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 Një buxhet të ofron pasqyrë / kontroll 

 Borxhet: Kërkoni këshillim me kohë 

 Edhe shteti merr obligimin e tij 

 Grante për rrogën: Shtesat e fëmijëve 

 Subvencionimi i premieve të sigurimit shëndetësor 

 Subvencionimi i qerasë / Ndërtimi i banesave sociale 

 Tatimet: Zbritjet për fëmijë në kantone dhe federatë 

 Kontributet shtesë për AHV dhe IV 

 Ndihma sociale: Ndihmë për vetëndihmë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Menaxhimi i një familje i ngjan udhëheqjes së një 

ndërmarrje të vogël. Pikësynimet ndërmarrëse të një 

familje mund të jenë: avansimi i zhvillimit, i aftësive 

sociale dhe edukimi i anëtarëve përmes sigurisë, 

dashurisë dhe përkrahjes materiale. Për këtë një   

familje i nevojiten  struktura minimale, fusha të 

caktuara të përgjegjësisë dhe se fundi por jo me pak i 

rendësishem edhe buxheti. Momenti i krijimit të 

familjes është një shtytje e mirë për të siguruar një 

pasqyrë të situatës financiare. 

Sikur ndërmarrja, edhe familjet planifikojnë në mënyrë 

afatshkurte dhe afatmesme  dhe kujdesen për të 

ardhmen e tyre: Ato krijojnë pasuri – për 

edukimin/shkollimin e fëmijëve dhe jetesën në pleqëri. 

Dhe poashtu edukojnë gjeneratën e re, e cila do të 

paguaj tatimet, do të bashkëfinancoj AHV dhe do të 

bartë ekonominë. Fuqizimi i familjeve për pavarësim do 

të thotë investim në të ardhmen. 

Të ardhurat dhe asetet pasurore dallojnë fuqishëm 

gjatë fazave të ndryshme familjare, ku familjet e reja 

dhe ato me shumë fëmijë, si dhe familjet me nga një 

prind shpesh duhet të planifikojnë në mënyrë 

konsekuente. Për këtë arsye është më rëndësi për 

prindërit të dijnë, se si mund të planifikojnë buxhetin e 

tyre familjar dhe se ku mund të gjejnë këshillim dhe 

ndihmë financiare.  



 

Finanzen 

N J Ë  B U X H E T  T Ë  O F R O N  K O N T R O L L  /  

P A S Q Y R Ë  

 

Buxheti është mjeti më i mirë për të fituar një harmoni në 

mes të të ardhurave dhe shpenzimeve. Për këtë nuk 

kërkohet të jeni në një situate të veçantë emergjente. Një 

buxhet i përpiluar bashkarisht i jep qartësi edhe një 

lidhje/marrëdhënie. Me rëndësi të veçantë janë buxhetet 

familjare dhe kontrolla e shpenzimeve kur të hyrat janë 

shumë të vogla. 

 

Këtu nuk ekziston sistemi i “duhur”. Disa familje posedojnë 

llogari bankare ose libra mbi amvisërinë e tyre të 

ndryshme, disa të tjera punojnë me kuverta me mbishkrime 

ose me protofole. Kryesorja është se ato e zbatojnë në 

mënyrë konsekuente sistemin e tyre të parapëlqyer. 

Përpilimi i buxhetit nënkupton vënien në listë të të hyrave 

dhe shpenzimeve tuaja. Për këtë mund të iu ndihmojnë si 

udhëzim edhe fletë-anketimet e Këshillimorës buxhetore të 

Zvicres (Budgetberatung Schweiz). 

Këshillimorja buxhetore e Zvicres iu ofron një paletë të 

gjërë të shërbimeve, ndër të tjera edhe artikuj mbi temat 

aktuale, lista të literatures dhe shembuj buxhetor, si dhe 

fletë-anketimet ndihmëse për planifikim dhe kontrollim të 

financave familjare. 

 

Një mjet i mundshëm ndihme mund të jetë edhe libri mbi 

amvisërinë familjare. Ata ofrohen pranë shërbimit të 

klientëve të shpërndarësve të mëdhenjë. Ky libër 

përmbanë udhëzime rreth përpilimit të një buxheti dhe për 

çdo muaj nga një formular për regjistrimin e shpenzimeve. 

 

Me rëndësi: Detyra themelore është që të bëhet përshtatja 

e shpenzimeve me të hyrat. Këtu nuk iu ndihmojnë as 

qëllimet më të mira, nëse edhe nuk i zbatoni ato! 

 

FAQET/ADRESAT 

• www.budgetberatung.ch 

 

 

B O R X H E T :  K Ë R K O N I  K Ë S H I L L I M  M E  

K O H Ë  

 

 

Borxhet mund të krijohen për shkak të situatave të 

rrezikshme në jetën familjare, siç janë p.sh. papunësia, 

ndarja apo sëmundja. Mirëpo shpesh borxhet shkaktohen 

edhe nga të ashtuquajturat kurthet e borxheve, siç janë 

shërbimet ose mallrat e konsumit përmes kartelave 

kreditore dhe kontratat e shtrenjta të Leasing-ut ose edhe 

marrja e kredive të vogla.  

 

Kartelat kreditore mund t’i joshin sidomos të rinjët të bëjnë 

shpenzime të pamenduara më parë. Për këtë arsye Ju 

duhet të e inkuadroni fëmijën Tuaj me kohë në sugjerimet 

rreth buxhetit familjar. Në këtë mënyrë Ju i jepni atyre 

mundësinë të mendojnë së bashku me Juve dhe e rrisni 

vetëdijën e tyre të përgjegjësisë ndaj sjelljes me para. 

 

Një mënyrë e shpejtë e krijimit të borxheve është edhe 

neglizhenca ose shtyerja e pagesës së tatimeve. Dëshira 

për të paguar tatimet përmes një rroge të 13-të ose 

bonuseve është e rrezikshme. Rekomandohet që pagesat 

e tatimeve të trajtohen si obligime mujore, sikurse edhe 

qeraja ose sigurimet shëndetësore dhe ato të përfshihen 

në buxhet dhe të transferohen. 

 

Para se të iu humb kontrolli mbi pagesat e pakryera, Ju 

lypset që të kontaktoni një Këshillimore për borxhe. 

Këshilla e mirë nuk paguhet: Një Këshillimore profesionale 

mbi borxhet duhet të jetë e koncipuar si ndihmë për 

vetëndihmë. 

 

Ndihmë preventive lidhur me çështjet private mbi temën 

`Paraja`, familjet me vendbanim në kantonin Basel-

Landshaft, mund t`i marrin në Këshillimoren buxhetore 

Baselland (Budgetberatung Baselland), një organizatë 

bartëse e shoqatës së grave `Muttenz` si dhe `frauenplus 

Baselland`. Këshillimorja buxhetore iu ofron këshillime 

profesionale dhe individuale. Familjeve të cilat kërkojnë 

këshilla iu bëhet transparente situata e tyre financiare në 

bazë të të dhënave të tyre dhe punohet së bashku rreth 

gjetjës së zgjedhjeve të mundshme. 

 

FAQET/ADRESAT 

• Budgetberatung Baselland 

  Auskunft und Anmeldung: Tel. 061 462 02 20 
  budgetberatung@frauenverein-muttenz.ch 
 

• frauenplus Baselland 
  Büchelistrasse 6, 4410 Liestal, Tel. 061 921 60 20 
  www.frauenplus.ch > Was bieten wir? 

• Frauenverein Muttenz 
  Brühlweg 3, 4132 Muttenz, Tel. 061 461 30 49 
  www.frauenverein-muttenz.ch > frauenverein 

• www.profamilia.ch > Angebot > Finanzen 

 

 

Për më tutje, banorët e kantonit Basel-Landsschaft, si dhe 

të komunave Bättwil, Dornach, Hofstetten-Flüh, Rodersdorf 

dhe Witterswil, mund të marrin këshillime telefonike mbi 

borxhet dhe buxhetin pranë “Fachstelle für Schuldenfragen 

BL” të cilat janë falas. Ky vend profesional ofron, varësisht 

nga problematika e dhënë, këshillime intensive dhe iu 

shoqëron gjatë ristrukturimit të borxheve në zyrën e tyre. 

Lidhur me temën kurthet e borxheve, ky vend profesional 

ofron kurse për të rinjët nëpër shkollat e mesme dhe ato 

tregtare, si dhe në mësimdhënie. 

 

FAQET/ADRESAT 

• Fachstelle für Schuldenberatung BL 

  Zeughausplatz 15, 4410 Liestal, Tel. 061 462 03 73 
   (Mo – Do: 9.00–13.00 Uhr, Fr: 09.00-11.00 Uhr 
    Gratis Hotline: 0800 708 708)       
  www.schuldenberatung-bl.ch 
 

 

E D H E  S H T E T I  M E R R  O B L I G I M I N  E  T I J  

 

Prindërit me rritjën dhe edukimin e fëmijëve përmbushin 

një detyrë shoqërore dhe në krahasim me personat pa 



 

Finanzen 

fëmijë  bartin një barrë të shumëfisht financiare. Shteti këto 

kontribute i shpërblen me masa vepruese financiare në 

favor të këtyre familjeve. Me domethënie të madhe janë 

subvencionet për fëmijë dhe shkollim në formë granti për 

rrogën. Krahas kësaj, shteti iu lehtëson familjeve buxhetin 

e tyre përmes redukimeve tatimore dhe – sipas të hyrave – 

me subvencionim të premieve të sigurimit shëndetësor. 

Këto lehtësime buxhetore janë të rregulluara në nivel 

kantonal. 

 

G RA NT E  PËR  RRO G ËN :  SHT ESAT  E  

F ËM I J ËS  

 

Shtesat familjare njihen këtu edhe me termin “shtesat e 

fëmijës”. Ato janë shtesa të të ardhurave dhe i shërbejnë 

kompenzimit të pjesëshëm të barrës familjare. Shtesa për 

fëmijë fillon të paguhet në muajin e lindjes dhe për këtë 

mund të aplikohet duke i parashtruar çertifikatën e lindjes 

ose Librin e familjes punëdhënësit. Ato paguhen së bashku 

me rrogën neto dhe shënohen veçantë në librezën e 

rrogës. Shtesat e fëmijëve apo ato për shkollim nuk 

guxojnë në asnjë mënyrë të shpiejnë tek një ulje e rrogës. 

Nëse janë të punësuar të dy prindërit, shtesa nuk paguhet 

në mënyrë të dyfishtë.  

Vlen: një fëmijë – një shtesë.  

Kjo do të thotë: Shtesat e fëmijëve dhe të shkollimit janë të 

parapara edhe për  fëmijët e adoptuar ose fëmijët nën 

përkujdesje. 

Shtesa e fëmijëve varet nga të ardhurat dhe paguhet për 

një rrogë mesatare në vlerë prej 570 CHF në muaj ose për 

një rrogë vjetore prej 6.840 CHF. Gjithmonë paguhet 

shtesa e plotë mujore për çdo fëmijë. (Rast përjashtues: 

Me rastin e fillimit ose përfundimit të marrëdhënies së 

punës, shtesat paguhen proporcionalisht me ditët e punës). 

Nëse të dy prindërit janë të papunë, atëherë edhe këta 

gëzojnë të drejtën e shtesave të fëmijëve me kushte të 

ndryshme. Informata më të hollësishme iu ofron Arka e 

kompensimeve BL (Ausgleichkasse BL) nën numrin e 

telefonit: 061 425 25 25 si dhe në: 

 
• www.sva-bl.ch > Leistungen > Familienausgleichskasse > Leistungen >  
  Kinderzulagen > Merkblätter Familienzulagen 

Pagesa e shtesave të fëmijëve për personat e punësuar 

bëhet përmes punëdhënësit, ndërsa për personat e 

punësuar, pa punëdhënës të ngarkuar për pagesën e 

kontributeve kjo pagesë bëhet përmes arkës kompenzuese 

(Ausgleichkasse) dhe për persona jo të punësuar, 

zakonisht përmes arkës kompenzuese kantonale 

(kantonale AHV-Ausgleichskasse) të vendbanimit. Baza 

për pagesën e shtesave të fëmijës dhe për shkollim për 

kantonin Basel-Landschaft i referohet Ligjit mbi shtesat 

familjare. 

 

Shtesat për fëmijë dhe shkollim për kantonin Basel-

Lanschaft janë: 

200 CHF  ne muaj për çdo fëmijë deri në moshën 16 

vjeçare 

250 CHF ne muaj për çdo fëmijë prej moshës 16 deri në 

atë 25 vjeçare në shkollim 

Të drejtën e shtesave për fëmijë dhe shkollim e gëzojnë: 

Punëdhënësit, të cilët në kantonin Basel-Landschaft kanë 

selinë e biznesit të tyre, ndonjë degë pune ose punëtori 

dhe që janë të obliguar sipas Ligjit federal për pagesën e 

kontributeve të sigurimit pensional dhe atij shëndetësor. 

Punëtorë të pavarur, të cilët në kantonin Basel-Lanschaft 

kanë selinë e biznesit të tyre dhe që sipas ligjëvënies së 

AHV janë të obliguar për pagesën e kontributeve. 

Punëmarrësit në kuptim të ligjëvënies së sigurimeve 

sociale dhe asaj të AHV, të cilët në kantonin Basel-

Lanschaft kanë veprimtarinë e tyre. 

Punëmarrësit tek punëdhënësit që nuk janë të obliguar të 

paguajnë kontribute sipas nenit 6 të ligjëvënies për AHV, të 

cilët janë me banim në kantonin Basel-Landschaft. 

Jo të punësuar (sipas ligjëvënies AHV), të cilët nuk marrin 

as pension të pleqërisë nga AHV e as kontribute shtesë 

nga AHV/IV dhe të cilëve të hyrat mujore të tatueshme nuk 

e tejkalojnë 150 përqindëshin e pensionit maksimal të 

pleqërisë nga AHV. 

 

FAQET/ADRESAT 

• Sozialversicherungsanstalt Basel-Landschaft 

  Hauptstrasse 109, 4102 Binningen, Tel. 061 425 25 25 
  www.sva-bl.ch > Leistungen > Familienausgleichskasse 
 
 

S U B V E N C I O N I M I  I  P R E M I E V E  T Ë  

S I G U R I M I T  S H Ë N D E T Ë S O R  

 

Në Zvicër është i obligueshëm sigurimi pranë një Sigurimi 

shëndetësor. Me anë të sigurimit obligativ, sigurohet 

përkujdesja shëndetësore bazë. Çdo familje ia vlen të bëj 

krahasimin e premieve të sigurimeve shëndetësore: 

 
• www.praemien.admin.ch 
• www.comparis.ch 

 

Familjet, të cilat jetojnë në kushte financiare modeste 

gëzojnë të drejtën që shteti të merr përsipër pagesën e një 

pjesë të premieve të sigurimit shëndetësor obligativ bazë. 

Subvencionimi i premieve rregullohet në nivel kantonal. Se 

a keni të drejtë për këtë apo jo, kjo ndër të tjera varët nga 

të hyrat Tuaja dhe numri i fëmijëve. Si bazë përllogaritëse 

shërben deklarata tatimore, kështuqë dorëzoni atë gjithsesi 

në afat! 

 

Personat, të cilët i përmbushin parakushtet automatikisht 

do të pranojnë formularët e aplikimit (me përllogaritjen e 

subvencionimit të sigurimit obligativ shëndetësor). Të 

ardhurit nga vendet tjera do të mund të marrin tek komuna 

e tyre një formular-kërkese. E drejta duhet të kërkohet 

pranë arkës kompenzuese AHV Basel-Landschaft (AHV- 

Ausgleichskasse Basel-Landschaft). Të dhënat e detajuara 

mbi të drejtën e marrjes dhe shërbimet, si dhe 

fletëinformacionet përkatëse mund t`i merrni pranë Entit të 

Sigurimit social Baselland (Sozialversicherungsanstalt 

Baselland). 

 

FAQET/ADRESAT 

• Sozialversicherungsanstalt Basel-Landschaft 

  Hauptstrasse 109, 4102 Binningen, Tel. 061 425 25 25, 



 

Finanzen 

  www.sva-bl.ch > Leistungen > Prämienverbilligung in der    
  Krankenversicherung 

 
 
SUBVENC I O N I M I  I  QERA SË  /  NDËRT I M I  I  
BA NESA VE  SO C I A LE  
 

Në kantonin Basel-Landschaft, familjet, personat e vetëm 

dhe pensionistet, nëse i përmbushin parakushtet e 

caktuara, kanë të drejtë në heqjën e shpenzimeve të 

tepërta të banimit. Lirimi nga këto shpenzime bëhet përmes 

një subvencionimi të qerasë nga secila komunë banimi. 

Qëllimi i këtij subvencionimi është preventimi i varësisë nga 

ndihmat sociale. Aplikimi për subvencionimet e qerasë 

bëhet pranë autoriteteve respektive sociale të komunës ku 

Ju banoni. Partneret kontaktues dhe numrat e telefonit 

mund t`i merrni në web-faqet e komunës Suaj. Pranë disa 

komunave mund të bëhet shkarkimi i formularëve të 

aplikimit në internet në formë të dokumentit në pdf.  

 

Autoriteti social i komunës Suaj mund të iu informoj lidhur 

me atë se a disponon apo jo ai me banesa të 

sponsorizuara nga Federata, për të cilat bëhet aplikimi për 

suvencionim shtesë tek Federata dhe/ose kantoni. 

 

 

T AT I M ET :  Z BR I T J ET  PËR  F ËM I JË  NË  

KA NT O N  DHE  F EDERA T Ë   

 

Tatimimi i familjeve bëhet në dy forma: vlerësimi i 

përbashkët ose i ndarë. 

 

1. Vlerësimi i përbashkët: bashkarisht vlerësohen çiftet e 

martuara, të cilat jetojnë në martesa të pandara, 

 

dhe çiftet e gjinisë së njëjtë, të cilat e kanë regjistruar 

partneritetin e tyre. Të gjitha të hyrat, zbritjet dhe pasuritë, 

pra do të thotë e tërë aftësia kontribuese ekonomike e çiftit, 

mblidhen së bashku – pavarësisht nga 

trashëgimia/pronësia e tyre e negociuar. Pra, nuk luan rol 

se a ekziston një bashkësi e pronësisë, fitimeve ose 

trashëgimisë. 

 

Ai kompenzim garantohet splitting-u ( ndarja) i plotë. Për 

tatim shtetëror merret parasysh vetëm gjysma e të hyrave 

të përbashkëta. Me rastin e tatimimit direkt nga shteti 

përdoret një tarifë e veçantë tatimore. Nëse të dy partneret 

janë në punë, atëherë garantohet edhe një zbritje shtesë 

(pranues të dyfishtë të rrogës/të ardhurave). 

 

Për secilin fëmijë Ju gjatë tatimimit shtetëror mund të 

zbritni një shumë të caktuar nga shuma e tatimueshme 

(zbritja për  fëmijët). Me rastin e tatimimit direkt federal 

bëhet zbritja fikse e të hyrave të tatimueshme. Parakushtet 

për zbritjet për fëmijë duhet të plotësohen në ditën e 

caktuar (zakonisht është 31 dhjetori i vitit të tatueshëm). 

Zbritjen e fëmijëve mund ta gëzojnë ata persona, të cilët e 

kanë kujdestarinë prindërore dhe të cilët paguajne për 

ushqiminë e fëmijës, pra tek të cilët edhe rritet fëmija 

(bashkësia shtëpiake). Kur fëmijët të arrijnë moshën 

madhore (moshën 18 vjeçare), por të cilët ende gjenden në 

fazën e shkollimit, sërish mund të aplikohet zbritja për  

fëmijë, nëse fëmija nuk punon dhe kujdeset për vetveten. 

Nëse të dy prindërit janë të punësuar dhe/ose invalid, në 

rastin e tatimit të shtetit mund të zbriten nga të hyrat 

shpenzimet e kujdestarisë nga ana e të huajve për fëmijët 

nën moshën 15 vjeçare (qëndrimi ditor ose kopshti i 

fëmijëve, maksimalisht 5.500 CHF për fëmi dhe vit). 

 

Të hyrat dhe pasuria e fëmijëve të mitur duhet të tatimohen 

nga ata persona, të cilët e kanë kujdestarinë prindërore. 

Megjithatë fëmija duhet të tatimoj në mënyrë të pavarur 

çdo të hyrë biznesore ose shtesë. Kur fëmija të arrij 

moshën madhore, i duhet që për here të pare të plotësoj 

në atë vit një deklaratë vetanake tatimore. 

 

2. Vlerësimi i ndarë 

 

Vlerësimi i ndarë vlen për çiftet e pamartuara, për 

bashkëshortë që jetojnë të ndarë ose janë shkurorëzuar 

dhe për familje me nga një prind. Në vitin e ndarjes ose të 

shkurorëzimit bëhet vlerësimi i ndarë për tërë periudhën 

tatimore. Vendimtare është gjithnjë gjendja në fund të vitit 

të tatueshëm. Ushqimia (alimentacioni i bashkëshortëve 

dhe fëmijëve) tatimohet si vijon: kush paguan 

alimentacionin mund t`i zbres ato nga të hyrat. Kush i 

pranon ato, duhet të ia shtoj alimentet të hyrave dhe t`i 

tatimoj ato. Nëse pagesa e ushqimisë bëhet në formë të 

menjëhershme të pagesës, nuk vlen ky parim. 

 

Alimentet e fëmijëve mund të zbriten vetëm deri sa fëmijët 

të kenë mbushur moshën 18 vjeçare. Pra, pagesat pas 

moshës 18 vjeçare nuk lejohet më të zbriten. Mirëpo,  pas 

kësaj kohe fillon të hyjë në fuqi zbritja nga përkrahja, nëse 

fëmija, përshkak të edukimit të tij profesional, ende duhet 

të përkrahet, gjegjësisht ndihmohet. Këto kontribute 

ndihmëse fillojnë të rrjedhin nga aspekti tatimor që nga 

mosha 18 vjeçare drejtëpërdrejtë për fëmiun – dhe jo më 

prindin, i cili ka kujdestarinë. Ligji ata i shpallë të liruar nga 

tatimi nëse më të vërtetë bëhet fjalë për pagesa për 

ushqiminë dhe edukimin profesional. 

 

Nëse Ju gëzoni të drejtën e kujdestarisë prindërore dhe më 

të vërtetë kujdeseni për femijët, ju keni të drejtë në 

splitting-un (ndarjen) e plotë, si dhe zbritjen për fëmijë edhe 

përkundër moshës madhore të tyre, nëse ata, pra fëmijët 

ende nuk kanë filluar edukimin profesional dhe mbahen 

nga ana e Juaj. Nëse Ju keni kujdestarinë e tyre, jeni i 

punësuar apo invalid, Ju prej të hyrave Tuaja mund të 

zbritni nga tatimi shtetëror, shpenzimet e kujdesit të 

fëmijëve Tuaj nën moshën 15 vjeçare, i cili bëhet nga ana 

e përsonave te jashtëm (kujdesi ditor apo kopshti i 

fëmijëve, maksimalisht 5.500 CHF për fëmi). Nëse prindërit 

e ndarë ose të shkurorëzuar kanë kujdestarinë e 

përbashkët të fëmijëve, atëherë lehtësimet tarifore dhe 

zbritja e fëmijëve i takon atij prindi, i cili pranon 

alimentacionin. Pasiqë zbritja e fëmijëve lejohet vetëm një 

herë për çdo fëmi, prindi tjetër nuk mund të kërkoj zbritjen 

për fëmijë. 

 

www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern 



 

Finanzen 

KONTRIBUTET SHTESË PËR AHV DHE IV 

 

Nëse pensioni i AHV ose IV nuk mjafton për mbulimin e 

shpenzimeve minimale për jetesë, aty ndihmojnë 

kontributet shtesë të AHV/IV. Ekziston e drejta për të 

gëzuar këto lloje shërbimesh, të cilat paguhen vetëm në 

kushte të caktuara. Personi i siguruar, krahas vendbanimit 

të tij ligjor në Zvicer, duhet me të vërtetë të jetojë në Zvicer 

dhe të pranoj pensionin AHV/IV, një kompenzim për 

persona të pandihmë nga ana e IV ose edhe një meditje të 

IV për një kohëzgjatje mesatare prej 6 muajsh. Kërkohet 

një përllogaritje e nevojave, e cila bën krahasimin e 

shpenzimeve të pranuara kundrejt të hyrave të 

llogaritshme. (Në këtë përllogaritje përfshihen edhe 

pasuritë dhe çdo lloj të hyrash nga puna e pjesshme). 

Informata tjera lidhur me kontributet shtesë, si dhe 

fletëinformacionet përkatëse, Ju mund t'i merrni pranë Entit 

për Sigurime sociale Baselland (Sozialversicherungsanstalt 

Baselland). 

 

FAQET/ADRESAT 

• Sozialversicherungsanstalt Basel-Landschaft 

  Hauptstrasse 109, 4102 Binningen, Tel. 061 425 25 25 
  www.sva-bl.ch > Leistungen > Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 

 

 

ND I HA M A  SO C I A LE :  ND I HM Ë  PËR  

VET ËND I HM Ë  

 

Shërbimet sociale të komunave dhe qyteteve kanë për 

detyrë, që njerëzve në situata emergjente ose ato të 

vështira jetësore, të iu ofrojnë këshilla dhe ndihmën e 

përshtatshme ose edhe të iu ndërmjetësojnë atë. Në 

qendër të vëmendjes është njeriu dhe situata e tij 

individuale, si dhe integrimi i tij në jetën shoqërore dhe të 

punës. Në situata emergjente financiare, punëtorët social 

të shërbimeve sociale bëjnë aplikimin për ndihma sociale. 

Nga autoriteti për ndihma sociale, ky aplikacion, sipas 

udhëzimeve ligjore kantonale, kalon në pagim. 

 

Kërkesa Juaj përpunohet në mënyrë konfidenciale, të 

detajuar dhe me paralajmërim të mbrojtjes së personalitetit 

Tuaj. Është e logjikshme që të mundoheni sa më herët për 

zgjedhjen e problemeve. Mos ngurroni të pranoni ndihmën 

nga ana e këshillomores për çështje sociale dhe sipas 

nevojes edhe të pranoni ndihmën sociale. 

 

Shërbimet sociale të komunave, sipas parimit “Ndihmë për 

vetëndihmë” ofrojnë: 
 
Këshillime rreth çështjeve personale, ligjore dhe financiare 

Informata rreth ofertave për ndihmë nga ana e 

institucioneve tjera sociale 

Ndërmjetësimin e këtyre ofertave për ndihmë 
 
 

FAQET/ADRESAT 

• Nähere Auskunft erhalten Sie bei den Sozialen Diensten Ihrer      
  Wohngemeinde oder beim Kantonalen Sozialamt: 
  www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Sozialamt 
 
• Die Richtlinien zur Bemessung und Ausgestaltung der Sozialhilfe  
  sind aufgeschaltet: 

  www.skos.ch > Deutsch > SKOS-Richtlinien > Richtlinien konsultieren 
 
• Mutterschaftsentschädigung  
  www.ahv-iv.info>Erwerbsersatzordnung (EO-MSE)>Mutterschaftsent- 
  schädigung 
 
• Stipendien 
  www.bl.ch > Bildung,Kultur,Sport > Berufsbildung >  Ausbildungsbeiträge 
 
• Familienzulagen in der Landwirtschaft 
  www.sva-bl.ch > Leistungen > Familienzulagen in der Landwirtschaft 
 
• Pensionskasse 
  Auskünfte erteilt der Verein für Pensionskassen- und BVG-Auskünfte    
  Region Basel: www.pensionskassenauskuenfte.ch 
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