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 Si të arrijmë ekuilibrimin në mes të familjes dhe profesionit? 
 Është e dëmshme apo e dobishme përkujdesja jashtë shtëpisë? 
 Qendrat ditore për fëmijë 
 Familjet ditore 
 Nëna ditore në familje 
 Gjyshi e gjyshja 
 Shkollat ditore 
 Tavolinat e drekës në shkollat popullore 
 Tavolinat e drekës në shkollat sekondare 
 Ushqyerja e shëndetshme jashtë shtëpisë 
 Grupe loje 
 Ndihma e fqinjëve 
 Kërkimi i vendit për përkujdesje në internet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nëna ditore, grupe loje apo «Tagi»: Përkujdesja 

plotësuese e fëmijëve jashtë familjes për fëmijët është 

një pasurim – dhe për familjen një lehtësim 

(shkarkim). Kjo përkujdesje nuk zëvendëson familjen 

por e plotëson atë. Dhe kjo e bën të mundshme të 

kënaqë kërkesat për familjen dhe profesionin. 

 

Fëmijët kanë nevojë për fëmijë tjerë që të kenë 

mundësi të zhvillohen. Studime të ndryshme kanë 

vërtetuar se një përkujdesje e mirë jashtë shtëpisë i 

mbështetë fëmijët në zhvillimin e tyre: Ata bëhen të 

pavarur dhe zhvillojnë më shumë fuqi depërtuese. 

 

Përkujdesja plotësuese e fëmijëve forcon familjet e 

reja duke mbështetur në pavarësinë e tyre financiare. 

Edhe nëse bëhet fjalë vetëm për të ardhura të 

pjesshme, siguria financiare e familjes do të jetë më e 

madhe, nëse familja mbështetet nga dy të ardhura.  

 

Në regjionin e Bazelit janë mundësi të ndryshme të 

përkujdesjes në dispozicionin tuaj. Zgjidheni formën e 

përshtatshme të përkujdesjes për ju – varësisht nga 

mosha e fëmijëve, vëllimi dhe kohëzgjatja e 

përkujdesjes. Kërkesat ndryshojnë varësisht nga fazat 

familjare dhe zhvillimi profesional.  

 



 

Familienergänzende Kinderbetreuung 

S I  T Ë  A R R I J M Ë  E K U L I B I R I M I N  N Ë  M E S  

T Ë  F A M I L J E S  D H E  P R O F E S I O N I T ?  
 
Pyetja, si të arrijmë ekuilibrimin në mes të familjes dhe të 

profesionit, paraqet për çdo familje një sfidë. Arritja e 

marrëveshjes për një zgjidhje të mirë për të gjithë 

pjesëmarrësit kërkon shpesh shumë kohë dhe nerva. Këtu 

nuk bëhet fjala për drejtësi por për pranimin dhe 

vlerësimin e detyrave të ndryshme. Çiftet të cilët 

dëshirojnë të ndajnë me bashkëpjesëmarrje si punën në 

profesion ashtu edhe përkujdesjen ndaj fëmijëve mund të 

gjejnë ndihmë praktike pranë “Broshurë veprimi për çifte 

(Werkmappe für Paare)” nga PR FAMILJA ZVICËR (Pro 

Familia Schweiz). 

 

Qendra e specializuar DHE (UND), e cila kryen puna 

pioniere që prej 15 vitesh në këtë fushë ofron një trajnim 

të prindërve. Në faqen e internetit mund të paraqiteni 

drejtpërdrejtë për një takim të parë në Bazel.  

 

FAQET/ADRESAT 

•  Elterncoaching der Fachstelle UND,  

Postfach 2824, 4002 Basel, Tel. 061 283 09 83 
www.und-online.ch > Dienstleistungen > Beratung Privatpersonen 
 
Weitergehende Informationen finden Sie im Kapitel «Familie und Beruf». 
 

LITERATUR 

•  Beruf und Familie partnerschaftlich anpacken –  

eine Werkmappe für Paare 

R.F. Osswald, T. Huber, Hrsg. Pro Familia, 1999, zu bestellen über 
www.profamilia.ch oder im Buchhandel 

 

 

Ë S H T Ë  E  D Ë M S HM E  A P O  E  D O B I S H M E  

P Ë R K U J D E S J A  J A S H T Ë  S H T Ë P I S Ë ?   

 

Për shumicën e fëmijëve përkujdesja plotësuese e fëmijëve 

jashtë familjes është sot një pjesë e jetës së tyre. Sa i përket 

zhvillimit të fëmijëve si dhe marrëdhëniet e tyre me prindërit, 

studimet nuk kanë arritur të konstatojnë ndryshime të mëdha 

me fëmijët për të cilët përkujdesen prindërit brenda familjes. 

Rezultat tjera kërkimore dëshmojnë qartë se përkujdesja 

plotësuese e fëmijëve jashtë shtëpisë mbështetë fëmijët në 

zhvillimin e tyre kognitiv. Edhe në sjelljet sociale tregojnë këta 

fëmijë më shumë pavarësi dhe fuqi depërtuese.  

 

Studimi „Suksesi e fëmijëve emigrant“ nga Andrea Lanfranchi 

(2002/2009) ka dëshmuar se fëmijët nga familjet e 

emigrantëve të cilët si fëmijë të vegjël janë dërguar në një 

ambient të mirë për përkujdesje, në nivelin e ulët gjuhësor dhe 

social janë më mirë të integruar se ata, për të cilët është 

kujdesur vetëm në shtëpi. Përkujdesja plotësuese e fëmijëve 

ndihmon jo vetëm integrimin por edhe për shanse të 

barabarta. Se a është ky efekt i qëndrueshëm apo jo varet 

nga familja dhe pritjet e saj në raport me arsimimin.  

FAQET/ADRESAT 

• www.skbf-csre.ch 

 

 

Q E N D R A T  D I T O R E  P Ë R  F Ë M I J Ë  

 

Qendrat ditore për fëmijë (Kita), çerdhe fëmijësh apo 

shtëpitë ditore janë ambiente për përkujdesje të lejuara 

dhe të mbikëqyrura nga autoritetet kompetente. Bashkë 

me edukatorët/et e kualifikuar/a dhe personat kujdestar 

përjetojnë fëmijët një pjesë të ditës shpesh në grupe prej 

dhjetë fëmijësh, me mosha të përziera. Ata hanë ushqimin 

në racionet kryesore dhe të ndërmjetme së bashku. 

Foshnjat pranohen parimisht duke filluar nga muaji i tretë i 

jetës. Nxënësit mund të kalojnë ditën e lirë në shkollë në 

qendër ditore dhe përfitojnë nga ndihmesa për të bërë 

detyrat e shtëpisë dha nga një program interesant i kohës 

së lirë. Fëmijët shkojnë në çerdhe fëmijësh gjatë më së 

shumti 5 ditë në javë. Kohët minimale të vijimit në çerdhe 

janë të definuar ndryshe, varësisht nga çerdhja 

respektivisht komuna.   

 

Ofertat janë të kushtueshme. Disa Komuna 

subvencionojnë qendrat ditore për fëmijë. Tarifat e 

prindërve përcaktohen duke marrë parasysh të ardhurat e 

realizuara të gjithë personave të punësuar të cilët jetojnë 

në ekonomi të përbashkët familjare si dhe numrin e 

fëmijëve të cilët jetojnë në ekonominë e përbashkët 

familjare, vetëm atëherë kur qendra ditore për fëmijë (Kita) 

subvencionohet. Vetëm rreth gjysma e qendrave ditore 

për fëmijë në kanton subvencionohen. Përveç kësaj 

shuma e subvencionimit është shumë e ndryshme dhe 

gjithashtu edhe të ardhurat përkatëse për llogaritje nuk 

janë të rregulluara njësoj.  

 

Qendra e specializuar për shkollim të veçantë, për ndihmë 

të rinjve dhe personave të hendikepuar ka përfshirë në një 

listë të gjitha qendrat e lejuara dhe të mbikëqyrura të 

kantonin Baselland. Qendrat ditore dhe ambientin e tyre 

përreth e gjeni me ndihmën e platformës së internetit KISS 

Zvicra Veriperëndimore.  

 

FAQET/ADRESAT 

•  PDF-Liste aller Kitas: 

www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Sonderschulung, Jugend- und 
Behindertenhilfe > Familienergänzende Kinderbetreuung FEB 
 
•   www.kissnordwestschweiz.ch 

 

F A M I L J E T  D I T O R E  

 

Familjet ditore ofrojnë një formë të ndryshueshme të 

përkujdesjes për ata prindër të cilët dëshirojnë përkujdesjen e 

fëmijës së tyre në kuadër familjar.  

Një familje ditore përkujdeset për një apo disa fëmijë të një 

familje në hark kohor disa orë, gjysmëdite apo tërë ditën tek 

shtëpia e vet sipas disa rregullave kontraktuese. Përkujdesja 

bëhet për fëmijët e çdo moshe nga foshnja deri në nxënës. 

Kohët e përkujdesjes nuk janë të ndërlidhura me asnjë orar 

pune dhe mund të ndryshohen në rast të pajtueshmërisë së 

dyanshme. Në mes të nënës ditore dhe fëmijës ditor zhvillohet 

një kontakt i ngushtë. Fëmija ditor është i integruar në familjen 

ditore, fiton persona të ri referimi dhe miq të ri. Kompetenca 

sociale e fëmijës dhe horizonti i saj zgjerohen.  

Oferta për përkujdesje nga familjet ditore përbëhet nga: 

 
• Njësi fikse në javë (orë, gjysmëdite, tërë ditën)  
• Përkujdesje tërë javën 
• Tavolina e drekës  



 

Familienergänzende Kinderbetreuung 

Prindërit të cilët dërgojnë fëmijët përfitojnë nga orari 

individual i përkujdesjes dhe një zgjidhje serioze të 

rregulluar me marrëveshje. Ata kanë mundësi të zgjedhin 

vetë familjen ditore që është më e pranueshme. Bile është 

e rekomandueshme të pyetni njerëzit që njihni – p.sh në 

këndin e lojës – se a dëshirojnë të bëhen prindër ditor. 

Përveç tjerash prindërit përfitojnë nga një raport të 

shkëlqyeshëm të çmimit përballë përfitimit.    

 

Shoqatat e familjeve ditore në Baselland janë të 

organizuara nën çatinë e shoqatës «Shoqatat e familjeve 

ditore të Zvicrës Veriperëndimore VTN». Shoqata ofron 

edhe kurse kualifikuese për nëna ditore të reja dhe 

baballarë ditorë. Në faqen e internetit mund të gjeni një 

pasqyrë mbi qendrat ndërmjetësuese.  

 

FAQET/ADRESAT 

•  Verband Tagesfamilienvereine Nordwestschweiz VTN,  

Farnsburgerstr. 8, 4132 Muttenz, Tel. 061 463 18 00 
www.vtn.ch 

 

 

N Ë N A T  D I T O R E  N Ë  F A M I L J E  

 

Nëna ditore në familje është një grua, që kujdeset për 

fëmijët e një familje në banesën e familjes. Ekzistojnë si 

nëna ditore që vijnë në mëngjes dhe ikin në mbrëmje 

ashtu edhe sosh që banojnë në banesën e familjes. Shteti 

nuk ofron përkrahje për këtë lloj përkujdesje. Mirëpo 

ekzistojnë disa punëdhënës të cilët si anëtarë në 

Childcare-Service përkrahin rregullimin e një marrëdhënie 

pune për një nënë ditore. Prindërit mund të drejtohen 

gjithashtu pranë një qendre profesionale të ndërmjetësimit 

të nënave ditore.  

 

Shpenzimet e ndërmjetësimit janë zakonisht shuma e një 

page mujore e nënës ditore në familje. Përndryshe 

prindërit janë vetë për kërkimin, zgjedhjen, rregullimin e 

sigurimeve, financimin dhe kontratën e punës përgjegjës. 

Është e rëndësisë së veçantë nënshkrimi i një kontrate të 

vlefshme dhe të paguhen kontributet e sigurimeve 

shoqërore.  

 

Në çdo rast duhet të keni kujdes që personi i zgjedhur të 

jetë i kualifikuar për punën e paraparë. Ideal do të ishte 

një nënë ditore që ka mbaruar një shkolle si grua e 

specializuar për përkujdesje.  

 

FAQET/ADRESAT 

•  Nannyvermittlung für angeschlossene Firmen:  

   www.childcare.ch 

•  Professionelle Nannyvermittlung: www.nannyvermittlung.ch 

•  Eigenständiges Suchen einer Nanny: www.liliput.ch > liliput      
   Kinderbetreuung > Kinderbetreuerin, Nanny 

•  Suche nach BabysitterIn: www.coopzeitung.ch > babysitting 

 

 

G J Y S H I  D H E  G J Y S H J A  

 

Gjyshi e gjyshja në Zvicër bëjnë një punë të paçmueshme 

për përkujdesjen dhe shoqërimin e fëmijëve. Se a 

kujdesen gjyshi e gjyshja për fëmijët vetëm disa orë, në 

rast nevoje apo rregullisht, të gjithë pjesëmarrësit duhet të 

diskutojnë për detajet. Pavarësisht nga forma e zgjedhur 

dhe intensiteti i përkujdesjes kjo paraqet një pasurim për 

gjeneratat dhe një lehtësim për prindërit.  

 

FAQET/ADRESAT 

•  www.familienbericht.bl.ch > Kinderbetreuung 

 

 

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

 

Shkollat ditore janë një ofertë e përkujdesjes publike të 

shkollave popullore në baza vullnetare. Shkolla e parë 

ditore në regjionin e Bazelit është themeluar në vitin 2004 

në komunën Bottmingen dhe pas fazës së suksesshme 

fillestare nga viti 2006 fillon edhe zyrtarisht punën.  

 

Kontributet e prindërve janë të kategorizuara sipas të 

ardhurave dhe sillen nga 1.06 franga në orë deri në 10 

franga në orë. Deri tani kjo është e vetmja shkollë publike, 

jo shkollë shëruese (përmirësuese) pedagogjike, në 

kantonin Basel-Landschaft. Shkolla tjera ditore – private 

mund të gjeni në platformën e internetit KISS Zvicra 

Veriperëndimore.   

 

Shkollat ditore ofrojnë një përkujdesje profesionale gjatë 

mesditës dhe pasdites. Fëmijët që shfrytëzojnë ofertën 

ditore të shkollës, vijojnë me të gjithë fëmijët tjerë mësimin 

e rregullt në klasën e tyre. Përkujdesjen gjatë mesditës  

dhe pasdite mund ta shfrytëzoni sipas nevojës. Kështu 

familjet mund të koordinojnë përkujdesjen e me nevojat 

dhe kërkesat e profesionit. Gjatë pushimit shkollor shkollat 

ditore janë të mbyllura. 

Personat kujdestar me kualifikim pedagogjik kujdesen për 

ushqim të shëndetshëm dhe të nevojshëm për fëmijët në 

tavolinën e drekës në një atmosferë familjare. Ata ofrojnë 

aktivitete kuptimplote për kohë të lirë dhe ndihmë në 

kryerjen e detyrave të shtëpisë. Ata i kushtojnë rëndësi të 

veçantë bashkëpunimit të prindërve dhe personat 

edukues.  

 

FAQET/ADRESAT 

•  Tagesschule Bottmingen, Sekretariat der Primarschule,  

Michèle Aeschlimann, Burggartenstrasse 1, 4103 Bottmingen,  
Tel. 061 421 83 33  

•   www.tagesschule-bottmingen.ch 
 
•   www.kissnordwestschweiz.ch 

 

 

TAVOLINAT E DREKËS NË SHKOLLAT 

POPULLORE 

 

Tavolinat e drekës janë mundësi për ngrënie të drekës me 

kujdes për fëmijët në kopsht- dhe shkollën fillore gjatë 

mesditës. Në shumë tavolina të drekës ofrohet mundësia për 

lëvizje, lojë dhe çlodhje gjatë pauzës së drekës. Ekzistojnë 

mjaftë lodra dhe ide. Fëmijët janë nën përkujdesje, ngrënin 

drekën dhe kalojnë kohën e drekës bashkë me fëmijët tjerë. 

Prindërit marrin pjesë me një kontribut në shpenzime. 

Tavolinat e drekës janë të organizuara në mënyre të 



 

Familienergänzende Kinderbetreuung 

ndryshme dhe kanë bartës të ndryshëm: Shkolat, vendtakimet 

e të rinjve apo komunat e kishës organizojnë ushqimin dhe 

ofrojnë hapësira në dispozicion.  
 

Qendra e specializuar për shkollim të veçantë, për ndihmë 

të rinjve dhe personave të hendikepuar portretin në faqen 

e internetit të gjitha tavolinat e drekës.  

 

FAQET/ADRESAT 

•  Fachstelle für Sonderschulung, Jugend- und Behindertenhilfe 

  www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Sonderschulung, Jugend- und  
  Behindertenhilfe > Mittagstisch an den Volksschulen 
 
•  PDF-Liste aller Mittagstische nach Gemeinden:  

   Primarschulen mit Mittagstisch 

 

 

TAVOLINAT E DREKËS NË SHKOLLAT 

SEKONDARE  

 

Në shkollat sekondare ofrohet një tavolinë e drekës, nëse 

ekziston nevoja. Nëse dëshironi të realizoni një projekt për 

tavolinën e drekës ju do të gjeni mbështetje nga Esther 

Kilchmann nga qendra e specializuar për shkollim të 

veçantë, për ndihmë të rinjve dhe personave të 

hendikepuar.  

Enti Federal për Sigurime Shoqërore ofron për personat 

që dëshirojnë të themelojnë një tavolinë dreke, në bazë të 

ligjit federal për ndihma financiare për përkujdesje 

plotësuese fëmijëve jashtë familjes  mbështetje financiare 

për projekte të tavolinës së drekës.  
 
FAQET/ADRESAT 

• Esther Kilchmann, Fachstelle für Sonderschulung, Jugend- und   
  Behindertenhilfe, Tel. 061 906 93 81, esther.kilchmann@bl.ch 
  www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Sonderschulung, Jugend- und   
  Behindertenhilfe > Mittagstisch an den Volksschulen 

•  www.bsv.admin.ch  > Praxis > Familienergänzende  
   Kinderbetreuung  

 

USHQYERJA E SHËNDETSHME JASHTË 

SHTËPISË  

 

Ushqimi i drekës për fëmijët dhe të rinjtë jashtë shtëpisë 

duhet të jetë i shëndetshëm i baraspeshuar dhe sezonale. 

Mbështetja e shëndetit në Baselland dhe Shkolla e lartë e 

ekonomisë shtëpiake Ebenrain kanë nisë projektin 

«schnitz und drunder». Çerdhet e fëmijëve, shtëpitë ditore, 

komunat dhe tavolinat e drekës dhe shoqatat e nënave 

ditore duhet të ofrojnë ushqim të shëndetshëm me 

produkte ushqimore sezonale nga regjioni dhe të marrin 

funksionin e një shembulli. Për të arritur këtë qëllim 

«schnitz und drunder» ofron një pako këshillëdhënës. 

Gratë e specializuara të qendrës bujqësore Ebenrain 

përgatisin së bashkë me drejtorinë e kuzhinës 

rekomandime praktike për përmirësime. Shumë këshilla 

janë të përfshira në një udhërrëfyes përkatës.  

 

FAQET/ADRESAT 

• schnitz und drunder, Gesundheitsförderung Baselland,  

 Rheinstrasse 22, 4410 Liestal, Tel. 061 925 62 87 
 www.schnitzunddrunder.bl.ch 

 LITERATUR 

• Grundlagen und Empfehlungen für die Ernährung von Kindern  

  und Jugendlichen.  

  Zu bestellen unter / Download: www.schnitzunddrunder.bl.ch 

 

GRU P E T  E  L O J Ë S  

Loja është qendrore për zhvillimin e personalitetit dhe të 

mësuarit. Grupet e lojës i ofrojnë mundësinë fëmijëve nga 

mosha tre vjeçare, me lojë si mjet arsimor dhe së bashku 

me fëmijët moshatarë të bëjnë përvojat e para. Në grupe 

loje nuk ka vetëm lojë por bëhet punë dore me materiale 

të ndryshme, këndohet, ngjyroset, gatuhet dhe rrëfehet. 

Loja i përgjigjet nivelit të zhvillimit të fëmijëve dhe janë 

vullnetarisht. Në qendër të vëmendjes të grupeve të lojës 

qëndrojnë fëmijët dhe nevojat e tyre: Të luajturit është më 

e rëndësishme se qëllimi i lojës.  

 

Për grupet e lojës, janë grupe konstante nga 6 deri 10 

fëmijë, kujdesen persona të arsimuar dhe me përvojë. 

Orari është i rregulluar fiks. Në shumicën e rasteve fëmijët 

vijojnë grupet e lojës gjatë 2 deri 3 orë, paradite 1 deri 2 

herë në javë.  

 

Grupi i interesit (IG Spielgruppen Schweiz) ofron kurse 

bazik dhe për të përparuar si dhe kurse të specializuar për 

udhëheqës të grupeve të lojës. Në faqen e Shoqatës 

Zvicerane Udhëheqësve të grupeve tëlojës mund të gjeni 

qendrat e specializuara dhe kontaktuese në regjion 

 

FAQET/ADRESAT 

•  IG Spielgruppen Schweiz GmbH, mit Spielgruppenverzeichnis  

   Tel. 044 822 02 21, www.spielgruppen.ch 
 
•  Schweizerischer Spielgruppen-Leiterinnen-Verband,  

   Tel. 044 970 19 64, www.sslv.ch 

 • www.liliput.ch > liliput Kinderbetreuung > Spielgruppen 
 

LITERATUR 

•  Wissenswertes zum Thema Spielen für Eltern: Broschüre «Das Kind 

im Mittelpunkt – Informationspunkte für Eltern», für CHF 2 zu 
bestellen bei der IG Spielgruppen Schweiz GmbH. Weitere Sprachen 
zum Downloaden: www.spielgruppe.ch > Dienstleistungen > Infos für 
Eltern 

 
 
N D I H M A  E  F Q I N J Ë V E   

 

Krahas ofertave profesionale ekziston gjithashtu mundësia 

e ndihmës reciproke. Kështu prindërit e dy familjeve 

hapësira të lira dhe fëmijët miq të qëndrueshëm.  

 

FAQET/ADRESAT 

•  www.esgehtauchso.ch 

 

 

K Ë R K I M I  I  V E N D I T  P Ë R  P Ë R K U J D E S J E  

N Ë  I N T E R N E T   

 

Sistemi informativ i përkujdesjes së fëmijëve KISS Zvicra 

veriperëndimore (Kinderbetreuungsinformationssystem KISS 

Nordwest-schweiz) është një platformë e internetit për 

prindërit që kërkojnë dhe ofertuesit e përkujdesjes ditore në 

regjionin e Zvicrës veriperëndimore.  



 

Familienergänzende Kinderbetreuung 

KISS përmbledh informacionet e ofertave të ndryshme për 

përkujdesje, si çerdhet dhe shtëpitë ditore, grupet e lojës, 

tavolinat e drekës dhe shkollat ditore, plotëson listat me detaj 

dhe aktualizon ato në vazhdimësi. Si prindër në kërkim mund 

të jeni efikas në gjetjen e një vendi për fëmijën tuaj. Gjithashtu 

gjeni definicionet e formave të ndryshme të përkujdesjes.  

 

FAQET/ADRESAT 

•  www.kissnordwestschweiz.ch 
 
Informationen zum Thema Pflegefamilie finden Sie im Kapitel «Vielfalt der 
Familien» 
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