rregulluar në ligjin e punës (ArG) dhe në të 

drejtën obligative (OR).  

 

Një numër i madh i prindërve është larguar nga roli tradicional 

(babai është i punësuar, nëna kujdeset për fëmijët) në drejtim 



 

Familie und Beruf 

të një “ndërmarrje familjare” moderne, në të cilën të dy 

prindërit janë të punësuar. Kjo tendencë u jep një shans 

prindërve që të realizojnë një ndarje të barabartë të roleve 

brenda dhe jashtë familjes.  

LITERATUR 

• «Was darf und muss ich in der Familie» Margareta Egli,  
  orell füssli Ratgeber, 2006 

 
 

P U S H I M I  I  P A G U A R  I  A T Ë S I S Ë   

 

Me rastin e lindjes së fëmijës së vet babi ka të drejtë për së 

paku një ditë pushimi të paguar. Shumë ndërmarrje dhe 

administrata publike i japin punëtorëve në ndërkohë ditë 

shtesë të lira në rastin e atësisë (të bërit baba).  

 
FAQET/ADRESAT 

• Stand der Gesamtarbeitsverträge mit weitergehenden Urlaubsguthaben 
  für Väter:  
  www.travailsuisse.ch > Suche > Vaterschaftsurlaub   
   
 

P U S H I M I  I  P A P A G U A R  I  A T Ë S I S Ë  

 

Dhënia e pushimit  të papaguar të atësisë është në është 

çështje e vlerësimit të ndërmarrjes. Për shembull në 

administratën e kantonit Baselland me kërkesë të babait gjatë 

vitit të parë të jetës së fëmijës duhet dhënë një pushim i 

papaguar prej 12 javësh. Kërkesa duhet të bëhet me shkrim 

dhe duhet t’i parashtrohet,  deri dy muaj para fillimit të pushimit 

të menduar, pranë zyrës përgjegjësit (personit epror). Pushimi 

mund të merret  si i tëri apo vetëm një pjesë e tij. Ndarja e 

pushimit në pjesë të ndara në kohë është i mundur në kuadër 

të rrethanave të ndërmarrjes.  

 

 

E K U I L I B R I M I  I  F A M I L J E S  D H E  

P R O F E S I O N I T   

 

Me lindjen e në fëmije krijohet një situatë plotësisht e re për të 

gjithë pjesëmarrësit. Për shembull menaxhimi i kohës bëhet i 

vështirë dhe më i rëndësishëm. Studimet dëshmojnë se lindja 

e një fëmije tek një çift shpie drejt një “ shtytje tradicionale” sa i 

përket ndarjes së punëve. Marrëveshja që bëhet tek çiftet 

përfundojnë shpesh njëjtë: Puna shtesë që lind nga fëmija 

merret përsipër para së gjithash nga gruaja e cila për këtë 

redukton përqindjen e punës jashtë shtëpisë apo heq tërësisht 

dorë nga puna; burri merr përsipër rolin klasik të të ushqyerit. 

Kjo tendencë forcohet pas lindjes së fëmijës së dytë edhe më 

shumë. Kështu as për nënën as për babanë është e mundur 

një baraspeshë në mes të punës shtëpiake e familjare dhe 

punës fitimprurëse, në mes të kohës me fëmijë dhe kohës në 

ndërmarrje. Cilat kushte duhet të jenë të plotësuara që 

baballarët dhe nënat mund të ekuilibrojnë të dyja? Ekzistojnë 

para së gjithash tre faktorë, të cilët dëshirojmë t’i shtjellojmë 

në vazhdim:  

• Modelet e orarit të punës dhe puna me orar të pjesshëm  

• Kushtet e përgjithshme të shkollave, kopshtit etj.  

• Ndarja e punës në shtëpi. 

 
 

FAQET/ADRESAT 

• Die Informationsplattform «Beruf und Familie: Massnahmen der  

  Kantone und Gemeinden» informiert, welche gesetzlichen Regelungen   
  und welche Massnahmen es zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in  
  Kantonen und Gemeinden gibt. Hier können Sie sich eine erste Übersicht  
  über die Situation im Kanton Basel-Landschaft verschaffen. 
  www.berufundfamilie.admin.ch 

 
  Lesen Sie dazu auch die Kapitel «Vielfalt der Familien» und  
  «Familienexterne Kinderbetreuung». 
 
LITERATUR 
 
• «Jenseits der Traditionalisierungsfallen. Wie Eltern sich Familien-  

  und Erwerbsarbeit teilen» Anneli Rüling, 2007 

• «Patchwork-Leben und Karriereplan. Lebensgestaltung in mobilen  

  Zeiten» Gabriele Kosack, Verlag Paul Haupt, 2000 

• «Modell Halbe-Halbe. Partnerschaftliche Arbeitsteilung in Familie und  

  Beruf» Margret Bürgisser, Werd Verlag, 2001  

• «Frauen, Manager, Paare. Wer managt die Familie? Die Vereinbarkeit  

  von Beruf und Familie bei Führungskräften» Petra Notz, Rainer Hampp  
  Verlag, 2001 

• «Beruf und Familie partnerschaftlich anpacken – eine  

  Werkmappe für Paare» Rahel Osswald, Fritz Huber-Winter,  
  pro Familia, 1999 

 

 

PUNA ME ORAR TË PJESSHËM DHE 

MODELET E ORARIT TË PUNËS 

 

Për të ekuilibruar më mire familjen dhe profesionin punojnë 

sot shumë prindër me orar të pjesshëm. Pikërisht për gratë 

pjesëmarrja në botën e punës është e karakterizuar shpesh 

me modele të orarit të pjesshëm të punës. Në vitin 2005 

punonin plot 58 për qind e grave të punësuara në regjionin e 

Bazelit me orar të pjesshëm, përderisa 11 për qind e burrave 

punonin me orar të pjesshëm. Me mirëseardhje konstatohet 

një shtim i vogël i burrave që punojnë me orar të pjesshëm, 

madje është shtuar edhe numri i baballarëve familjar: Në vitin 

1997 në Zvicër punonin 95 për qind e baballarëve me fëmijën 

më të ri të moshës nën 7 vjeçare me orar të plotë; Në vitin 

2007 ishin vetëm 91 për qind (Enti Federal i Statistikave, të 

dhënat e fuqisë punëtore në Zvicër). Për fat të keq burrat që 

kërkojnë reduktimin e orarit të punës pas lindjes së fëmijës 

hasin gjithnjë e më tepër në rezistencë se sa gratë.  

 

Tregu i punës reagon me tendencë të shtuar në kërkesën e 

shtuar për vende të punës me orare të pjesshme. Ekziston një 

numër i madh i modeleve me orar të pjesshëm. Krahas 

vendeve të punës «klasike» me orar të pjesshëm ekziston 

edhe modeli i ndarjes së punës (Job-Sharings) sipas të cilit dy 

apo më tepër persona e ndajnë një vend të punës: Përderisa 

sipas modelit Job-Pairing të dy personat e ndajnë 

përgjegjësinë për vendin e punës, në modelin Job-Splitting 

ndahen detyrat dhe përgjegjësitë e vendit të punës në të dy 

personave.  

 

Modeli tradicional i familjes (gruaja pa punë fitimprurëse, burri 

me orar të plotë të punës) haset sot gjithnjë  e më rrallë.  

Në realitet gratë të cilat presin një fëmijë do të duhej të 

mendojnë mirë se a do të largohen plotësisht apo pjesërisht 

nga profesioni. Rinisja e punës është shpesh i lidhur me 

shumë vështirësi.  

Nëse pas lindjes së fëmijës – pavarësisht babai apo nëna – 

do të vazhdonin të punonin me një orar të pjesshëm duhet 

pasur kujdes në disa pikëpamje: 



 

Familie und Beruf 

• Mendoni paraprakisht në çfarë përqindje jeni të gatshëm 

të ushtroni profesionin. Vëni re gjatë këtij mendimi se 

reduktimet e përafërta me orarin e plotë të punës janë më 

lehtë të realizueshme. Përveç kësaj këto janë të 

përshtatshme edhe për vende të kuadrove. Si alternativë 

ofrohet një ndarje e vendit të punës Job-Sharing. A ka në 

repartin tuaj ndoshta një person me një situatë të 

ngjashme me të cilin do të mund të ndani vendin e 

punës? 

• Flitni mundësisht herët me punëdhënësen, punëdhënësin 

për dëshirën tuaj. Thuaji gjatë kësaj bisede konkretisht si 

do do të dukej një zgjidhje e tillë. Arsyetoni vetes dhe 

punëdhënësit se puna me orar të pjesshëm për 

ndërmarrjen sjell shumë favore. Kualiteti dhe efektiviteti i 

punës në raste të tilla zakonisht shtohen, punëtorët janë 

më të lumtur dhe më besnik ndaj ndërmarrjes dhe fuqitë 

e kualifikuara të punës mbeten edhe më tej në 

ndërmarrje.  

• Rregulloni mundësisht herët formën e punës me orar të 

reduktuar me punëdhënësin: Punoni çdo javë në kohë 

fikse apo kërkohet një zgjidhje me kohë të 

ndryshueshme? Të dy format kanë favoret dhe disfavoret 

e tyre të cilat duhet merren parasysh.  

• Merrni parasysh patjetër se puna me orar të pjesshëm 

mund të ketë edhe ndryshime në lidhje me sigurimet dhe 

përfitimet nga sigurimet shoqërore, informohuni! 

 

Pavarësisht se a punoni me orar të pjesshëm apo të plotë, 

ekzistojnë modele të ndryshme të orarit të punës, të cilët 

mund të jenë më shumë apo më pak të favorshme për 

familjen. Puna në turne me turne të ndryshueshme për 

shembull përmban vështirësi në vete. Modelet me orar të 

ndryshueshëm të punës (modele me kohë të rrëshqitshme, 

orar vjetor të punës e të tjerë) janë ideal, për të pasur hapësirë 

të domosdoshme të lirë në raste të paparashikueshme në 

familje. Problematik është orari i ndryshueshëm (fleksibël) 

atëherë nëse kërkohet njëanshëm vetëm nga punëdhënësi. 

Njëfarë rregullsie është e pazëvendësueshme për familjen. 

Kështu për shembull prindërit duhet të marrin fëmijët nga 

çerdhja në kohë të përpiktë. Informohuni para intervistës për 

punësim apo ndonjë bisede me punëdhënësin për mundësinë 

e reduktimit të orarit të punës mbi modelet e ndryshme të 

orarit të punës, favoret dhe disvaforet e tyre dhe mbi atë se 

cilat modele parasheh ndërmarrja juaj.  

 
FAQET/ADRESAT 

• Anlaufstelle zum Thema Frau und Arbeit mit persönlicher Beratung,  

  Coaching, Information sowie Kursangeboten:  

  professionnELLE. Kontaktstelle Frau und Arbeit,  
  Rathausstrasse 35 (Eingang Rosengasse), 4410 Liestal,  
  Tel. 061 921 55 55 
   www.professionnelle.ch 

• Persönliche Beratung für Männer wie Frauen, Website mit Leitfäden,  

  Checklisten sowie Informationen zu Veranstaltungen: 
  Fachstelle UND. Familien- und Erwerbsarbeit für Männer und Frauen.  
  Kontaktstelle in Basel: Postfach 2824, 4002 Basel 
  Tel. 061 283 09 83 
  www.und-online.ch 

• www.ebg.admin.ch > Dokumentation > Publikationen > Publikationen zu  
  Sozialversicherungen > Sozialversicherungen und Teilzeitarbeit 

 

 

 

K O P S H T I  D H E  S H K O L A   

 

Koha e kopshtit dhe koha e shkollës së fëmijëve nuk është më 

pak e vlefshme se kushtet e përgjithshme të vendit të punës. 

Kohët në bllok, tavolinat e drekës dhe ofertat plotësuese të 

përkujdesjes së fëmijëve e lehtësojnë koordinimin e punës 

fitimprurëse me obligimet familjare.  

 
FAQET/ADRESAT 

• Übersicht über das Angebot an Mittagstischen: 
  www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Sonderschulung,  
  Jugend- und Behindertenhilfe > Mittagstisch an den Volksschulen 
 
  Weitere Informationen und Adressen finden Sie im Kapitel  
  «Familienexterne Kinderbetreuung». 

 

 

P U N A  S H T Ë P I A K E  D H E  F A M I L J A R E   

 

Nëse dëshironi të ekuilibroni familjen dhe profesionin nuk 

mund të anashkaloni temën mbi punën shtëpiake dhe 

familjare.  Për një ndarje të drejtë të gjithë punëve që duhet 

bërë si parakusht është ndarja e tyre në mes të dy prindërve.  

Akoma bartet barra më e madhe e punëve nga gruaja. 

Vlerësimet më të reja të Entit Federal për Statistika 

dëshmojnë se: pikërisht prindërit me fëmijë të vegjël (fëmija 

më i ri nën moshën 7 vjeçare) gjatë dhjetë viteve të fundi 

është shtuar dukshëm pjesëmarrja e burrave në punën 

shtëpiake dhe familjare.  

 

Nëse dëshironi të gjeni se a është e ndarë korrekt puna tek ju 

në shtëpi mund të plotësoni në faqen e internetit www.fairplay-

at-home.ch një pyetësor që ju ofron rezultatin për këtë. Përveç 

kësaj në këtë faqe gjeni edhe këshilla të shumta dhe 

sugjerime për një ndarje të drejtë.  

 
FAQET/ADRESAT 

• Fachstelle UND. Familien- und Erwerbsarbeit für Männer und Frauen 
  Kontaktstelle in Basel: Postfach 2824, 4002 Basel,  
  Tel. 061 283 09 83, E-Mail: info@und-online.ch 
  www.und-online.ch 

R I K T H I M I  N Ë  P U N Ë  

Nënat dhe baballarët të cilët pas lindjes së fëmijës largohen 

tërësisht nga puna fitimprurëse dhe për një kohë më vonë 

planifikojnë rikthimin në punë konfrontohen me probleme 

tërësisht specifike. Duhet përmendur mungesën e kontakteve, 

përparimin teknik dhe produktet e reja në treg, por edhe 

vështirësia e vetëvlerësimit për aftësitë e fituara në fazën 

familjare. Zyrat e përmendura më poshtë mund t’ju ndihmojnë 

dhe këshillojnë.  
 

FAQET/ADRESAT 

• Das Begleitprogramm «parallELLE» richtet sich an Frauen, die beruflich  
  den Wiedereinstieg, einen Umstieg oder einen Quereinstieg planen. Dazu  
  gehören neben Impuls-Modulen auch Einzelcoachings und eine Standort 
  bestimmung. Durchführung: 
  professionnELLE. Kontaktstelle Frau und Arbeit, Rathausstrasse 35 (Ein- 
  gang Rosengasse), 4410 Liestal, Tel. 061 921 55 55 
  www.professionnelle.ch 

 
 



 

Familie und Beruf 

• Standortbestimmungen, Informationen und Materialien zur beruflichen  
  Neuorientierung bietet auch das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung  
  an:  Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (AfBB),  
  Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, Tel. 061 552 28 28 
  www.afbb.bl.ch 
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