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Në diskutimet mbi temën familja argumentohet lehtë: 

«Më përpara familja ishte shumë më harmonike, njerëzit 

jetonin në familje të mëdha dhe marrëdhëniet familjare 

ishin shumë më të qëndrueshme se sa sot�» Se a ishin 

në të vërtetë familjet më përpara aq harmonike nuk 

mund të verifikohet. Ajo që ka ndryshuar dukshëm 

është struktura familjare dhe bashkëjetesa  e njerëzve 

në familje dhe në shoqëri. 

 

Imazhet familjare na tipizojnë në vazhdimësi. Në rrafshin 

shoqëror kemi dy  imazhe dominonte të familjes: 

imazhin e familjes së vogël të rëndomtë dhe imazhin e 

familjes së re. Imazhin e familjes së rëndomtë e ka 

familja me babanë si ushqyes dhe nënën si grua 

shtëpiake e cila edukon fëmijët  si ideal. Imazhi i familjes 

së re përfshinë forma të ndryshme familjare si familje të 

vogla, familje adoptuese, familje bikuluturale, familje një 

prindërore, çiftet e gjinisë së njëjtë, familje të mëdha, 

familje konkubinati, familje për kujdes, njerke 

njerkë/familje episodike/familje lara lara/.  

 

Të gjitha format e familjes kanë një të përbashkët: 

Pretendimi i pjesëtarëve të familjes marrëdhënie të 

qëndrueshme e harmonike në mes veti. Ndarja e roleve 

është jo fikse dhe mund të arrihet me marrëveshje.  



 

Vielfalt der Familien 

F AM I L J E T  E  V O G L A  T Ë  R Ë N D OM T A   

 

Babai punon me orar të plotë dhe realizon kështu rolin e të 

ushqyesit, nëna kujdeset për një deri dy apo më shumë 

fëmijë të përbashkët dhe kujdeset për punët shtëpiake. 

Kjo i përgjigjet idealit të familjes së vogël të rëndomtë. 

Karakteristike në këtë model është se ai ekziston nga 

koha e industrializimit dhe përveç në qytetërimin 

perëndimor ai nuk haset në asnjë kulturë tjetër. Ngase si 

në gjithë botën edhe tek ne ka qenë e vetëkuptueshme 

ndarja e detyrave të ndryshme.  
 

Puna e përbashkët e të gjithë anëtarëve të familjes është 

para së gjithash në kulturat me orientim bujqësor dosido i 

vetëkuptueshëm. Një ndyrje e saktë e punës dhe rolit u bë 

e mundshme vetëm atëherë kur një person i vetëm kishte 

mundësi të fitoj nga puna fitimprurëse aq shumë që 

mjaftonte për shumë persona tjerë të papunë fitimprurëse.  

Deri sot kjo është e mundur në pak kultura, dhe edhe tek 

ne është bërë gjithnjë e më vështirë që fitimi i një personi 

të vetëm të ketë mundësi të ushqejë një familje të tërë. 

Krahas kënaqësisë përmes punës ekzistojnë edhe arsye 

tjera të qarta ekonomike që familja e rëndomtë në formën 

e saj është rralluar.  
 

Është e vetëkuptueshme që çdo familje individualisht dhe 

shpesh vendosin përsëri formën e jetesës e cila i përgjigjet 

më së miri kërkesave të gjithë anëtarëve të familjes. 

 

 

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

 

Familjet kujdestare janë familjet të cilat marrin një fëmijë, i 

cili për arsye të ndryshme nuk mund të edukohet nga 

prindërit natyral, përgjatë një kohe të gjatë dhe kujdesen 

për të dhe e edukojnë. Vendimi për marrjen e një fëmije 

në familje ndryshon jetën e të gjithë pjesëmarrësve.  

 

Qenësore për sukses është bashkëpunimi me institucionin 

e të rinjve dhe prindërit e fëmijës. Edhe pse pas një kohe 

krijohet përshtypja se fëmija i ardhur është pjesë 

përbërëse e familjes, ai do të mbetet në vazhdimësi një 

fëmijë i veçantë – një fëmijë me dy familje. Ai duhet të 

mësojë të orientohet në familjen e re dhe rrethin e ri të 

krijojë marrëdhënie të reja dhe të ruajë lidhjen me familjen 

e tij. Për të pasur mundësi për të kaluar me këtë situatë të 

vështirë kërkohet një mbështetje dhe mirëkuptim i 

prindërve adoptues. Fëmija duhet të ketë shansin për të 

kuptuar situatën e re jetësore. Edhe pse fëmija për një 

kohë të gjatë jeton në shtëpi të huaj kjo temë do të jetë në 

vazhdimësi aktuale dhe kërkon vëmendje dhe gatishmëri 

për bisedë nga prindërit kujdestar.  

 

Familjet të cilat janë të interesuara për të pranuar një 

fëmijë që të kujdesen për të do të informohen nga 

shërbimi i familjeve kujdestare të dy Bazeleve mbi 

parakushtet personale dhe ligjore të pranimit të një fëmije.  

 

Shërbimi i familjeve kujdestare organizon kurse për 

shkollimin dhe shkollimin e mëtejshëm për të këshilluar 

prindërit gjatë kohëzgjatjes së raportit të kujdesit. Ky 

shërbim i ndërmjetëson zyrave të interesuara familjet 

kujdestare.  
 

Kush kërkon të pranojë një fëmijë me obligim shkollor pa i 

mbushur 15 vjeç, për më shumë se tre muaj apo për një 

kohë të pacaktuar pa apo me përfitim që të kujdeset për të 

dhe të edukoj në shtëpinë e vet, ka nevojë për një leje nga 

instituti i kujdestarisë (Vormundschaftsbehörde).  
 

Për pranimin e fëmijëve brenda ditës nuk është e 

domosdoshme ndonjë leje.  
 

FAQET/ADRESAT 

•  Pflegefamiliendienst beider Basel 

Hauptstrasse 89, 4132 Muttenz 
Tel. 061 461 89 55  
www.pflegefamiliendienst.ch 

 
•  Fachstelle für Sonderschulung 

Jugend- und Behindertenhilfe Baselland 
Tel. 061 906 93 81 oder 061 906 93 95 
www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Amt für Kind, Jugend und 
Behindertenangebote > Heime und Pflegefamilien 

 

 

F A M I L J E T  A D O P T U E S E   

 

Kush vendos për një adoptim duhet të planifikoj me kujdes 

këtë hap. Çifti apo personi që dëshiron të adoptoj një 

fëmijë pranon një fëmijë në familje dhe fëmijët trupor 

pranojnë një motër të re apo vëlla të ri. Një adoptim nuk 

përfundon me pranimin e një fëmije por ai karakterizon 

tërë jetën e prindërve adoptues të fëmijëve trupor dhe 

fëmijëve të adoptuar.  
 

Barbara Steck përshkruan adoptimin në udhërrëfyesin e 

saj si «proces që zgjatë gjatë gjithë jetës»: «Prindërit 

adoptues dhe fëmijët e adoptuar takojnë gjatë itinerarit të 

tyre jetësor sfida të ndryshme. Shumë prindër të fëmijëve 

të adoptuara kanë nganjëherë probleme të mëdha me 

fëmijët e tyre dhe përjetojnë situata të stresit, të cilat 

mundtë jenë për ata vetë dhe fëmijët e tyre një ngarkesë 

psikike.  
 

Adoptimi paraqet për tërë familjen adoptuese një situatë 

komplekse me të cilën duhet ballafaquar. Fëmija i 

adoptuar duhet të pranojë që nuk rritet me prindërit e vet 

trupor dhe megjithatë duhet të hasë në dashuri të njëjtë 

sikur të ishin prindërit adoptues prindër të vet. Çdo 

anëtarë i familjes adoptuese. Çdo anëtarë i familjes 

adoptuese i menaxhon këtë situatë në mënyrë të 

ndryshme. Ky ndryshim në familje dhe në trungun e saj 

paraqesin një projekt të jashtëzakonshëm dhe 

pretendues.» 
 

Në kantonin  Basel-Landschaft është përgjegjëse drejtoria 

e sigurisë për adoptim. Ajo dallon në mes të adoptimit në 

bashkësi të një fëmije të mitur, adoptimin e fëmijës së 

gjetur dhe adoptimin ndërkombëtar.   

 

Në faqen e internetit mund të gjeni informacionet e 

detajuara mbi parakushtet për një adoptim, për aplikimin 

dhe për marrëveshjet ndërkombëtare.  

 
FAQET/ADRESAT 

•  www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrecht > Adoptionen 
 
 



 

Vielfalt der Familien 

•  Schweizerische Fachstelle für Adoption 

   www.adoption.ch 
 
•   Schweizerischer Adoptiveltern-Verein 

   www.saev.ch 

 

LITERATUR 

•  Adoption – ein lebenslanger Prozess 

Barbara Steck, Karger Verlag, 2007 
 
•  Mit den Augen eines Kindes sehen lernen, Bd. 1:  
Zur Entstehung einer Frühtraumatisierung bei Pflege- und Adoptivkindern 
Bettina Bonus, Books on demand, 2006 

 
•  Mit den Augen eines Kindes sehen lernen, Bd. 2:  
Die Anstrengungsverweigerung 
Bettina Bonus, Books on demand, 2008 

 
•  Survival-Tipps für Adoptiveltern 

Christel Rech-Simon, Fritz B. Simon, Carl-Auer-Systeme, 2008 

 

 

F A M I L J E T  B I N A C I O N A L E  

 

Gjysma e të gjitha çifteve në Zvicër në ditët tona rezultojnë 

në mes të njerëzve të nacionaliteteve të ndryshme. 

Marrëdhëniet binacionale dhe familjet e përziera kulturore 

sot janë pjesë e përditshmërisë.  

 

Në çiftet binacionale ndeshen kultura dhe perceptime të 

ndryshme të vlerave dhe plotësojnë njëra tjetrën. Gjatë 

përditshmërisë së përbashkët rriten kulturat dhe zakonet së 

bashku dhe plotësohen. Nëse njerëzit nga çarqe plotësisht 

të ndryshme kulturash vendosin për një jetë të përbashkët 

kjo paraqet një detyrë të jashtëzakonshme pretenduese.  

 

«Këshillimoret për çifte dhe familje binacionale» informojnë 

gjerësisht për këtë temë: 

• për aspektin juridik (p.sh. e drejta ndërkombëtare e çiftit 

dhe fëmijës, e drejta ndaj të huajve në Zvicër) 

• për sigurinë shoqërore /sistemin e sigurimeve në Zvicër)  

• për  sistemin e shkollimit dhe për çështjen e integrimit 

profesional në Zvicër  

• për çështjet sociale, kulturore dhe fetare në Zvicër dhe 

jashtë saj, gjatë dhe pas lidhjes së kurorës.  

 

Informacione të shumta mund të gjeni në faqen e internetit. 

Një këshillim personal është në çdo rast i 

rekomandueshëm.  
 

FAQET/ADRESAT 

•  Beratungsstelle für binationale Paare und Familien 

Steinengraben 69, 4051 Basel 
Tel. 061 271 33 49 
www.binational.ch 

 

LITERATUR 

•  Binational? Genial!  

Ratgeber für binationale Paare mit Kindern 
Reihe FamilienPraxis, pro juventute Verlag, 2005 
 

 

 

F A M I L J E T -  N J Ë -  P R I N D Ë RO R E   

 

Të edukosh vetë do të thotë të bartësh vetë përgjegjësinë për 

një fëmijë të mitur dhe edukimin e tij. Edukimi vetjak është 

zhvilluar gjatë dhjetëvjetorit të fundit në një formë jetese të 

përhapur nga e cila janë të prekura para së gjithash gratë. Në 

Zvicër jetojnë mbi 160’000 familje-një-prindërore. Shumë 

njerëz, që jetojnë vetë me fëmijët e tyre, duhet fillimisht të 

përpunojnë ndarjen, divorcin apo vdekjen e njërit partner apo 

partnere. Kjo kërkon kohë. Përveç kësaj prindi si edukator i 

vetëm duhet të menaxhoj baraspeshën ditore në mes të 

ushqyesit të familjes, personit edukues dhe organizatorit të 

përditshmërisë e që paraqet një ngarkesë enorme.  

 

Tema qendrore për pjesën më të madhe të një prindi si 

edukues të vetëm është ekuilibrimi i familjes dhe punës 

fitimprurëse, ngase prindërit vetë edukues paraqesin grupin e 

popullsisë që më së shumti janë të rrezikuar nga varfëria. 

Duke marrë parasysh para së gjithash fuqinë dhe angazhimin 

e tyre si dhe ndihmës së tyre private të organizuar përmes 

farefisit miqve dhe fqinjëve në shumicën e rasteve ia dalin të 

përballojnë përditshmërinë dhe mungesën e kohës dhe 

parave.  

 

Pavarësisht stresit të përditshmërisë prindërit vetë edukues 

duhet të gjejnë kohë për vete dhe për fëmijët e vet. Shoqata  

«eifam» në Bazel ofron për prindërit vetë edukues takime të 

rregullta për shkëmbim dhe mbështetje reciproke dhe 

organizon manifestime (për shembull mëngjesi të dielave).  

Të dhënat aktuale mund t’i gjeni në faqen e internetit (shih 

më poshtë). 

 

Pas një ndarje apo divorci mundësia e prindërit tjetër për 

vizitë rregullohet përmes të së drejtës për vizitë. Vizita mund 

të jetë një lehtësim apo një ngarkesë, para së gjithash nëse 

në mes të prindërve ka konflikte. Në këtë rast 

rekomandohet të kërkoni një këshillimore. Një person i tretë 

ndihmon në këtë rast për marrëveshje mbi kohën e vizitës. 

Për prindërit në gjendje të vështirë ekziston «ditë vizite me 

shoqërim» të cilat barten nga «frauenplus». 

 

FAQET/ADRESAT 

•  Begleitete Besuchstage Baselland 

www.bbt-bl.ch 
 
•  eifam, Alleinerziehende Region Basel 

Tel. 061 333 33 93, www.eifam.ch 
 
•  Schweizerischer Dachverband der Einelternfamilien  

www.svamv-fsfm.ch 
 
•  Internetplattform zur beruflichen Weiterentwicklung 

www.vision4you.ch 

 

LITERATUR 

•  Themenheft «Alleinerziehen mit beruflicher Sicherheit»,  

erhältlich bei info@svamv.ch 

 

ÇIFTET E GJINISË SË NJËJTË  

 

Partnerët që bashkëjetojnë janë të detyruar sikur 

bashkëshortët për kujdes e përkrahje të ndërsjellë si dhe 

planifikim të përbashkët të jetës.  

 

Ata bartin përgjegjësi të ndërsjellë. Kjo do të thotë një 

përkrahje të ndërsjellë dhe ndihmë në të gjitha situatat e 

jetës.  

Si nënat ashtu edhe baballarët gjatë një marrëdhënie 

heteroseksuale janë të vetëdijshëm se a janë homoseksual 

apo biseksual. Nëse vendosni për një proces drejt gjinisë së 

njëjtë (Coming-out) shpesh pason divorci.  

 



 

Vielfalt der Familien 

Nëse një person merr një fëmijë në çiftin e gjinisë së njëjtë 

që të cilin posedon të drejtën e përkujdesjes është e 

dëshirueshme që partneri apo partnerja me pajtueshmëri të 

dyanshme të rregulloni të drejtën e bashkë vendimmarrjes 

në çështjet e jetës së përditshme (vajtja në shkollë, 

përkujdesja, kujdesi mjekësor).  

 

Kuptohet se ekzistojnë gjithashtu edhe çifte të gjinisë së 

njëjtë (pa qenë më përpara çifte heteroseksuale), që 

dëshirojnë të marrin rolin e një nëne apo babai, për 

shembull në formën e një adoptimi. Ngase çifti si partneritet 

të regjistruar tani – në përputhje me ligjin federal mbi çiftet  

e gjinisë së njëjtë – në Zvicër nuk lejon në asnjë mënyrë 

adoptimin e një fëmije apo shfrytëzimin e ndonjë procedure 

tjetër riprodhuese. Edhe adoptimi i fëmijëve të partnerit apo 

të partneres nuk lejohet.  

 

FAQET/ADRESAT 

•  www.gay.ch  
 
•  www.lesbian.ch    
 
•  www.beobachter.ch > Familie > Gleichgeschlechtliche Paare 
 

 

B A S H K Ë J E T E S A  ( K O N K U B I N A T )  

 

«Bashkëjetesa» nuk do të thotë asgjë tjetër përpos «Çift pa 

certifikatë kurorëzimi». Kjo formë e bashkëjetesës zgjidhet 

para së gjithash nga të rinjtë e rritur. Në realitet paguajnë 

çiftet që bashkëjetojnë më pak tatim në të ardhura dhe 

pasuri- vetëm nga kjo arsye shumë çifte heqin dorë nga 

kurorëzimi - mirëpo ky është nga aspekti juridik i vemi favor. 

Çiftet, të cilat jetojnë së bashku pa certifikatë kurorëzimi 

duhet ta kenë të qartë se ligjvënësi për këtë formë 

bashkëjetese nuk kanë krijuar bazë ligjore. Për këtë arsye 

mungojnë dispozitat për pasojat juridike që lidhen me 

shoqërinë. Arsye e mjaftueshme për një informim mbi 

situatën juridike dhe të mendoni që eventualisht të bëni një 

kontratë me shkrim të bashkëjetesës që të rregullohen 

paraprakisht të drejtat dhe obligimet e dyanshme në rastin e 

ndarjes apo të trashëgimisë. Çiftet mund të caktojnë 

kryesisht vetë një kontratë të këtillë. Në faqet e 

poshtëshënuara mund të gjeni këshilla dhe propozime mbi 

pikat më të rëndësishme përmbajtjesore si për shembull 

qiraja/banimi, fëmijët, mirëmbajtja, përkujdesja, testamenti. 

 

FAQET/ADRESAT 

•  Tipps zum Konkubinatsvertrag 

www.inp-sh.ch > suche Konkubinat > Konkubinatsvertrag 

•  www.konkubinat.ch 

•  www.beobachter.ch > Familie > Konkubinat 

 

 

F A M I L J A  M E  N J E R K /  N J E R K Ë ,  E  

P Ë R Z I E R  ( P A T S C HWOR K F A M I L I E )  

 

Familja me njerk/njerkë apo e përzier vlen si një formë e 

pavarur e familjes pa lidhje gjaku dhe pa mbiemër të 

përbashkët. Numri i një forme të këtillë të familjes, edhe pse 

e njohur, është një sfidë e guximshme dhe tejet komplekse. 

Ajo kërkon kohë deri sa të rriten pjesët e ndara të familjes 

në një bashkësi të qëndrueshme familjare. Pavarësisht 

dallimeve të shumta që kanë familjet e përziera një e kanë 

të përbashkët: Janë të rriturit ata të cilët vendosin për 

ndarjen dhe bashkëjetesën, fëmijët shpesh duhet t’i  

përshtaten shpesh partnerëve dhe motrave apo vëllezërve 

të ri. Kjo do të thotë rolet motër vëlla duhet të ndahen 

rishtazi, duhet hequr dorë nga privilegjet dhe kërkohet 

marrja e përgjegjësive të reja. Edhe partnerët – nganjëherë 

akoma në konfliktin e ndarje me partneren/in e vjetër – 

duhet nëmësojnë të kalojnë me situatën e re.  

 

FAQET/ADRESAT 

•  www.eltern-hilfe.ch > Familienleben > Wir Eltern > Patchworkfamilie 
 
•  www.patchwork-familie.ch  
 

 

LITERATUR 
 
•  Die harmonische Stieffamilie 

Florin DeCollin, Logophon-Verlag, 2001 
 
•  Die Patchworkfamilie  

Vom Beziehungschaos zur intakten Lebensgemeinschaft 

Monika Kiel-Hinrichsen, Verlag Urachhaus, 2003 
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