
1

Udhërrëfyes për prindër dhe kujdestarë ligjorë a
lb

a
n

is
ch

P

i



2

Një çështje me të cilën përballen prindërit dhe kujdestarët ligjorë është ajo e kalimit të kohës së lirë dhe 

e konsumit të pijeve alkoolike dhe substancave të tjera narkotike nga ana e fëmijëve dhe moshave të reja. 

Kalimi i kohës së lirë dhe aktivitetet e argëtimit, më sa duket, bëhen shkak për lindjen e një sërë shqetë-

simesh të veçanta. Ju, që mbani barrën e edukimit të fëmijëve tuaj, si mund të ndikoni në edukimin e tyre 

dhe në shmangien e përdorimit të substancave adiktive larg mjediseve të banesës së prindërve?

Studime të ndryshme dëshmojnë se të rinjtë, prindërit e të cilëve përkujdesen për mënyrën e argëtimit të 

fëmijëve të tyre dhe ushtrojnë ndikim mbi ta, konsumojnë më pak substanca narkotike të ligjshme dhe të 

paligjshme sesa të rinjtë me më pak mbikëqyrje prindërore. Si përgjegjës për edukimin e fëmijëve tuaj ju 

keni të drejtë dhe detyrë që ta rregulloni sjelljen shoqërore si dhe mënyrën e daljes së tyre në aktivitete të 

ndryshme argëtuese. Gjatë mirëkuptimit dhe bisedave me ta kini parasysh gjendjen e zhvillimit të fëmijës 

suaj dhe merrni parasysh besimin e tij tek ju. Meqenëse fëmijët mësojnë më mirë duke imituar, shembulli 

i vetë prindërve luan rol të rëndësishëm. Si mundet që fëmijët tanë të kenë sjellje pozitive, nëse ne vetë 

nuk u japim atyre modele të tilla shembujsh pozitivë? Shembujt e sjelljeve dhënë nga prindërit kanë  

rëndësi përcaktuese gjatë gjithë jetës. 

Ndikimi i 

prindërve 

Informacion  Fletëpalosja e pranishme u përgatit në bashkëpunim me shërbimet policore të Kantonit të Schwyz dhe shërbimin për edukimin 

i botuesit  shëndetësor dhe çështjet sociale të Kantonit Schwyz (Parandalim). Falënderojmë për këtë Kantonin Appenzell Ausserrhoden për 

 vënien në dispozicionin tonë të modularit. 

 Botuesi: ckt gmbh Edukimi shëndetësor + parandalim   |   Dizajn: Tisato & Sulzer GmbH



për daljen

Të rinjtë po kërkojnë mënyra të reja të të jetuarit. Ju 

si prindër mund ta mbështetni këtë nismë duke u lënë 

fëmijëve hapësira të lira, por edhe siguri dhe duke u 

vendosur në të njëjtën kohë edhe kufij. Të rinjtë kanë 

nevojë për bashkëbisedues, të cilët gjejnë kohë të lirë 

për ta.

Merruni në mënyrë aktive me fëmijën tuaj, bisedoni 

dhe vendosni së bashku si dhe jeni të gatshëm që t’  

i ridiskutoni ato që keni vendosur herë pas here. U  

besoni fëmijëve tuaj, por u vendosni atyre edhe limitë.

Ata kanë nevojë për paqe dhe qetësi. Duhet që prin-

dërit të mbajnë një qëndrim konsekuent ndaj fëmijëve 

të tyre. 

Rregullat
 Pyetje të rëndësishme të prindërve: 
>  Ku po shkon?
>  Si do të shkosh atje dhe si do të kthehesh?
>  Me kë do të takohesh?
>  Kur do të kthehesh në shtëpi?
> Kur të kthehet fëmija, pyeteni se si ia ka kaluar 

në aktivitet. Tregoni interes dhe ndiqeni me 
kujdes nëse fëmija juaj dëshiron t’ju tregojë diçka. 
Por respektoni gjithashtu, nëse fëmija juaj nuk 
dëshiron të flasë për këtë, sepse kjo ndodh shpesh 
tek të rinjtë.

 Këshilla
> Këmbëngulni në përgjigje përfundimtare. Nëse 

fëmija juaj nuk dëshiron ose nuk mund t’ u për-
gjigjet pyetjeve tuaja, atëherë mos e lejoni që 
të dalë.

> Bisedoni dhe vendosni së bashku për konsumin 
e pijeve alkoolike dhe drogave të tjera. 
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Parti-Mbrëmje dëfrimi, vizita në diskoteka dhe 
aktivitete janë raste të rëndësishme për të rinjtë 
që të takohen dhe të shkëmbejnë mendime me 
bashkëmoshatarë, të ndërtojnë dhe testojnë kon-
takte jashtë familjes. Tregoni interes për mënyrën 
e jetesës dhe jetën e përditshme të fëmijës suaj; 
kështu lehtësoni vetveten dhe fëmijën tuaj.
Fëmijët dhe të rinjtë kanë nevojë për këshilla se 
si mund të organizohen mbrëmjet e dëfrimit dhe 
të daljes, madje edhe në ato raste kur ata pro-
testojnë kundër tyre paraprakisht. Rregullat e 
përcaktuara ju lehtësojnë përgjegjësinë tuaj dhe 
janë, njëkohësisht, argumente ndaj të njohurve. 
Në këtë rast kërkoni shpjegime nga djali ose vajza 
juaj, nëse ai/ajo dëshiron të dalë nga shtëpia ose 
të shkojë në një mbrëmje dëfrimi.   

Parti-Mbrëmje dëfrimi
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 Pyetje të rëndësishme të prindërve 
>  Kush e organizon mbrëmjen e dëfrimit?
>  Ku do të organizohet aktiviteti?
>  Sa kohë do të zgjasë aktiviteti?
>  Cili person i rritur e mban përgjegjësinë?
>  Për kë  organizohet ky aktivitet?
>  Si dhe kur do të kthehesh në shtëpi?

Nuk ju këshillojmë që të jepet leje për të marrë 
pjesë në kësi aktivitetesh:
>  Në rast se aktiviteti është i paqartë / i dyshimtë
>  Në rast se nuk dihet kush e mban përgjegjësinë për 
 organizimin e aktivitetit
>  Në rast se nuk dihet koha e çeljes dhe e mbylljes së 
 aktivitetit 
>  Nëse fëmija nuk ka moshën e duhur për të marrë 
 pjesë
>  Nëse aktiviteti zë fill në natyrë (p.sh. në pyll, afër 
 ujërave etj.) dhe nuk ka persona të rritur që janë  
 përgjegjës.
>  Nëse kthimi nuk është i planifikuar (koha, mënyra e 
 transportit) 
>  Ndalohet rreptësisht pjesëmarrja nëse një parti 
 zhvillohet në një mjedis pa praninë e prindërve ose  
 personave në moshë pra «në një mjedis të pakont- 
 rolluar».

Këshilla
>  Bëjani të qartë fëmijës orarin e kthimit dhe konsu-
 min e pijeve alkoolike. 
>  Tregojini dhe theksoni pasojat e një sjelljeje even- 
 tualisht të gabuar. 
>  Tregojuni konsekuent në rast të mosrespektimit të 
 marrëveshjes së bërë. 
>  Tregoni interes për rrethin shoqëror të fëmijës suaj. 
>  Qëndroni përherë pranë fëmijës suaj.

Parti - Mbrëmje dëfrimi dhe aktivitete në shtëpi
Mbështetni djalin/vajzën tuaj me rregulla të qarta, 
nëse fëmija juaj organizon një festë ose një mbrëmje 
dëfrimi në shtëpi.  
>  Mbani përgjegjësinë dhe merrni përsipër mbikëqy-
 rjen e nevojshme.
>  Mos lejoni që të serviren pije alkoolike (madje as 
 ‘alcopop’).
>  Bëjani të qartë se pirja e duhanit është e padëshiruar 
 dhe lëndët narkotike janë të ndaluara.
>  Mos lejoni organizimin e asnjë mbrëmjeje dëfrimi në 
 shtëpinë tuaj gjatë mungesës suaj.
>  U tërhiqni vëmendjen të ftuarve për qetësinë ligjore 
 të natës që nga ora 22.00 (d.m.th. të bisedohet me  
 zë të ulët, ndërsa gjatë largimit nga banesa të jenë të  
 kujdesshëm ndaj banorëve të tjerë të pallatit).  
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Gjumi i mjaftueshëm është një kusht bazë për zhvillimin psikomo-
tor të fëmijëve dhe të të rinjve. Gjumi i mjaftueshëm është shumë i 
rëndësishëm për shëndetin, rritjen dhe aftësinë për të mësuar. Por 
nevoja e domosdoshme për gjumë nuk është e njëllojtë tek të gjithë 
të rinjtë. Koha mesatare për gjumë tek të rinjtë është:
> për grupë-moshat 12 deri 13 vjeç rreth 9 deri 10 orë  
> për grupë-moshat 14 vjeç rreth 8 deri 9 orë
>  Faktorë të tjerë të cilët luajnë një rol të rëndësishëm në këtë 

rregull, janë koha e zgjimit, rruga për në shkollë, orari i nisjes së 
shkollës, rruga e kthimit për në shtëpi dhe aktivitete personale si 
p.sh. aktivitetet sportive etj.  

Një pyetje e rëndësishme është gjithmonë kur fëmijët/të rinjtë  
duhet të kthehen në shtëpi pas daljes në një mbrëmje dëfrimi.  
Limitet përshtaten sipas moshave; por gjithmonë mund të bëhen 
përjashtime në mirëkuptim me vetë fëmijët. Por përjashtimet duhet 
të mbeten përjashtime!

Ne ju këshillojmë këto limite orientuese:

 Brenda javës, gjatë periudhave shkollore
>  12 deri 14 vjeç  jo më vonë se ora 20.30
>  15 deri 16 vjeç  jo më vonë se ora 21.30
>  17 deri 18 vjeç  jo më vonë se ora 22.30

 në fundjavë, gjatë pushimeve
>  12 deri 14 vjeç  jo më vonë se ora 21.30
>  15 deri 16 vjeç  jo më vonë se ora 23.00
>  17 deri 18 vjeç  jo më vonë se ora 24.00

Kur të kthehen në shtëpi?
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Tashmë është bërë zakon që të rinjtë të dehen 
në fundjavë madje dhe gjatë ditëve të javës për 
shkak të konsumimit të pijeve alkoolike. Meqenë-
se pirja e alkoolit deri në dehje është shumë e 
dëmshme për fëmijët dhe të rinjtë në zhvillim, ju 
si prindër dhe kujdestarë ligjorë keni për detyrë 
të ndikoni tek ata për të mos konsumuar pije si 
dhe substanca të tjera adiktive dhe narkotike deri 
në moshën 18 vjeç. Bisedoni me fëmijët tuaj mbi 
ndikimet dhe pasojat e mëvonshme të konsumit 
të substancave adiktive. Përcaktoni konsumin e 
këtyre substancave për të gjithë anëtarët e famil-
jes. Prisni fëmijën tuaj kur kthehet nga aktivitetet 
argëtuese ose këshollojeni atë që t’ ju zgjojë sa 
të kthehet në shtëpi. Një vështrim mjafton për të 
parë nëse fëmija juaj është mirë. Njëkohësisht, 
kjo praktikë ka efekt parandalues, sepse fëmija 
juaj do të kujdeset që të mos konsumojë sasira të 
mëdha pijesh alkoolike sepse në vijim ai duhet të 
paraqitet para jush.  

Rregulla
për konsumin e pijeve alkoolike

 Këshilla:
> Fëmijë nën moshën 16 vjeç: ndalohet rreptësisht 

konsumi i pijeve alkoolike! 
> Mbi moshën 16 vjeç: 16-vjeçarët mund të provojnë 

pije alkoolike nën kujdesin e të rriturve në akti-
vitete të caktuara (p.sh. festa familjare). Por për 
raste aktivitetesh dëfrimi jashtë mjediseve të 
shtëpisë, prindërit duhet të ndalojnë prerë konsu-
min e tepërt të alkoolit dhe duhet të përcaktojnë 
rregulla të qarta përmes bisedave: nëse dhe sa 
lejohet ai/ajo të pijë.

 Ligje:
 Ligji ndalon (kjo vlen edhe për automatet):
> Personave nën moshën 16 vjeç: shitjen e pijeve 

alkoolike, produkteve të duhanit dhe mallrave të 
tjera me përmbajtje duhani

> Personave nën moshën 18 vjeç: shitjen e pijeve 
alkoolike, aperitivëve, ‘alcopops’, likereve

> Shitjen e pijeve alkoolike personave të dehur.
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Televizorët, lojërat kompjuterike, interneti, aparatet celularë dhe  
pajisjet e tjera mobile mund të jenë vende të rrezikshme të lojërave 
të papërshtatshme për fëmijë dhe të rinj. Mësoni qëllimin për të cilin 
fëmija/ i riu juaj përdor kompjuterin dhe celularin dhe çfarë të dhënash 
ka arkivuar në to. Mos i kontrolloni pajisjet fshehurazi, por flisni  
hapur dhe ballëpërballë me fëmijën tuaj. Në rast se ka dyshime se fëmi-
ja mban dhe përcjell pamje dhune dhe material pornografik, mësuesit 
dhe edukatorët në shkollë kanë të drejtë që të sekuestrojnë aparatet 
celularë dhe të vënë në dijeni prindërit e nxënësit.  

Përcaktoni së bashku rregulla për përdorimin e mediave të ndryshme 
dhe sensibilizoni fëmijën tuaj për rreziqet në dhomat chat. 

komunikimit masiv
 Aparatet celularë
 Që të rinjtë të kenë nën kontroll shpenzimet, ne 

ju rekomandojmë procedimin si vijon: 

> Gjatë blerjes së aparatit celular këshillohet që 
djali juaj/vajza juaj të blejë një pajisje me kartë të 
parapaguar. 

> Prindërit mund t’ i ndihmojnë fëmijët duke kontri-
buar me një sasi parash. Në ndryshim nga paratë 
e xhepit, ju këshillojmë që të kërkohet një kun-
dërshpërblim në formë të një ngarkimi me detyra 
të vogla, 

> Për të mbajtur nën kontroll kartën e parapagu-
ar, ajo duhet rimbursuar gjithmonë në të njëjtën 
kohë (p.sh. në fillim ose në fund të muajit). 

> Bëni herë pas here së bashku me fëmijën tuaj 
kontrolle të pjesshme të të dhënave (filma, fo-
tografi), të cilat janë arkivuar në celular. Lëreni 
fëmijën që t’ ju sqarojë funksionet. „Sa më i ri në 
moshë fëmija, aq më pak funksione aparati: Fëmi-
jë të shkollës fillore, si rregull nuk kanë nevojë në 
celularin e tyre as për lidhje me rrjetin e interne-
tit, as për shërbimet MMS. Rregullimet e sigurisë 
nga ofruesi i shërbimit të telefonisë mobile: Sa 
më i ri të jetë fëmija, aq më shumë rëndësi ka që 
të zgjidhen rregullimet më të larta të mundshme 
të sigurisë (si p.sh. bllokimi i numrave 09000).“ 
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  Televizori dhe/ose kompjuteri
 Bisedoni dhe vendosni së bashku me fëmijën tuaj për kohën që do të ndjekë 

emisione televizive sipas moshës:
>  mosha nga 7 deri 9 vjeç:  30 minuta maksimumi në ditë 
>  mosha nga 10 deri 12 vjeç:  1 orë maksimumi në ditë 
> mosha nga 13 vjeç dhe më të mëdha:  2 orë maksimumi në ditë 

> Për moshat shkollore këshillohet që aparatet medjatikë të vendosen në 
dhoma të përbashkëta. Dhomat e fëmijëve janë të papërshtatshme për këto 
pajisje.

> Ekranet e këtyre pajisjeve duhet të jenë në vende të dukshme për prindërit 
dhe pas përdorimit duhet të fikën dhe të mos mbahen në gjendjen pritëse‚ 
standby. 

> Bisedoni dhe përcaktoni së bashku me fëmijën tuaj cilët filma, lojëra si dhe 
veprimtari lejohen të ndiqen ose të luhen nga fëmija juaj. Kini gjithmonë 
kujdes për grupë-moshat që lejohen sipas udhëzimeve të prodhuesit. Kont-
rolloni herë pas here se çfarë programe ndjek në televizor ose çfarë lojërash 
luan në kompjuter fëmija juaj. 

> Programet televizive dhe lojërat kompjuterike janë aktivitete për kohën e 
lirë: Bisedoni dhe vendosni së bashku se në cilat kushte (pasi kanë mbaruar 
detyrat e shtëpisë, detyrat e vogla) mund të përdoren këto aparate medja-
tikë. Nuk këshillohet përdorimi i tyre në mëngjes dhe në kohë dreke.

> Bisedoni dhe vendosni së bashku me fëmijën për mënyrën e përdorimit të 
pajisjeve kompjuterike në pajtim me rregullat brenda në familje.  

> Informohuni për rregullat e sigurisë për fëmijë në rrjetin internetik. 
 (www.fit4chat.ch, www.security4kids.ch)
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Pare xhepi
 Paret e xhepit janë një çështje që mund 
 të bisedohet
 Së bashku me fëmijët tuaj duhet të vendosni se 

për çfarë duhet të përdoren paratë e xhepit.   

 Këshilla 
 Do t’ju këshillonim që, si pare të mirëfillta xhepi, 

që mund të përdoren për ëmbëlsira, dalje, revista 
etj., variantin si më poshtë: 

> Viti i 1-rë shkollor Fr. 1.- deri 1.50 për javë
> Viti i 2-të shkollor Fr. 1.50 deri 2.- për javë
> Viti i 3-të shkollor Fr. 2.- deri 2.50 për javë
> Viti i 4-t shkollor Fr. 2.50 deri 3.- për javë
> Viti i 5-të & 6-të shkollor Fr. 15.- deri 25.- për muaj
> Viti i 7-të & 8-të shkollor Fr. 25.- deri 35.- për muaj
> Viti i 9-të & 10-të shkollor Fr. 35.- deri 50.- për muaj

Informacion shtesë mund të gjeni në:
www.asb-budget.ch oder www.my-money.ch

Fëmijët dhe të rinjtë mësojnë që të përdorin 
dhe të menaxhojnë paratë, vetëm nëse ata dis-
ponojnë sasi të vogla të ardhurash. Këshillohet 
që fëmijëve t’u jepet një sasi paresh xhepi pa u 
imponuar asnjë kusht.
Disa prindër u japin fëmijëve një shumë fikse 
në javë ose në muaj, me të cilën ai si rregull  
duhet të paguajë vetë gjëra të ndryshme (p.sh. 
daljen, shpenzimet e celularit, rrobat etj.). Ka 
të tjerë që u japin fëmijëve gjithmonë para 
për një rast të caktuar (p.sh. kinema, koncert,  
aktivitet sportiv, për të blerë rroba etj.). Në 
çdo rast, keni parasysh moshën dhe mundësitë 
e fëmijës për t’ i menaxhuar me përgjegjësi  
paratë. Keni gjithashtu parasysh që kjo shumë 
t’i përshtatet buxhetit tuaj familjar. Fëmijët 
dhe të rinjtë nuk duhet të marrin para në çdo 
kohë dhe pa kufizime. Ka rëndësi që fëmijët të  
mësojnë të marrin përgjegjësi. U thoni qartë  
fëmijëve se përse NUK mund të përdoren paratë 
(p.sh. për të blerë pije alkoolike, cigare etj.).    
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koha e lirë
aktive

www.machoepis.ch – platforma për kalimin aktiv të kohës së lirë  

Portali për kohën e lirë machoepis është një platformë interneti që mund të shfrytëz-
ohet falas nga kushdo, që orienton të interesuarit mbi ofertat individuale për kalimin e 
kohës së lirë. Në gjashtë rubrika prezantohet një gamë e gjerë ofertash dhe shërbimesh, 
konsultimesh si dhe pikash kontakti. 

> Portali i klubeve sportive: të gjithë klubet sportive dhe shoqatat për kalimin e kohës 
 së lirë të Kantonit Schwyz.

> Qendra koordinuese për Informimin e prindërve Ausserschwyz: Kalendar i aktivite-
 teve, edukim i pandërprerë dhe oferta për edukim të mëtejshëm, ndihmë informuese.   

> Koha e lirë: ide tërheqëse për kohën e lirë, listë e kontrolluar dhe udhëzues për plani-
 fikimin e aktiviteteve dhe mbrëmjeve të dëfrimit, receta për pije jo-alkoolike, udhëzime  
 dhe materiale për tema të mbrojtjes së rinisë.   

> Zyra të specializuara: Zyra për raste emergjente dhe pika kontakti për të gjitha 
 çështjet.

> Skuadra & uniformat sportive: të jesh aktiv dhe falë veshjeve uniforme të kesh një 
 mënyrë profesionale paraqitjeje, me T-shirts dhe uniforma sportive falas.   

> Argëtim & Lojëra: Huazimi falas i lojërave të reja dhe të modës.

www.machoepis.ch – platforma për kalimin e kohës së lirë për të 
rinjtë dhe të mëdhenjtë
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Adresa dhe pika kontakti
>  Konsulta për buxhetin në Kantonin 
 Schwyz
 Tel. 041 811 29 15
 www.budgetberatung.ch

>  Dora e zgjatur (24h)
 Tel. 143

>  Zyrë e specializuar për çështjet e 
 pijeve alkoolike dhe drogës
 Tel. 055 451 27 17 (Lachen)
 spd.lachen@spd.ch
 Tel. 041 859 17 17 (Goldau)
 spd.goldau@spd.ch
 www.spd.ch

>  Qendra profesionale për konsultimin e 
 çifteve dhe familjeve
 Tel. 055 410 46 44 (Pfäffikon)
 Tel. 041 859 17 37 (Goldau)
 www.spd.ch

>  Zyra e specializuar për çështjet e 
 borxheve 
 Tel. 055 420 28 88
 info@schuldenfragen.ch
 www.schuldenfragen.ch

>  shëndeti schwyz 
 Zyrë informacioni për pyetje të  
 përgjithshme rreth edukimit  
 shëndetësor, parandalimit dhe AIDS-it  
 Tel. 041 859 17 27
 gesundheit-schwyz@spd.ch
 www.gesundheit-schwyz.ch

>  Policia e Kantonit Schwyz (Informacion 
 dhe parandalim)
 Einsatzzentrale Tel. 041 819 29 29
 Polizeinotruf Tel. 117
 kapo@sz.ch
 www.sz.ch/polizei

>  Shërbimi psikiatrik për fëmijë dhe të 
 rinj, këshilla dhe forma mjekimi 
 Tel. 055 451 60 50 (Lachen)
 Tel. 041 859 17 77 (Goldau)
 www.kjpd-sz.ch

>  komin Qendra kompetente për integrim
 Tel. 041 859 07 70
 integration-sz@kom-in.ch 
 www.kom-in.ch

>  Shërbimi konsultativ për viktimat e 
 ushtrimit të dhunës, kantoni Schwyz  
 (kërcënime, lëndime, shfrytëzim  
 seksual)   
 Tel. 0848 82 12 82
 opferhilfesz@arth-online.ch
 www.arth-online.ch/opferhilfe


