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«Fëmijët janë mysafir që pyesin për rrugën.» Kështu 

e përshkruan psikologu çek Jirina Prekop detyrën e 

edukimit. Si prindër shoqëroni fëmijët tuaj në pjesën 

e parë te jetës së tyre – me qëllim të lironi ata të 

pajisur mirë në pavarësi. Mirëpo: Si bëhet kjo? Çka 

është «edukimi i mirë»? Si të rriteni në rolin e 

prindit? Si ia dalin prindërit dhe të rinjtë kohës së 

pubertetit? Në kantonin Baselland ekzistojnë disa 

shërbime dhe oferta arsimimi për prindërit, që ju 

ndihmojnë gjatë kësaj rruge.  
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E D U K I M I 
 
Çka është «edukimi i mirë »? 
Baza për një edukim të mirë është qëndrimi plot dashuri 

dhe vlerësues ndaj fëmijës. Fushata «i fuqishëm përmes 

edukatës » nga Arsimimi për prindër për prindër 

(Elternbildung CH) përmend këto tetë parime: 

 

 
• Edukimi është - të dhurosh dashuri. 
• Edukimi është ... të kesh kohë. 
• Edukimi është ... të tregosh ndjenjat. 
• Edukimi është ... të lejohet grindja. 
• Edukimi është ... të dëgjosh. 
• Edukimi është ... të ofrosh hapësirë të lirë. 
• Edukimi është ... të vendosësh kufijtë. 
• Edukimi është ... të trimërosh. 
 

 
FAQET/ADRESAT 

•  Elternbildung CH, Tel. 044 253 60 60 
   www.elternbildung.ch 
 
LITERATUR 

• Broschüre «Acht Sachen - die Erziehung stark machen», zu bestellen  
  beim Schweizerischen Bund für Elternbildung, Tel. 044 253 60 60,  
  info@elternbildung.ch 
 
Zu empfehlen aus der Fülle der Ratgeber zum Thema Erziehung:  

• «Autorität durch Beziehung – die Praxis des gewaltlosen  
  Widerstands in der Erziehung» 
  Haim Omer und Arist von Schlippe, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 2004 

• «Autorität ohne Gewalt. Elterliche Präsenz als systemisches  
  Konzept» 
  Haim Omer und Arist von Schlippe, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 2006 

• «Familienkonferenz. Die Lösung von Konflikten zwischen Eltern und  
  Kind» 
  Thomas Gordon, Heyne-Verlag, 1993 

• «Mein Kind – fröhlich und stark. Ein Kompass für den  
  Erziehungsalltag» 
  Heinz Moser und Heinrich Nufer, Schweizerischer Beobachter, 2000 

• «Coole Mädchen – starke Jungs. Ratgeber für eine geschlechter- 
  spezifische Pädagogik» 
  Thomas Rhyner und Bea Zumwald, Paul Haupt Verlag, 2002 

• «Zwischen Teddybär und Superman.  
  Was Eltern über Jungen wissen müssen» 
  Lu Decurtins, Verlag pro juventute, 2003 

• «Kleine Helden in Not. Jungen auf der Suche nach  
  Männlichkeit» 
  Rainer Neutzling und Dieter Schnack, Rowohlt Taschenbuch, 2002 

• «Was darf und muss ich in der Familie?» 
  Markus Egli, Orell Füssli Verlag, 2006 

• «Auch mein Kind? Elterngespräche über Süchte und Drogen» 
  Andreas Baumann und Jacques Vontobel, Verlag pro juventute, 2001 

• «Elternkurse auf dem Prüfstand – Wie Erziehung wieder Freude  
  macht» 
  Sigrid Tschöpe-Scheffler, Leske + Budrich Verlag, 2003 
 
 
Shkollimi i prindërve: Impulse për kohën e edukimit 
Shkollimi i prindërve është një çështje për të gjithë. Ajo 

paraqet shkollimin për të rritur, ballafaqimi me tema 

shoqërore dhe politike si dhe me edukimin dhe 

bashkëjetesën familjare. Ofertat për shkollim prindëror 

mbështesin nënat dhe baballarët në detyrat e tyre të 

edukimit. Në kurse, referime dhe takime të debatohet 

mbi punën edukative dhe rishikohet ajo: Prindërit marrin 

impulse të reja.  

Shkollimi prindëror ofrohet nga shumë bartës – shoqatat 

e grave, institutet e kishave, shoqatat e prindërve, 

klubet familjare. Shoqata «Shkollimi prindëror 

(Elternbildung) Baselland» (ebbl) mbështetë, përkrahë 

dhe koordinon si organizatë çati shkollimin prindëror në 

kantonin Basel-Landschaft. Në faqen e saj të internetit 

gjeni ofertat në tërë kantonin.  

 

Shkollimi prindëror CH ofron në mes tjerash të dhënat, 

përmes të cilave ju mund të gjeni ofertat e shkollimit 

prindëror në të gjitha regjionet e Zvicrës. 
 

FAQET/ADRESAT 

• Elternbildung Baselland 
  Therwilerstrasse 11, 4103 Bottmingen, Tel. 061 421 23 71 
  www.ebbl.ch 

• Elternbildung Leimental 
  Sichelweg 24, 4103 Bottmingen, Tel. 061 402 06 74 
  www.ebil.ch 
 
• Elternbildung CH, Tel. 044 253 60 60 
  www.elternbildung.ch 

• Verein Gordon-Training - Erfreuliche Konfliktlösung 
  www.gordontraining.ch 
 
• Schweizerische Vereinigung der Elternorganisationen (SVEO),  
  Tel.  062 823 09 38 
  www.sveo.ch 

• step systematisches Trainingsprogramm für Eltern zum Thema 
  Kindererziehung 
  www.instep-online.ch 

 

LITERATUR 

• Info-Schrift: Kompetente Erzieher haben kompetente Kinder,  
  Hansheini Fontanive, SVEO 2008 
  www.sveo.ch > Dienstleistungen > Publikationen > Broschüren 

 

Afër përditshmërisë: Këshillimi i nënave dhe 
baballarëve 
Këshillimi i nënave dhe baballarëve në kantonin 

Basellandschaft ofrohet në çdo komunë. Aty mund të 

gjeni përgjigje në pyetjet rreth zhvillimit trupor shpirtëror 

dhe mendor të foshnjës dhe fëmijë së vogël. Këshillimi 

dhe mbështetja e lehtësojnë përditshmërinë e dhënies 

gji, e të ushqyerit, të kujdesit dhe edukimit deri tek roli si 

nënë apo baba. Këshillimi është zakonisht falas; disa 

komuna kërkojnë një taksë regjistrimi.  

 
FAQET/ADRESAT 

• Beratungsstellen in den Gemeinden 
  www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen Baselland 

• Dachverband Schweizerischer Mütter- und Väterzentren 
  www.muetterzentrum.ch 

• Dachverband der Familienorganisationen 
  Kompetenzzentrum für Familienpolitik 
  www.profamilia.ch > Kompetenzzentrum > Beratung Privatpersonen 

• Unterstützung und Begleitung in schwierigen Familiensituationen    
  und Überlastung bei der Betreuung und Erziehung Ihrer Kinder 
• Sozialpädagogische Familienbegleitung Baselland,  
  Kanonengasse 33, 4410 Liestal, Tel. 061 927 84 90 
  www.spf-baselland.ch 
• Elternhilfe beider Basel,  
  Tel. 061 423 96 50, info@elternhilfe.ch 
  www.elternhilfe.ch 
• Stiftung pädagogisch-therapeutisches Zentrum 
  www.ptz-bl.ch 
• Familien, Erziehungs- und Jugendberatungsstellen beider Basel  
  www.fejb.ch 
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Foshnja /Fëmija i vogël 
Merrni parasysh për këtë kapitullin “Shtatzënia dhe 

lindja”. 
Letrat për prindër 
Në kohën e internetit dhe e-mailit letrat për prindër janë 

si më parë një medium shumë i rëndësishëm i 

komunikimit. Letrat për prindër nga Pro Juventute 

shoqërojnë nënat dhe baballarët në lidhje me 

bashkëjetesën me fëmijën e tyre. Ato informojnë mbi 

kujdesin, të ushqyerit dhe zhvillimin, i hapin sytë 

prindërve për të kuptuar botën e fëmijës dhe ndihmojnë 

të gjeturit e stilit personal të edukimit. E veçanta është 

dërgimi në bazë të moshës: Kështu ju pranoni 

informacionin e duhur në kohën e duhur. Letrat për 

prindër përmbajnë gjithçka rreth fëmijës nga dita e parë 

deri në vitin e gjashtë të jetës.  

 

Në shumë vende letrat për prindër dërgohen si dhuratë nga 

komuna, nga rrethi Pro Juventute apo nga ndonjë 

organizatë tjetër. Informohuni në vendbanimin tuaj pranë 

Këshillimores për nëna dhe baballarë apo në komunë se a 

dërgohen dhe deri kurë dërgohen këto letra falas. Me 

pagesë letrat mund të porositni drejtpërdrejtë në Pro 

Juventute.  

 

Për prindërit me gjuhë të huaj Pro Juventute ka 

përgatitur broshurën me 35 faqe «Foshnja jonë (unsere 

Baby)» në shtatë versione gjuhësore (shqip, 

boshnjakisht /kroatisht/serbisht, anglisht, portugalisht, 

spanjisht, tamilisht dhe turqisht). Broshura përmban 

këshilla praktike për kujdesin, të ushqyerit dhe zhvillimin 

e foshnjës dhe mund të porositet pranë Pro Juventute 

apo të shkarkohet në faqen e internetit.  

 
FAQET/ADRESAT 

• Pro Juventute 
  Pro Juventute Elternbriefe  
  Thurgauerstrasse 39, 8050 Zürich  
  Tel. 044 256 77 77, elternbriefe@projuventute.ch 
  www.pro-juventute.ch > Angebot > Elternbriefe 

 

 
T Ë  B Ë H E SH  P R I N D,  T Ë  J E SH  P R I N D – T Ë  
M B E T E N I  ÇIFT 

 

Fëmija i përbashkët është këtu – dhe papritmas asgjë 

nuk është më siç ka qenë përpara: 

 
• Tani gjithçka sillet vetëm rreth fëmijës  
• Tani më mungon përkrahja e partnerit/es tim/e  
• Tani jemi vazhdimisht të lodhur dhe të acaruar 
• Tani nuk kam ë vend për përkëdhelje T 

 

Me lindjen e fëmijës së parë lind edhe roli prindit. Nga 

çifte bëhen prindër – dhe në kohën e parë «vetëm» 

prindër. Nëna dhe baba mbetesh gjatë tërë jetës. Që të 

qëndroj aq gjatë ky raport sot nuk është e 

vetëkuptueshme. Shumëçka ndryshon: Përderisa 

përpara partnerët bashkëshortor kanë qëndruar së 

bashku tërë jetën shpesh për arsye ekonomike, sot 

vlerësohen dashuria, respektivisht marrëdhënia e 

padëmtuar si kritere kryesore për partneritet.  

Në mes të pelenës, shisheve dhe përparëseve – apo më 

vonë pas shërbimit të udhëtimit në mes të shkollës, 

shkollës së muzikës dhe trajnimit sportiv – të kesh 

megjithatë kohë për partneren / partnerin: Si është e 

mundshme të arrihet kjo?  

Gjithçka sillet rreth fëmijëve – edhe bisedat. A është 

dhëmbi i parë, zgjidhja e kopshtit apo kujdesi për detyrat 

e shtëpisë: Rreth fëmijës ka shumë për të treguar dhe 

shumë probleme për t’u zgjidhur. Shpesh temat mbi 

fëmijët përcaktojnë pakë orë të qeta të mbrëmjes, dhe 

ndjenjat vetjake dhe përjetimet nuk kanë më vend dhe 

nuk janë tema. Në këtë fazë të vështirë të një 

partneriteti lind shpesh frika, se dashuria ka mbet në 

mes të rrugës. Të marrësh dhe të gjesh kohë për një 

marrëdhënie të çiftit është qendrore: Marrëdhënia 

kërkon kujdes dhe për këtë kërkon kalimin e kohës 

bashkë. Sa banale që tingëllon aq e rëndësishme është 

ajo.   

 

Çdo çift përpiqet në këtë mënyrë, të krijojë hapësira të 

lira, në të cilat nuk është (vetëm) prind. Varësisht nga 

situata personale arrihet ky synim mirë apo keq. Shpesh 

bashkëpërgjegjëse janë edhe shumë rrethana të 

jashtme: Situata të punës, mundësitë e përkujdesjes 

(për shembull të afërmit apo kujdestar/e për fëmijë). 

 

Hapësirat e lira apo kohën pa fëmijë nuk duhet 

shfrytëzuar gjithëherë vetëm si çift. Ai babi ashtu edhe 

nëna dëshirojnë të takojnë miqtë/mikeshat e tyre, të 

bëjnë hobin e tyre, të bëjnë sport dhe të ngjashme. Për 

këtë me shumë fëmijë mbetet shumë pak kohë. Për të 

krijuar hapësirat e lira të domosdoshme është i 

pashmangshëm një diskutim mbi ndarjen e detyrave – 

kujdesi ndaj fëmijëve, amvisnia, veprimtaria e 

ekonomike. Prindërit duhet të planifikojnë – kjo 

ndryshon jetën e tyre rrënjësisht nga jeta e çifteve pa 

fëmijë. Të kalosh njëherë kohën pa fëmijë është e 

mrekullueshme – edhe pse për këtë duhet të mësohemi 

sërish. 

 
FAQET/ADRESAT 

• Onlinetraining für Eltern, die Stress besser bewältigen wollen   
  (kostenlos und unverbindlich):  www.elterntraining.ch 
 
• Verein Gordon-Training - Erfreuliche Konfliktlösung  
  www.gordontraining.ch  

 
• Familien, Erziehungs- und Jugendberatungsstellen beider Basel  

  www.fejb.ch 

 

LITERATUR 

• «Eltern werden – Partner bleiben. Ein Überlebenshandbuch für Paare  
  mit Nachwuchs» 
  Eva Tillmetz, Peter Themessl und Johann Mayr, Kösel-Verlag, 2007 

 

 
T Ë  Q E N U R I T  B A B A  
 

Të qenurit baba ka pësuar një ndryshim të madh. Sot 

dëshirojnë shumë baballarë të jenë të pranishëm pranë 

fëmijëve të tyre me trup e shpirt. Ata nuk dëshirojnë të 

marrin vetëm rolin e prindërit dhe të dhurojnë paratë, 



     

Stationen einer Familie 

por edhe të paraqiten si njeri, si burrë në familje. Kjo 

kushtëzon një ndryshim të mendimit, por edhe një 

ndryshim shoqëror. Edhe pse babi, i cili ka reduktuar 

punën, merr përsipër punë shtëpiake dhe kujdeset një 

pjesë të kohës për fëmijë, është akoma një përjashtim, 

anketimet dëshmojnë se dëshira e të përjetuarit të 

familjes dhe profesionit sot kënaq të dy gjinitë.  
 

FAQET/ADRESAT 

• Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen 
   www.maenner.ch 

• Informationsportal für Väter 
  www.vaeter.ch 

• Veranstalter, Kursanbieter und Interessenvertreter der Väterarbeit 
  www.vaeternetz.ch 

• Verantwortungsvoll erziehende Väter und Mütter (Information,  
  Newsletter, Veranstaltungen) 
  www.vev.ch 

 

LITERATUR 

• «Männer zwischen Karriere, Küche und Kinderzimmer» 
  Urs Haldimann, Beobachter-Verlag, Zürich 1996 

• «Vatergefühle. Männer zwischen Rührung, Rückzug und Glück.» 
  Hubert Kössler und Armin Bettinger, Kreuz-Verlag, Stuttgart 2000 

• «Wenn Männer Väter werden» 
  Hermann Bullinger, Rowohlt-Verlag, Hamburg 2003 

• «Vater werden ist nicht schwer? Zur neuen Rolle des Vaters rund um  
  die Geburt» 
  Eberhard Schäfer, Michael Abou-Dakn und Achim Wöckel, Psychosozial- 
  Verlag 2008 

• «Wie Väter ticken. 111 Fakten, die aus Söhnen & Töchtern Väter- 
  Versteher machen» 
  Maximilian Brost, Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2009 

 

 

G R U P I  I  L O J Ë S / K O P SH T I    
 

Tani ka ardhur, dita e pritur me padurim: Fëmija juaj 

shkon për herë të parë në kopsht fëmijësh. Sipas të 

gjitha gjasave ju keni menduar përpara si do të 

mësoheni me këtë ditë dhe e shikoni atë me një lloj 

tensioni. Edhe shumë fëmijë dëshirojnë të vijë kjo ditë: 

Më në fund do të rivalizojeni me vëllanë e madh apo me 

motrën e madhe dhe do të jeni një fëmijë kopshti. 

Atëherë, në ditën vendimtare, dominojnë shpesh 

skepticizmi dhe frika. Edhe pse dominon para gëzimi, 

hyrja në kopsht është e lidhur me ndjenja të forta të 

ndjenjave për humbje, frikë dhe pasiguri. Sipas të gjitha 

gjasave këto ndjenja nuk shfaqen vetëm tek fëmija juaj 

por edhe tek ju. Nuk është i vogël numri i prindërve për 

të cilët është vështirë të ndahen për disa orë nga fëmijët 

e tyre, të dërgojnë ato në një mbikëqyrje të huaj, dhe të 

edukohen nga dikush tjetër. Gjatë ndarjes shpesh 

rrjedhin lotët. Shpesh përfundojnë në të larguar nga 

këndvështrimi i fëmijës suaj. Ndarja është akoma e 

vështirë. Bëni më së miri një ritual. Disa prindër luajnë 

shkurtë me fëmijët e tyre, tjerët ndahen shpejtë me një 

puthje ndarjeje. Provoni, çka i përshtatet më së miri 

fëmijës. Një gjë nuk duhet të bëni asnjëherë: të 

largoheni pa përshëndetje.  

 

Kur të mësohet fëmija juaj në kopsht, ka arritur një hap 

të madh në rrugën drejt pavarësisë. Ju do të vëreni 

shpejt, se si është bërë “i rritur”. Ai do të demonstrojë 

me krenari aftësitë e reja, do të këndojë këngë dhe të 

rrëfejë përralla, të cilat ju nuk i dini. Mirëpo ato do t’i 

mësoni nga fëmija juaj «i madh»  i kopshtit! Për të nisur 

procesin e ndarjes fëmija juaj mund të vijoj paraprakisht 

një grup loje. Atje zbulojnë fëmijët risitë dhe takohen 

rregullisht me moshatarët e tyre. Grupet e lojës i ofrojnë 

grupeve deri dhjetë fëmijëve nga mosha tre vjeçare 

mundësinë, në lojë të lirë dhe të organizuar të shpalosin 

personalitetin e tyre dhe të ushtrojnë sjelljen sociale.  
 

• të mësohen me një person të ri zëvendësues 
(Procesi i zëvendësimit ndarjes)  

• të Përjetojë bashkësinë në grup  
• të mësoj të nënshtrohet dhe të tregohet 
• të zhvilloj dhe të forcoj besimin në vetveten  
• të shpalosë aftësitë motorike dhe mendore  
• të njihet me materiale dhe lodra të shumta dhe 

t’i  provojë ato 
•  

Mbështetja e hershme gjuhësore në kopsht apo në grup 

loje – para se gjithash, por jo vetëm për fëmijët e 

emigrantëve – ofrohet në disa komuna. Fëmijëve u 

ofrohet një herë në javë mësimdhënie në formë loje. 

Fëmijëve me gjuhë të huaj. Kjo mësimdhënie duhet të 

lehtësojë afrimin me fëmijët gjerman folës  - dhe më 

vonë integrimin në shkollën fillore.  

 

Drejtohuni në komunën tuaj të vendbanimit, ajo ju ofron 

informacione mbi ofertat e ekzistuese! 

 
FAQET/ADRESAT 

• Listen von Spielgruppen und Waldspielgruppen 
  www.liliput.ch > liliput Kinderbetreuung > Spielgruppe 

• www.spielgruppen.ch > Spielgruppenportal 

• Weitere Informationen und Adressen finden Sie im Kapitel  
  «Familienergänzende Kinderbetreuung». 

 

SH K O LL A  

 
1. Cilët fëmijë janë të obliguar të shkojnë në 
shkollë? 
Pas pushimit veror fillon çupa apo çuni juaj në shkollën 

fillore. Hyrja në shkollë për fëmijët tuaj është një hap i 

rëndësishëm i një etape të jetës. Që kalimi nga kopshti 

në shkollë të rrjedh mundësisht pa fërkime të mëdha ju 

ftojmë që të familjarizoheni ambientin e ri “Shkolla”.   

 

Me fillimin e vitit të ri shkollor ndërrojnë fëmijët të cilët 

para (tani 01.05) arrijnë moshën gjashtë vjeçare. 

Gjithashtu mësohen nxënësit e vjetër të cilët në vitin e 

fundit janë përjashtuar / liruar nga shkolla dhe për 

shembull kanë vijuar vitin e tretë të kopshtit.  

 

Ligji i shkollës parasheh që hyrja në shkollën fillore në 

rast të talentit mbi proporcional dhe zhvillimit të fëmijës 

tuaj të kalojë një vit përpara. Vendimin e merr drejtoria 

përkatëse e shkollës me kërkesën e personit të 

autorizuar edukativ dhe me rekomandimin e mësueses 

apo mësuesit të kopshtit dhe në bazë të një shqyrtimi 

nga shërbimi psikologjik i shkollës. 
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2. Klasat hyrëse (EK) 
Ekzistojnë fëmijë të cilët me gjithë dëshirën dhe aftësitë 

e personave në kopsht dhe mësimdhënësve nuk mund 

të kapin hapin për të vijuar klasën e rregullt sepse për 

shembull nuk kanë durim të mjaftueshëm, kanë 

përqendrim të pamjaftueshëm apo pasiguri në vetvete. 

Ata nuk do të ndiheshim rehat në klasë të rregullt dhe 

nuk do të mund të kenë zhvillim të mjaftueshëm atje. 

Fëmijët me këto dobësi kanë mundësinë të vijojnë një 

klasë hyrëse (EK). Në klasën hyrëse shtrihet materiali i 

klasës së parë në dy vite. Fëmijët mund të ndihmohen 

sistematikisht në grupe të vogla. Shumica përfitojnë nga 

kjo hyrje «e butë» në shkollë dhe kalojnë pas mbarimit 

të klasës hyrëse dyvjeçare në klasën e dytë të rregullt.  

 
3. Viti i tretë i kopshtit  
Nëse pjekuria dhe aftësia shkollore nuk janë zhvilluar 

anë masën e dëshiruar, fëmijët mund të largohen 

(lirohen) nga vijimi i shkollës. Për këtë hap është i 

domosdoshëm një shqyrtim i shërbimit psikologjik të 

shkollës. Fëmijët vijojnë në raste të tilla shpesh vitin e 

tretë të kopshtit. Kërkesat për largim e fëmijëve, të cilët 

do të ishin të obliguar të vijojnë shkollimin, duhet të 

drejtohen me shkrim në drejtorinë e shkollës. Gjatë 

shqyrtimit të kërkesës për lirim bëhen shqyrtimit për 

mundësinë e vijimit në klasën hyrëse. 

 
Nivelet shkollore në Baselland 

• një vit vijimi i obliguar në kopsht  
• Shkolla fillore: 5 vite, 1 deri 2 mësimdhënës/e 
• Niveli i lartë (shkolla sekondare apo pro 

gjimnazi): 4 vite, mësimdhënës të ndryshëm të 
specializuar  

• Pas mbarimit të shkollimit të obliguar (10 vite): 
shkolla profesionale apo shkolla të mëtejshme 

 
LITERATUR 

• «Mein Kind kommt in die Schule» Nicole Bisig und Walter Noser,  
  Beobachter Verlag, 2007 – Dieser Ratgeber gibt Eltern wertvolle 
  Informationen und Tipps rund um Unterricht, Lehrpersonen  
  und Behörden. 

 
Konfliktet në mes të familjes dhe shkollës 
Me hyrjen në kopsht dhe regjistrimin e fëmijës në 

shkollë mund të vjen deri te konflikte të ndryshme në 

mes të fëmijës, shkollës dhe familjes. Aty ku lindin 

konflikte të vazhdueshme në mes të shkollës dhe 

shtëpisë familjare pengohet bashkëpunimi dhe më së 

shumti vuajnë nxënëset dhe nxënësit: Të ndarë në mes 

të prindërve dhe mësimdhënësve fëmijët nuk tregojnë 

suksese më të dobëta por e shprehin atë përmes sjelljes 

së tyre sociale.  

 

Konfliktet urrejtëse në mes të shkollës dhe shtëpisë 

prindërore duhet parandaluar patjetër! Bisedoni me 

personin me të cilin lindin vështirësitë. Nëse jeni të 

pakënaqur me rezultatin e bisedimit apo të pasigurt, si 

t’ia mësyni kësaj çështje, atëherë ju del krah punëtorja / 

punëtori social apo edukatorja / edukatori  e/i shkollës. 

Ata mund të modelojnë bisedat. Të dytë qëndrojnë 

neutral në bisedat e konfliktit. Shumë e rëndësishme 

është korrektësia: Nxënëset dhe nxënësit e prekur nuk 

lejohet të jenë në ndëshkohen. Për këtë obligohet 

shkolla dhe verifikon duke ftuar mësimdhënësit në 

bisedë pranë përgjegjësit të tyre. Aq më pak lejohet 

krijimi i një fronti të përbashkët me fëmijën tuaj kundër 

mësimdhënësve. Përpiquni të gjeni zgjidhje të 

përbashkëta. 

 

 
R I N I A  
 
Puberteti është i pashmangshëm – dhe i 
domosdoshëm  
Akoma një fëmijë dhe megjithatë i gjysmë i rritur – as 

peshk as zog, i paturp, provokues dhe çmendurisht i 

bezdisshëm: Kështu përjetojmë të rinjtë në pubertet. 

Çka ndodhë tamam në këtë fazë të jetës? Pedagogu 

Jörg Undeutsch ofron në internet një hyrje të mirë dhe 

shumë material për prindërit: 

 

«Puberteti është një hap i domosdoshëm i zhvillimit, një 

hap i individualizimit – më i rëndësishëm se kurrë në atë 

kohë, në të cilën detyrë e çdo njeriu të veçantë është, 

gjetja e shtegut vetjak të jetës, gjetja e detyrave 

individuale, gjetja e vendit të vet në botë. Puberteti nuk 

paraqitet te të gjithë të rinjtë njëjtë dukshëm në sjellje. 

Edhe forma relativisht të vrullshme janë krejtësisht 

normale – edhe pse është e vështirë të durohen. Për të 

rinjtë të cilët përjetojnë pubertet të fuqishëm dhe të 

dukshëm që bie në sy, duhet të merakosemi shumë më 

pak se për të cilët nuk përjetojnë atë. Çfarë sillet në 

kokën e tyre, çfarë ndodhë me ata, nuk e kuptojnë në 

shumicën e rasteve as të rinjtë vetë. I ngatërron, i 

shqetëson – dhe i fascinon ata.» 

Psikologu i njohur edhe jashtë Zvicrës Allan Guggenbühl 

përshkruan pubertetin si një udhëtim ferri në thellësitë e 

pavetëdijes vetjake. Fantazitë, agresionet dhe pasionet 

fryhen lartë, të cilat jo domosdoshmërish janë konform 

me shoqërinë. Të rinjtë mësojnë të mirën dhe të keqen 

në vetvete dhe të dyja i fascinojnë në masë të njëjtë. 

Ngase morali, që për njërën dhe kundër tjetrës flet, 

akoma (nuk) është morali i tyre. Moralin e tyre ata 

dëshirojnë së pari ta gjejnë. E pakëndshmja premton së 

paku të jetë magjepse – dhe të dhuron fuqi. Fuqi, për të 

cilën ata kanë nevojë për ta kërkuar dhe realizuar 

rrugën e tyre. Të rinjtë luftojnë me vetveten, gjithçka 

tjetër është e dorës së dytë. Edhe bota dhe njerëzit rreth 

tyre i vështrojnë të rinjtë tërësisht përmes syzave të tyre 

subjektive.   

 
FAQET/ADRESAT 

•  Einführung und viel Material für Eltern und andere Interessierte zum 
Thema Pubertät 

   www.pubertaetverstehen.ch 

•  Organisation für Kinder und Jugendliche in der Schweiz 
   www.pro-juventute.ch 
 
 
LITERATUR 

• «Pubertät – echt ätzend. Gelassen durch die schwierigen Jahre» 
   Allan Guggenbühl, Verlag Herder Spektrum, 2004 

•  «Jugend im Zwiespalt. Eine Psychologie der Pubertät für Eltern und  
   Erzieher» 
   Henning Köhler, Verlag Freies Geistesleben, 1999 
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Letrat e Prindërve nga SFA 
Letrat e Prindërve nga «Zyrës zvicerane për alkool dhe 

probleme me drogë (Schweizerischen Fachstelle für 

Alkohol und andere Drogenprobleme)» (SFA) i drejtohen 

prindërve me të rinjtë nga 12 deri në 16 vjet. Letrat 

kapin temat e edukimit në lidhje me konsumimin e 

alkoolit, duhanit dhe drogave tjera. Ata trajtojnë situata 

të përditshmërisë dhe ofrojnë informata që ju ti bisedoni 

me fëmijën tuaj mbi substancat psikik-aktive dhe lëndët 

tjera vesi dhe kështu të ndikoni në parandalim. Letrën e 

parë të prindërve mund ta shkarkoni në faqen e 

internetit SFA, tjerat mund t’ porositni. SFA ofron 

gjithashtu broshura, këshillëdhënës për prindër dhe 

fletëpalosje për temën e vesit dhe këshillon të rinjtë dhe 

prindërit përmes internetit (të dyja mund të bëhen 

anonim).  
 
FAQET/ADRESAT 

• Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme  
  (SFA), 1001 Lausanne 
  www.sfa-ispa.ch 
  •  Für Rat und Hilfe: Tel. 021 321 29 76 
  •  Für Bestellungen: Tel. 021 321 29 35 
  •  Prävention Projekte: Tel. 021 321 29 76 
  •  Elterninfo Cannabis: Tel. 0800 104 104 

 
Informacionet për të rinjtë  
JULEX, Manuali për të rinjtë në Kantontin Basel-

Landschaft dhe Basel-Stadt, ofron tekste dhe adresa 

mbi kohën e lirë, shkollën, Arsimimin, Profesionin, Të 

drejtat, Detyrimet, Shëndetin, Dashurinë, Vesin, 

Religjionin, Para, Banimin, Ushtrinë dhe shumë Faqe të 

dobishme të internetit. 

 
FAQET/ADRESAT 

• Gesundheitsförderung Baselland 
  Rheinstrasse 22, 4410 Liestal, Tel. 061 925 62 87,    
  gesundheitsfoerderung@vsd.bl.ch 
  www.tschau.ch\julex 

• Weitere Websites für Jugendliche mit unterschiedlichsten Themen 
  • www.feelok.ch 
  • www.kopfhoch.ch 
  • www.durchblick.ch 
  • www.tschau.ch 

 

Zgjedhja e profesionit  

Është kuptimplotë që të mendohet me kohë mbi 

ardhmërinë profesionale të fëmijëve. Megjithëse fëmijët 

ndryshojnë dhe zhvillohen deri vonë në pubertet. Se a 

tregon një fëmijë talent në rrafshin muzikor apo teknik, 

në rrafshin social apo administrativ, e gjen veten në një 

profesion punëdore, se a dëshiron mësoj një profesion 

apo të studioj në universitet – kjo do të tregohet me 

kohë. Do të ishte gabim të detyrojmë fëmijën në njërin 

drejtim. Në këtë rast atij do t’i merret shansi të provojë 

vetveten dhe mundësitë e shumta të tij për t’u shkolluar. 

Një fëmijë ka nevojë për stimulim që të zbuluar talentin 

e tij. 

 

Me zgjedhjen e profesionit fillon një etapë e re në jetën 

e të rinjve. Me kërkimin e profesionit të përshtatshëm 

nuk merren vetëm të rinjtë por me këtë ballafaqohet e 

tërë familja. Një hap i parë mund të shpie pranë BIZ 

Qendra e informimit mbi profesionin 

(Berufsinfromationszentrum) – një ambient i dobishëm, 

ngase shpesh mjafton një e dhënë  e vogël apo një 

bisedë e shkurtër për të ecë përpara. Një këshillim i 

mëvonshëm do të jetë edhe më i frytshëm.  

 
FAQET/ADRESSEN 

• BIZ Liestal 
  Berufs- und Studienberatung Liestal, Rosenstrasse 25, 4410 Liestal,  
  Tel. 061 552 28 28 
  Öffnungszeiten: Mo und Fr 14.00–17.00 Uhr, Mi 14.00–18.00 Uhr 
  In den Schulferien ist das BIZ nur am Mittwochnachmittag geöffnet. 
  www.afbb.bl.ch > Berufsbildung und Berufsberatung  

• BIZ Bottmingen 
  Berufs- und Studienberatung Bottmingen, Wuhrmattstrasse 23,  
  4103 Bottmingen, Tel. 061 426 66 66 
  Öffnungszeiten: Mo und Fr 14.00–17.00 Uhr, Mi 14.00–18.00 Uhr 
  In den Schulferien ist das BIZ nur am Mittwochnachmittag geöffnet. 
  www.afbb.bl.ch > Berufsbildung und Berufsberatung  

• Jugendberatungsstelle «Wie weiter?»  
  Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, Tel. 061 552 79 79 
  www.afbb.bl > Berufsbildung und Berufsberatung >  Jugend-     

beratungsstelle «Wie weiter?»  

• Freie Lehrstellen der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt 
  www.lenabb.ch 

• Lehrstellen- und Praktikabörse für die Schweiz 
  www.lehrstellenboerse.ch 

• Bewerbungsplattform für Lehrstellen in der Schweiz und in Liechtenstein 
  www.weareready.ch 

• Interaktive Berufsberatung, Portal für Berufswahl, Studium und   
  Laufbahnfragen 
  www.berufsberatung.ch 
 
  Mit dem Interessenkompass auf der multithematischen Plattform feelok 
  können Jugendliche anhand ihrer Interessen passende Berufe und 
  Tätigkeiten herausfinden 
  www.feelok.ch > Beruf > Ich und mein Beruf > Interessenkompass 

 

Dita e vajzave/ dita Gender  

Dita nacionale e vajzave është një fushatë motivuese si 

për vajzat ashtu edhe për djemtë. Të dy gjinitë duhet të 

motivohen të ballafaqohen me perspektivat e profesionit 

dhe të perspektivat aktuale të jetës. Për shumë vajza 

nuk parashtrohet vetvetiu çështja me qenë tërë jetën 

aktive në profesion, - por për djemtë kjo çështje 

parashtrohet. Për këtë arsye kërkohen për vajzat dhe 

për djemtë masa të ndryshme , që i përkrahin në 

planifikimin e jetës së tyre. Personat mësimdhënës janë 

të ftuar të realizojnë programe speciale për shanset të 

barabarta dhe projekte moderne të jetës së burrave.  

 

Dita Gender e regjionit të Bazelit është një zhvillim i 

mëtejmë i ditës nacionale të vajzave dhe përmban katër 

pjesë tematike. Nga një për çdo vit të shkollës 

sekondare. Vajzat dhe djemtë në këtë ditë ballafaqohen 

thellësisht me planifikimin profesional dhe jetësor.  

 
FAQET/ADRESAT 

• Informationen für Mädchen und Jungen, Lehrpersonen, Eltern  
  und Betriebe 
  www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Fachstelle für Gleichstellung 
  > Stichwortverzeichnis > Tochtertag 

• www.nationalerzukunftstag.ch 
 

Ekspozita e profesionit BL/Panairi i profesionit dhe 

arsimimit BS  

Kantoni Basel-Landschaft organizon bashkë me odën 

ekonomike Baselland çdo dy vite një ekspozitë 
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profesioni në Prateln. Në distanca të njëjta kohore 

organizon, si alternativë  

e ekspozitës së profesionit, kantoni i Bazelit panairin e 

profesionit dhe të arsimimit në qendrën e panairit në 

Bazel. Me reklama dhe ftesa drejtuar shkollave 

informojnë dhe sensibilizojnë organizatorët me kohë për 

këto platforma informative dhe të vizituara mirë.  

 

Panairi dhe ekspozita ofrojnë një pasqyrë mbi 

mundësitë e ndryshme të profesionit dhe arsimimit. 

Qëllimi është t’u demonstrohen të rinjve mundësitë e 

zhvillimit dhe karrierës, të njoftojnë ndërmarrjen me 

sheqertët dhe të forcohet imazhi i përgatitjes 

profesionale. Perspektivat në profesion dhe në ardhmëri 

janë pyetjet më të rëndësishme për të rinjtë. Për këtë 

arsye oferta e kontakteve personale dhe bisedave 

këshillëdhënëse është shumë e rëndësishme. Përpos 

njerëzve të specializuar janë edhe shegertët në 

dispozicion si persona për informacion. Përveç kësaj të 

interesuarit kanë mundësinë provojnë e të njihen me 

shumë Aplikime, procese dhe pajisje të ndryshme.  

 
FAQET/ADRESAT 

• www.berufsschau.ch 

• www.basler-berufsmesse.ch 

 

Bursat 

Pa dyshim se një shkollim solid fillestar i shton shanset në 

tregun e punës. Gjithashtu një shkollim i mëtejshëm në 

vazhdimësi nuk i mbanë vetëm të pacenuara këto shanse por 

edhe kontribuon në pasurimin përmbajtjesor të mundësive 

tona personale të zhvillimit. Vetëm: shkollimi dhe shkollimi i 

mëtejshëm kushtojnë shtrenjtë – në disa raste shumë 

shtrenjtë.... 

Kush nuk mund të llogaritë në familjen e pasur, kursimet 

vetjake apo ndonjë fitimi plotësues është i detyruar të kërkojë 

burime tjera financiare. Ajo apo ai duhet të aplikojnë për 

një bursë dhe kështu ballafaqohen me një ngatërresë të 

26 institucioneve të ndryshme shtetërore dhe disa 

dhjetëra institucioneve private, të cilat mbështesin 

financiarisht njerëzit në zhvillimin e tyre profesional dhe 

personal. Shtegu për një bursë apo një kredi për 

shkollim të shpie drejt shqyrtimeve të shumta dhe për 

aplikuesit janë të lidhura me shumë mundime dhe është 

i suksesshëm në rast të plotësimit të parakushteve të 

caktuara. Kushti i parë: Kontributet për shkollim do të 

paguhen vetëm nëse nuk mjafton gjendja financiare e 

personit aplikues, prindërve të tij dhe personave tjerë 

ligjërisht të obliguar.  

 
FAQET/ADRESAT 

• www.afbb.bl.ch > Für Jugendliche und Eltern > Ausbildungsbeiträge 
 
• Bearbeitung von Stipendien: 
  Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Ausbildungsbeiträge Basel-   
  Landschaft,Tel. 061 552 79 99, stipendien@bl.ch 

• www.stipendiensuche.ch 
• www.studienstiftung.ch 
• www.ausbildungsbeitraege.ch 

 

LITERATUR 

• «Ausbildung – wer hilft bei der Finanzierung?  

  Das Stipendienhandbuch» 
  Verlag Pro Juventute und SVB-Verlag, 2001 

 

S J E L L J A  M E  M E D I U M E T  E  R E J A   

 

Televizioni  

Nga televizioni mund të mësojnë shumë fëmijët të rinjtë 

dhe të rriturit. Ai ofron diversitet, është tërheqës, 

aventura, por edhe informacion dhe dituri. Shumë 

prindër e parashtrojnë pyetjen e drejtë për masën dhe 

momentin e shikimit të televizionit. Fëmijët e vegjël nuk 

e kanë vendin para televizionit – edhe pse disa stacione 

televizive emitojnë në ndërkohë oferta speciale. 

Televizioni nuk është kujdestar për fëmijë! 

Këto të dhëna kohore mund të shërbejnë vetëm si 

porosi dhe jo të shikohen si dogmë: 

 

• Fëmijët nga mosha 3- deri 5-vjeç nuk duhet të 

qëndrojnë më gjatë se një gjysmë ore në ditë para 

televizionit, 

• Fëmijët nga mosha 6- deri 9-vjeç 135 mund të 

qëndrojnë më së shumti një orë në ditë para 

televizionit dhe  

• Fëmijët nga mosha 10- deri 13-vjeç jo më gjatë se 

90 minuta në ditë para televizionit. 

 

Prindërit e përcaktojnë kohëzgjatjen e konsumit të 

televizionit. Fëmijët duke u rritur marrin pjesë në 

zgjedhjen e emisioneve apo bile dëshirojnë t’i zgjedhin 

vetë ata. Në është gjithherë e lehtë kurë të zgjedhin vetë 

diçka foshnjat e rritura që prindërit e shohin si të 

papërshtatshme. Në raste të këtilla prindërit përgatiten 

përpara mbi përmbajtjen e emisionit dhe shikojnë 

eventualisht filmin bashkërisht me fëmijët apo të rinjtë.  

 

Një opsion është pa dyshim të rriten fëmijët krejtësisht 

pa televizion.  

 
FAQET/ADRESAT 

• www.jugendundmedien.ch 

 

LITERATUR 

• «Kinder können Fernsehen. Vom Umgang mit der Flimmerkiste» 
  Jan-Uwe Rogge, Rowohlt Taschenbuch, 2001 

• «Weniger ist oft mehr. Wie wir mit kindlichem Konsum umgehen und    
  Suchtgefahren vorbeugen können» 
  Andrea Braun, Kösel Verlag, 1999 

 

Kompjuteri  

Para një kompjuteri të madh e të përhimët është i ulur 

një fëmijë apo një i ri. Ai në monitor i qëllon e i hedh 

poshtë aeroplanët.  Sytë e tij të përqendruar janë të 

fiksuar në lojë... Këto imazhe i bëjnë të vëmendshëm 

prindërit për vesin e kompjuterit të fëmijëve të tij. Duhet 

vetëm pak dhe fëmijët e të rinjtë nuk do të kalojnë kohën 

e lirë më bashkë me koleget e kolegët e tyre. Lëvizja 

dhe sporti përjashta nuk ju intereson dhe kompjuteri 

bëhet për ta aktiviteti më i rëndësishëm i kohës së lirë.  
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Për prindërit tjerë mezi presin takimin me kompjuterin. 

Ata përfaqësojnë mendimin se programet e zhvilluara 

kompjuterike përgatisin më së miri foshnjat dhe fëmijët e 

tyre për kapacitetet e tyre në shoqëri dhe ardhmërinë e 

tyre. Bile as ekspertët nuk kanë pajtueshmëri se nga cila 

moshë fëmijët duhet të merren përmes lojës me 

kompjuter. Merakosja e shumë prindërve se fëmija të 

kalojë në ves sapo të vijë në kontakt me këtë teknologji 

është e kuptueshme mirëpo e paarsyetuar: Pavarësisht 

kompjuterin dhe kërshërinë për mundësi të reja të 

mediumeve të reja shumica e fëmijëve dhe të rinjve 

merren sot aktivisht me sport dhe kujdesen për shoqëri 

në hapësirë reale jo (vetëm) virtuale. E rëndësishme 

është para së gjithash fëmijës t’i jepen shembuj të 

përdorimit kuptimplotë dhe me përgjegjësi të 

mediumeve.  

 

Vetëm me rregulla të qartë: lundrimi dhe komunikimi në 

rrjet  

Krahas faqeve të rrezikshme për rininë në internet 

hapësirat e pasiguruara të komunikimit paraqesin 

rrezikun më të madh në rrjet. Një kompjuter personal në 

dhomën e fëmijës duhet të vendoset mundësisht me 

vonesë. Ngase mundësia e kontrollimit të përmbajtjeve 

dhe mënyra e sjelljes në hapësirat e kërkuara të 

komunikimit bëhet e pamundur për prindërit. Është e 

rekomandueshme një kompjuter familjar me faqe 

personale dhe kohë të caktuara për përdorim. Kështu 

rregullohet qartë hyrja në internet në kohë të kufizuar.  

 

Nëse ju vetë nuk keni përvojë me këtë kërkoni nga 

fëmija juaj t’u shpjegojë, si bëhet komunikimi «chatten» 

dhe provoni vetë! Më së miri regjistrohuni në listën e 

komunikimit të fëmijës tuaj dhe kështu shikoni çdo herë 

kurë ai të jetë në linjë! 

 

Zhvilloni me fëmijën tuaj bisedë mbi atë se çka është e 

mirë dhe e padëmshme, çka është e dëmshme dhe e 

rrezikshme dhe çka ka në përgjithësi në rrjet. Herët apo 

vonë fëmija juaj do të ndodhet para përmbajtjeve të 

rrezikshme për të rinjtë (Dhuna, racizmi, pornografia 

etj.) dhe atëherë duhet t’i zbërthehen / shpjegohen ato. 

Kuptimplotë është bërja e një «liste-pozitive » për faqet 

e internetit të cilat i lejohen fëmijës tuaj.  

 
FAQET/ADRESAT 

• Tipps zur Online-Sicherheit (Computerspiele, Internet, Chatroom etc.) 
  • www.safersurfing.ch 
  • www.security4kids.ch 
   

Mobingu 

Mobbing (nga anglishtja «to mob» = fyerje, torturim, 

përjashtim) d.m.th. personat në shkollë, gjatë 

aktiviteteve të kohës së lire (shoqata) në vend pune, tek 

fqinjët apo brenda familjes sistematikisht, shpesh apo 

herë pas here në një hapësirë të gjatë kohore fyhen, 

ngacmohen, torturohen, përjashtohen. Fillimisht 

shprehja Mobbing është ndërlidhur me botën e punës. 

Në ndërkohë studimet kanë sjell në dritë se edhe në 

shkolla plot 10% e të rinjve janë viktima të mobingut. 

Këto nxënëse dhe këta nxënës përjetojnë brenda 

hapësire të gjatë kohore torturë psikike dhe/apo fizike. 

Ata bien me kohë në një pozitë të nënshkruar nga e cila 

nuk mund të dalin vetë. Pasojat e mobingut janë për 

viktimat shpesh të shumë të rënda. Ato mund të shpien 

nga humbja e ndjeshmërisë për vetë vlefshmëri deri tek 

sjellje e çrregulluar dhe mund të shpie në vetëvrasje.  

Një situatë mobingu në parim është shumë komplekse 

dhe jo më vetëm një çështje individuale. Kjo situatë 

kërkon mundësisht bashkëpunim të shpejtë në mes të 

mësimdhënësve, drejtorisë së shkollës, prindërve, 

punëtorëve social të shkollës dhe shërbimit psikologjik 

të shkollës.  
 

FAQET/ADRESAT 

Ein niederschwelliges Beratungsangebot leisten die Schulsozial-
arbeiterinnen und Schulsozialarbeiter der Schulen 
 
www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend, Behinderte, 
Schulsozialarbeit und Beratung 
 
Schulpsychologischer Dienst Baselland 
• www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Schulpsychologischer Dienst 
 
Jugendberatung rund um die Uhr unter: 0840-22 44 66 
• www.helpnet-online.ch  
 
• www.feelok.ch > Sich wehren, Hilfe holen 
• www.mobbing-info.ch 
 

LITERATUR 

• «Das Anti-Mobbing-Buch. Gewalt an der Schule – vorbeugen,  
  erkennen, handeln», Mustafa Jannan, Beltz-Verlag, 2008 
 
• «Mobbing erkennen, vorbeugen und erfolgreich zur Wehr setzen» 
  Angelika Tiefenbacher, Compact-Verlag, 2008 

 

 

D H U N A  

 

Dhuna duhet kuptuar si shprehje dhe valvul e mbingarkesës, 

e mungesës së ndihmës, keqpërdorimit të fuqisë dhe 

kontrollit. Si forma të dhunës dallohen si ajo trupore ashtu 

edhe ajo shpirtërore. Dhuna është një formë ekstreme e 

agresionit dhe paraqet paaftësinë e sjelljes në mënyra tjera 

me njerëzit. Tema e dhunës grindet në të gjitha shtresat e 

shoqërisë, pavarësisht nga niveli i shkollimit, statusi shoqëror, 

kulturor apo religjioni.  

 

Dhuna shtëpiake 

«Unë e kisha ndjenjën sikur të isha e mbyllur në një botë të 

vogël brutale dhe askush nuk më nxjerr jashtë nga ajo.»   

 (Anita, 14 Jahre)  

 

Shprehja «dhuna shtëpiake» karakterizon para së gjithash 

dhunën në mes të partnerëve. Mirëpo fëmijët nuk janë më pak 

të prekur. Ata preken në çdo rast në zhvillimin e tyre të 

shëndetshëm dhe shpesh traumatizohen – si viktimë e 

drejtpërdrejtë apo si dëshmitarë të keqtrajtimit të njërit prind. 

Ata kanë nevojë për mbrojtje, për përkujdesje dhe për 

vëmendje.  

Zyra e intervenimit kundër dhunës shtëpiake në kantonin e 

Basel-Landschaft definon dhunën shtëpiake familjare si në 

vijim: «Dhunë shtëpiake paraqitet në rast të ushtrimit,  

përkatësisht kërcënimit të dhunës brenda një familje 

ekzistuese apo të ndarë, marrëdhënies bashkëshortore apo të 
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partnerëve apo të personave të tretë të përfshirë. Dhuna 

shtëpiake përbëhet nga format e dhunës fizike, psikike apo 

format seksuale të dhunës.» 

 

Dhuna shtëpiake nuk është çështje private, ajo është çështje 

e të gjithëve. Edhe ju vetë mund të jeni aktiv:  

• shikoni në vend që të ktheni kokën mënjanë  

• thyejeni heshtjen  

• emërtoni qartë padrejtësinë 

• informohuni 

• tregojani kufijtë fajtorit / fajtores  

• thirrni ndihmën 

• bëni një kallëzim penal  

• bëhuni vetë shembull i barazisë gjinore dhe mbështeteni 

atë  

 

Si mund të parandalohet dhuna shtëpiake? Pasi që arsyet 

dhe faktorët e rrezikshmërisë që shpien në dhunën shtëpiake 

ndikojnë në shumë mënyra nuk ka ndonjë recetë të thjeshtë 

dhe masa kundër dhunës në familje. I rëndësisë së veçantë  

është pa dyshim një qëndrim i shoqërisë me zero tolerancë 

ndaj dhunës shtëpiake. Po ashtu e rëndësishme është 

barazia gjinore, ngase aty ku posedojnë burri dhe gruaja 

shanset dhe mundësitë e barabarta humbet rëndësia e 

dhunës.  Personat të cilët në fëmijërinë e tyre kanë qenë vetë 

viktima apo dëshmitarë përkatësisht dëshmitare të dhunës në 

familje shpesh shndërrohen nga viktima në keqbërës 

përkatësisht keqbërëse. Kjo do të thotë se intervenimi në 

kuptimin e – ndaljes së dhunës – edhe për parandalimin e 

dhunës të gjeneratës sonë të ardhshme është i 

pazëvendësueshëm. 

 

Për pyetje rreth temës dhuna shtëpiake  
• Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt des Kantons Basel- 
  Landschaft in Liestal,  
  Tel. 061 552 62 38 
  interventionsstelle@bl.ch 
  www.interventionsstelle.bl.ch 

  pdf Notfallkarte häusliche Gewalt mit Informationen zu den  
  wichtigsten Anlauf-und Beratungsstellen im Kanton Baselland  
  www.interventionsstelle.bl.ch> Wo bekommen Sie Hilfe und Unter- 
  stützung > Notfallkarte 

 

FAQET/ADRESAT 

Wenn Sie selbst von Gewalt betroffen sind oder jemanden kennen, 
dann holen Sie sich Hilfe und Beratung: 
 
• Polizei Basel-Landschaft 
  Wenn Sie in Not sind, zögern Sie nicht, über die Alarmzentrale den Notruf  
  117 (oder 112) zu benachrichtigen. Wenn Sie sich beraten lassen möchten   
  oder häusliche Gewalt anzeigen wollen, wenden Sie sich an den  
  Polizeiposten in Ihrer Nähe. Für jede Sicherheitsabteilung der Polizei ist  
  zudem eine Fachperson hinsichtlich häuslicher Gewalt geschult.  
  Erkundigen Sie sich bei der Polizei, wer bei Ihnen am Ort bei häuslicher  
  Gewalt zuständig ist. 

• Opferhilfe beider Basel 
  Die Opferhilfe berät gemäss Opferhilfegesetz und hat spezialisierte 
  Fachbereiche. Alle MitarbeiterInnen der Opferhilfe beider Basel stehen 
  unter Schweigepflicht 
  limit: Frauenberatung gegen Gewalt 
  männer plus: Beratung für gewaltbetroffene Männer und Jungen 
  trinagel: Beratung für gewaltbetroffene Kinder und Jugendliche 
  Steinenring 53, 4051 Basel, Tel. 061 205 09 10 
  info@opferhilfe-bb.ch 
  www.opferhilfe-beiderbasel.ch 

• Frauenhaus beider Basel 
  Für Frauen, die sich und ihre Kinder in Sicherheit bringen müssen und 
  Beratung und Unterstützung brauchen 

  Postfach, 4018 Basel, Tel. 061 681 66 33 (rund um die Uhr), 
  info@frauenhaus-basel.ch 
  www.frauenhaus-basel.ch 

• Fachstelle für Kindes- und Jugendschutz 
  Allee 2, 4410 Liestal, Tel. 061 552 59 30, kindesschutz@bl.ch 
  www.bl.ch > Sicherheit > Kindes-und-Jugendschutz 

 
Wenn Sie gewalttätig sind oder Gewalt androhen, dann machen Sie 
den ersten Schritt in eine gewaltfreie Zukunft: 
 
• Männerbüro Region Basel, Tel. 061 691 02 02 (anonyme Beratung) 
  www.mbrb.ch 
 
• Institut für Gewaltberatung (für gewaltausübende und 
  gewaltbetroffene Männer), Tel. 079 700 22 33 
 
• Beratungsstelle für gewaltausübende Personen, Pratteln,  
  Tel. 061 821 46 36 
  www.beratungsstelle-wegweisung.bl.ch 

Si institucionet profesionale janë institucionet për mbrojtjen e fëmijës dhe të 
rriturit (KESB) janë të autorizuar për çështjet e mbrojtjes civile si dhe për 
përkujdesjen dhe strehimin e tyre. 

Në Kantonin Baselland janë bashkuar duke filluar nga 1. Janar 2013 86 
komuna në 6 qendra ndërkomunale të KESB: KESB Birstal, KESB 
Laufental, KESB Leimental, KESB rrethi Liestal, KESB Frenkentäler dhe 
KESB rrethi Gelterkinden-Sissach. Për informacione të mëtejshme: 

www.kesb-bl.ch 

Weitere Anlaufstellen sind die Notfallstationen der Spitäler: 

  • Kinderspital beider Basel UKBB, Tel. 061 704 12 12 
  • Kantonsspital Bruderholz, Tel. 061 436 36 36 
  • Kantonsspital Liestal, Tel. 061 925 25 25 
  • Kantonsspital Laufen, Tel. 061 765 32 32 
 
 

Dhuna dhe rinia  

Kriminaliteti në mesin e të rinjve gjatë viteve të fundit është 

shtuar dukshëm. Arsyet për këtë zhvillim janë të 

shumanshme. Kështu si arsye mund të jenë dallimet sociale, 

mungesa e vëmendjes prindërore, problemet në shkollë apo 

thjeshtë monotonia si arsye e ushtrimit të dhunës. Shifra e 

panjohur në fushën e kriminalitetit të rinisë është mjaftë e lartë. 

Shumë viktima heqin dorë nga frika për të bërë një kallëzim 

penal.  

Në ndërkohë pranohet se puna parandaluese te kjo tematikë 

ka një vend të rëndësishëm. Arsyeve të përmendura mund t’i   

kundërvihemi dukshëm përmes edukimit të vetëdijshëm, 

këshillimit dhe përgatitjes arsimore.  

Broshura „Rinia dhe dhuna“ i ofron prindërve dhe 

përgjegjësve për edukim informacione dhe këshilla, nëse 

fëmija i tyre është bërë viktimë e dhunës apo ata kanë mësuar 

se fëmija i tyre ka ushtruar dhunë ndaj ndonjë fëmije tjetër. Kjo 

broshurë mund të gjeni në ë çdo qendër të policisë në Zvicër 

në gjermanisht, frëngjisht dhe anglishte apo mund të 

shkarkohet edhe në internet si PDF.  
 

FAQET/ADRESAT 

• Schweizerische Kriminalprävention 
  Haus der Kantone, Speichergasse 6, 3000 Bern 7 
  www.skppsc.ch > Gewalt > Jugend und Gewalt > Downloads 

• Jugenddienste der Polizei 
  www.skppsc.ch > Jugend und Gewalt > Jugenddienste 

• Notrufnummer der Polizei: 117 
 

Vendosja në vendbanim të huaj 

Nëse fëmijët nuk mund të rriten tek prindërit e tyre dhe për një 

kohë të shkurtër apo të gjatë duhet të vendosen në një vend 

banim të huaj, në raste të këtilla kjo rrjedh si pasojë e një 

situate të rrezikshmërisë për fëmijë. Të prekur mund të jenë: 
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• Fëmijët dhe të rinjtë, prindërit e të cilëve nuk kanë fuqi të 

mjaftueshme të bartin barrën e edukimit.  

• Fëmijët dhe të rinjtë të cilët janë lënë pas dore apo janë 

keqtrajtuar, përkatësisht prindërit e tyre janë të ngarkuar 

dhe vetë në fëmijëri kanë përjetuar keqtrajtime  

• Fëmijët dhe të rinjtë të prindërve të sëmur psikik apo të 

varur nga droga  

• Prindërit dhe fëmijët prindërit e të cilëve duhet të vuajnë 

dënimin në burg  

 

Se një fëmijë për arsye sociale apo psikike, nga vendimi i tije 

apo nga detyrime të jashtme vendoset në vendbanim të huaj 

– dhe të edukohen jashtë familjes së tij natyrale rrallëherë 

është e mundur të qartësohet. Shpesh ndikojnë faktorë të 

ndryshëm të cilat shpien te ky hap i dhimbshëm. Për të gjetur 

një vend të përshtatshëm për fëmijën duhet të bëhet një 

shqyrtim rrënjësor dhe me përgjegjësi të ndërgjegjshme. Në 

realitet ndodhë shpesh që të pretendohet menjëherë një 

vendbanim. Kështu pyetja ku mund të vendoset më së miri 

fëmija zëvendësohet me pyetjen urgjente: «deri kurë mund të 

gjendet një zgjidhje?» Në këtë rast vlen të peshohet se a 

është më mirë një zgjidhje kalimtare të përkohshme (për 

shembull mbështetje intensive familjes) apo vendosjen 

kalimtar në një vendbanim të huaj (vendi SOS, shtëpia e 

vëzhgimit) më shumë i ndihmohet fëmijës se një vendosje 

definitive me ngutësi në një vendbanim të huaj.  

 

Se cili është qëndrimi i prindërve natyral në lidhje me 

vendosjen në vendbanim të huaj nuk duhet nënvleftësuar. 

Është e rëndësishme që zgjidhja e propozuar së fundi të 

pranohet. Vetëm nëse prindërit (përkatësisht njëri prind që 

rritë vetë fëmijët nëna apo babai) i japin fëmijës pëlqimin e 

tyre, fëmija mund të pranojë situatën e fillimit me prindërit 

kujdestar apo motrat kujdestare. Tek të gjitha vendosjet në 

vendbanim të huaj duhet marrë parasysh aq sa është e 

mundshme edhe dëshirën e fëmijës.  

 

Mundësitë e vendosjes në vendbanim të huaj: 

• Prindërit ditor/ nënat ditore 

• Çerdhet e fëmijëve /Shtëpitë ditore 

• Familjet për kujdes  

• Familjet për kujdes pedagogjik shërues dhe familjet e 

mëdha  

• Shtëpitë për fëmijë dhe të rij / Konviktet shkollore  

• Familjet adoptuese 
 

FAQET/ADRESAT 

• Birmann-Stiftung 
Die Birmann-Stiftung ist unter anderem Indikationssteller bei 
Fremdplatzierungen von Kindern und Jugendlichen gemäss 
Kinder- und Jugendverordnung BL 
Kanonengasse 33, 4410 Liestal, Tel. 061 927 84 84 
www.birmann-stiftung.ch > Angebot 
 
• Pflegekinder-Aktion Schweiz, Bederstrasse 105a, 8002 Zürich,  
  Tel. 044 205 50 40, info@pflegekinder.ch 
  www.pflegekinder.ch 

• Schweizer Kinder- und Jugendheime 
  www.heiminfo.ch 

 
 
• Für Menschen mit Sucht- und anderen Problemen in einer  
  Übergangssituation: 
  Verein WOPLA Familienplatzierung für Jugendliche und Erwachsene, 

  Gartenweg 3, 4144 Arlesheim 
  Tel. 061 702 09 90 info@wopla.ch 
  www.wopla.ch 
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