
Puberteti – çfarë tani?
Një ndihmë orientuese për prindërit e fëmive nga 12-deri në 16-vjet

Përdorimi i mediave digjitale | Paratë e xhepit | Alkooli, duhani dhe kanabisi 
Daljet argëtuese(shëtitjet) dhe Ahengjet | Seksualiteti 
Oferta këshilluese në kantonin e Shafhausenit
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«Të rinjtë duhet të ecin rrugën e tyre, 
por disa rrugërrëfyes nuk dëmtojnë.» 
(Pearl S. Buck)

Këshillë
Në Webfaqen tonë do të gjeni edhe informacione  
të tjera ndihmëse: www.vjps.ch

Mos nguroni të na kontaktoni, nëse keni ndonjë pyetje.

Bëni marrëveshje – 
gjeni kompromis! 
Faza e rinisë është një kohë e veçantë. Tek të rinjët ndryshonë shumëçka dhe ato duhet,  
të zotërojnë detyra të ndryshme gjatë zhvillimit të tyre. Per shembull, gjatë kësaj periudhe të 
rinjët merren me rolin e tyre gjinor, ato krijojnë një sistem të vlerave etike të tyre dhe  
ndërtojnë mardhënie më të pjekura dhe më intime me bashkëmoshatarët e tyre. Një proces 
tjetër i rëndësishëm është shkëputja(ndarja) nga shtëpia e prindërve. Të rinjtë përpiqen 
(luftojnë) për të pasur më tepër autonomi dhe për të eksploruar hapësira të reja. Përveç kësaj 
daljet(shëtitjet) bëhen më të rëndësishme, ku ato edhe mund të fitojnë përvojat e para me 
alkoolin dhe duhanin. – Nuk është e pazakontë mbështjellja e hormoneve gjatë kësaj periudhe 
dhe kohëra të stuhishme e kaplojnë shtëpin tuaj.

Përveq kësaj, interneti është një hapësirë virtuale shumë e rëndesishme për të rinjët, si për 
shembull me anë të rrjetës sociale ato shkëmbehen me bashkëmoshatarët e tyre. Që të rrinjët të 
mund të mbrohen nga rreziqet dhe të mos krijojnë varësi, ju duhet në këtë fushë informacione 
dhe mbështetje. 

Por ju si prindër, si mund ti trajtoni keto sfida të llojllojshme? 
Mbështeteni fëmiun tuaj në përpjekjet e tij për të fituar autonomi dhe jepni atij hapësirë të 
lirë. Por edhe kërkoni nga fëmiu juaj të ketë ndërgjegjjen e përgjegjësis dhe detyrës.  
Krijoni një marrëveshje me fëmiun dhe kërkoni nga ai që t'i përmbahet asaj. Keni guxim që  
në raste të vështira të kontaktoni qendrën përkatëse profesionale.

Ne ju dëshirojmë sukses gjatë këtij rrugëtimi me fëmiun tuaj.
Qendra profesionale për promovimin e shëndetit dhe masa parandaluese 
Puna sociale e shkollës në qytetin e Shafhausenit 
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Praktikimi i mediave digjitale
• Shoqërimi është më i mirë se ndalimi.

• Ju jeni pasqyra e fëmiut tuaj, edhe gjatë 
përdorimit të mediave digjitale.

• Kujdesuni që të ketë një balancim të mirë  
në mes të botës virtuale dhe botësj reale.

• Kini parasyshë moshën e lejuar.

• Bisedimet kanë më tepër ndikim se sa  
programet filtruese të software-it.

• Vini re me kë shkruan fëmiu juaj.

• Kini kujdes me dhënien e të dhënave private.

• Mos e venedosni, TV, video lojrat dhe  
kompjuterin në dhomën e fëmijëve.

• Kushtoni vëmendje ndryshimit të sjelljes  
tek fëmiu, si: shtimi i agresivitetit, tërheqja 
në vetvete apo lodhje e tepërt.

Përdorimi i mediave digjitale 
Mediat digjitale, si Smartfoni (Telefoni celular), Video lojërat,  
interneti, në ditët e sodit janë pjesë e së përditshmëris.  
Fushat e ndryshme të përdorimit të tyre na ofërojnë shumë 
mundësi, por ato fshehin edhe rreziqe.

Rekomandimi i përdorimit të mediave digjitale sipas moshës
deri në 
3 vjet

deri në 
6 vjet

deri në 
9 vjet

deri në 
12 vjet

mbi  
12 vjet

TV jo po po po po

Qasje e kontrolluar në internet jo po po po po

Video lojra të moshës së përshtatur jo jo po po po

Rrjetat sociale
(psh. Instagram, Snapchat, Facebook)

jo jo jo jo po

Smartfoni jo jo jo jo po

Koha maksimale e qëndrimit  
para ekranit në ditë

0 Minuta 10 Minuta 30 Minuta 60 Minuta 120 Minuta



Rekomandime të tjera
• Bisedoni rreth, përmbajtjes të asaj  

që kanë parë si dhe rreth imagjinatës  
dhe rreth jetës reale.

• Vëndosni bashkërisht me fëmiun tuaj rregulla 
(orarë) për përdorimin e ekranit dhe përshtatni 
ato sipas moshës (zgjedhja e programeve 
televizive, Lojrat(Games), aktivitetet me 
paisjet elektronike dhe kohën).

• Kërkoni që t'iu përmbahet rregullave, 
dhe vendosni se cialt do të jenë pasojat e 
mosrespektimit. 

Smartfonët
• Ekspertët rekomandojnë, që fëmiëve  

tek nga mosha 12 vjeçare të ju blehet një 
Smartfon (Celular/Handy)

• Diskutoni me fëmiun tuaj, cilat kanale  
përdor ai për të komunikuar (Instagram, 
WhatsApp, Snapchat).

• Bisedoni me fëmiun tuaj rreth  
mundësive dhe rreziqeve, si dhe rreth  
rregullave të chat-it.

• Sqarojani fëmiut dispozitat ligjore  
(psh. E drejta e fotografisë, Sextingu,  
Cyber bullizmit).

• Për të patur shpenzimet nën kontroll ju  
rekomandojme, të bleni një Prepaid-Kart dhe 
tia mbushni gjithmon në të njëjtën kohë.

• Vendosni regulla se si duhet trajtuar  
sherbimet që janë me pagesë (shkarkimi i 
Musikës- dhe Videove, Applikationet,  
interneti me pages).

• Vendosni rregulla së bashku, pastaj  
shënoni ato në letër dhe kohë pas kohe 
kontrolloni ato.

• Siguroni që, smartfoni gjatë natës të mos  
jetë në dhomën e fëmiut.

« Ti mbrosh fëmijët, do të thotë, 
që ti sensibilizosh për botën digjitale! »

Links
www.jugendundmedien.ch

www.zischtig.ch

http://www.shpol.ch/Cybermobbing- 
Recht-am-eigene.10157.0.html
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Rekomandime
• Bisedoni me fëmijun tuaj mbi shumën e të 

hollave që do tia jepni si para xhepi,  
dhe gjithashtu vendosni për cilat aktivitete 
dhe blerje është e paraparë ajo shumë.

• Paguajani parat e xhepit rregullisht dhe  
në të njëjtën kohë(datë).

• Rekomandohet një pagesë mujore nga klasa 
e shtatë(shkolla e lartë).

• Nëse doni që parat e xhepit ti lidhni me një 
kushtë, atëherë vendosni atë paraprakisht.

• Bisedoni me fëmiun tuaj mbi kursimin  
e të hollave.

Nga klasa e shtatë shumën e parave të xhepit 
mund gradualisht tia risni, psh. duke e quajtur 
«paga rinore», bisedojeni dhe vendosni  
bashkë. Me anë të saj fëmija juaj do të merr  
më shumë përgjegjësi, për shembull ai  
mund vetë të paguaj fakturën e celularit,  
ti blejë teshat vetë ose të paguaj vetë  
biletin e transporteve publike.

Qendra këshilluese për buxhetin në Zvicër 
rekomandon këtë shumë si «para xhepi të 
pastra» (psh. për ëmbëlsira, shetitje, revista :

Klasa Për çdo muaj

Për klasën e 5.dhe 6. Fr. 25.− deri 30.− 

Për klasën e 7. dhe 8. Fr. 30.− deri 40.− 

Për klasën e 9. dhe 10. Fr. 40.− deri 50.− 

Shumat e shënuara më lartë janë udhëzime 
standarte. Ndërsa ju duhet shumën e parave të 
xhepit tia përshtatni buxhetit tuaj familjarë.

Trajtimi i parave në mënyrë të përgjegjshme 
nga ana e prindërve luan një rol të rëndë-
sishëm tek fëmijët, ju jeni pasqyra e tyre. 
Diskutimet mbi shumën e parave të xhepit ju 
mundëson që haptazi(lirshëm) të flisni me  
të rinjët rreth temës së parave.

Parat e xhepit 
Me anë të pareve të xhepit fëmijët mësojnë, si ti përdorin parat. 
Edhe këtu ka disa pika që duhet të merren parasysh.

Links
www.projuventute.ch (z. B. Jugendlohn) 

www.budgetberatung.ch
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Rekomandime
Informojeni fëmiun tuaj mbi efektin dhe 
reziqet e akoolit, produktet e duhanit 
(E-Cigaren, Shisha etj.) dhe Kanabisin. 
Sqarojani fëmiut tuaj kornizat ligjore.

Alkooli, duhani dhe kanabisi
Pëdorimi i substancave narkotike nga ana e 
të rinjëve është një proces mësimorë për ata.

Një përmbledhje e ligjit të kantonit të Shafhausenit
16 vjeç 18 vjeç

Mbajtja, konsumimi dhe dhënja e drogave ilegale si që është
Kanabisi, Ecstasy, Kokaina e të tjera. Janë të ndaluara g g

Shitja dhe dhënja e duhanit është e lejuar g 	

Shitja, dhënja dhe konsumimi i birrës dhe verës janë të lejuara 	 	
Shitja, dhënja dhe konsumimi i alkooleve të ëmbëla
Schnäpsen, Alcopopsi dhe Spirituosat janë të lejuara g 	

Link
www.suchtschweiz.ch
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Nëse vëreni ndryshime në sjellje, luhatje në mësim 
apo një ndryshim i papritur i rrethit të miqëve  
të fëmijës suaj, kërkoni patjetër bisedën me të. 
Nëse është e nevojshme drejtohuni tek ne  
ose kontaktoni në shkollën e komunës suaj me 
punonjësit social të shkollës.



Daljet argëtuese dhe ahengjet
Fëmijët dhe të rinjët kanë nevoj për hapësirë, që të mund të 
takojnë bashkëmoshatarët e tyre. Mirpo njëkohësisht ato 
kanë nevojë për rregulla të qarta dhe detyruese, dhe gjithashtu 
duhet të dijnë ku është kufiri.

Koha e kthimit në shtëpi
Këto janë kohët e rekomanduara, por ato mund të ndryshonjë varësisht nga rasti.

12- deri 14-vjeç deri 16-vjeç

Brenda javës, gjatë kohës së shkollës 21 ora 22 ora

Gjatë fundjavës dhe pushimeve 22 ora 23 ora

Këto pytje duhet 
paraprakisht ti sqyrtoni
• Kush është organizatori i ahengut?

• Ku do të mbahet ahengu?

• Ku do të dalish për të shetitur?

• Për kë mbahet ahengu?

• Me kë do të shkoshë atje?

• Sa do të zgjasë ahengu?

• Si dhe kur do të kthehesh në shtëpi?

7Rekomandime te tjera
• Bëni marrveshje të qartë në lidhje me 

trajtimin e alkoolit, duhanit, kanabisit dhe 
substancave tjera narkotike.

• Qëndroni gjithmon për fëmiun tuaj i kapshëm.

• Jeni konsekuent nëse nuk i përmbahet 
marrëveshjes.

• Tregoni interes për shoqërinë(miqtë) 
e fëmiut tuaj.

• Pasi të kthehet nga shetitja, pyteni si ka 
kaluar. Por gjithashtu duhet të akceptoni 
nëse ai nuk dëshiron që të flasë, një gjë e 
këtill ndodh shpesh tek të rinjtë.



Seksualiteti
Gjatë kohës së pubertetit rritet interesi seksual, prandaj janë  
të pashmangshme bisedat mbi kontacepsionet dhe mbrotjet nga 
smundjet ngjitëse seksuale (HIV, Tripper, Syphilis & Co.).

Inkurajoni fëmiut tuaj, që të qëndroj pas 
vetes së tij dhe të vendos kufi. Mbështeteni 
fëmiun tuaj që të sillet ndaj moshatarëve  
me sjellje të kujdesshme dhe me respekt,  
si në kohën e mardhënjeve të mira, por edhe 
pas ndarjes. Në këtë mënyrë, të rinjtë  
ndërgjegjësohen për dhunën seksuale dhe 
diskriminimin bazuar në gjininë ose  
orientimin seksual. 

Disa adoleshentë turpërohen të bisedojnë  
me prindërit e tyre mbi seksualitetin. Ofroni 
për bised një person tjetër të besueshëm.

Jepni fëmiut tuaj në dispozicion materiale 
informative dhe faqe interneti të cilat 
përmbajnë oferta këshilluese dhe udhëzojeni 
tek personat dhe mjekët specialistë. 

Links
www.tschau.ch

www.feel-ok.ch

Respektojeni sferën private të fëmiut tuaj, 
psh. trokisni para se të hyni në dhomën  
e tij, mos i lexoni fshehurazi sms-at apo 
ditarin e tij, etj. 

Inkurajoni që ti ndëgjojë ndjenjat e tij  
dhe të thotë «Jo», nëse nuk ndjehet  
rahat në ndonjë situat. Kjo vlen edhe për 
botën virtuale.
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Mosha mbrojtëse sipas ligjit 
Kodi- Penal i Zvicrës; Art. 
187/188/189/193/196

Akti seksual me fëmijët dhe të rinjët nën 
moshën 16 vjetçare është i ndaluar. Mirëpo 
nëqoftëse dallimi i moshës në mes të rinjëve  
nuk është më shumë se 3 vjet, atëherë akti 
seksual nuk dënohet. Kështu që një 17-vjeçar 
guxon të stimuloj organet gjenitale të 
shoqes(femrës) së tij 15-vjeçare, ndërsa një 
18-vjeçare nuk guxon të bëjë të njëjtën gjë  
me shokun e saj 14-vjeçarë. Edhe prindërit 
bartin përgjegjësi: Nëse ju jeni në dijeni për 
aktet seksuale që janë të ndaluara, atëherë 
dënoheni edhe ju. Për raportet varësie 
ekziston mosha mbrojtëse deri 18 vjet.  
Kjo do të thotë që Arsimtarët, Trajnerët/et, 
punonjësit me të rinjë/reja, gjithashtu edhe 
prindërit nuk guxojnë të kenë lidhje dashurie 
me të rinjët nën moshën 18-vjeçare.

Sqarime
Art. 187 
Autorë të krimit janë femrat dhe meshkujt 
gjegjësisht të ritë dhe të rejat, që janë më 
shumë se 3 vjetë të vjetër nga viktima. 
Gjithashtu edhe fëmijët dhe të rinjtë që janë 
në moshën mbrojtëse mund të jenë autorë  
të krimit (psh. viktima 11 vjeçe dhe autori  
i krimit 15 vjeç).

Art. 188 
Autorë të krimit janë meshkujt dhe femrat  
të cilësdo moshe, nëse janë me viktimën në 
raportë edukimi, kujdesi, ose pune, si dhe 
personat nga të cilët viktima është i mvarur  
në çfarë do qoftë mënyre. 

Art. 189 
Akti seksual me dhunë, pamvarësisht nga mosha

Art. 193 
Shfrytëzimi i gjendjesë së ngushtë,  
pavarësisht nga mosha

Art. 196 
Viktimë janë nga 16 deri në 18 vjet, 
kur paguhen për të kryer akt seksual

«Inkurajoni fëmiun tuaj që  
të qëndroj për veten e tij dhe  
të vëndos kufi.»

Links
www.lustundfrust.ch

www.lilli.ch

_



Personi juaj kontaktues për pyetje edukative 
në kantonin e Shafhausenit
Gjendja 19. Janar 2019

Këshilluesi i të rinjëve në Schaffhausen 
Rebleutgang 2 
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 620 33 33 
www.jash.ch

Qendra profesionale për promovimin 
e shëndetit, masat preventive dhe 
këshillim për varësi 
Webergasse 2/4 
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 633 60 10 
www.vjps.ch

Spitalet e Shafhausenit 
Shërbimi psikologjik i fëmive dhe të rinjëve 
Promenadenstrasse 21 
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 630 01 60 
www.spitaeler-sh.ch

Qendra këshilluese për partneritet 
dhe shtatëzani 
Vordergasse 32/34 
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 632 75 74 
www.partnerschaft-schwangerschaft-sh.ch

Qendra profesionale për të  
prekurit nga dhuna 
Këshillim për femrat, meshkujt,  
fëmijët dhe të rinjtë 
Neustadt 23 
8200 Schaffhausen 
www.fsgb-sh.ch

Puna sociale e shkollës në komunën tuaj, 
shih në komunën e shkollës vendore

Kjo fletushkë u krijua në bashkëpunim me punonjësit social të shkollës 
në qytetin e Shafhausenit. Ne e falemenderojmë kantonin dhe administratën 
e shkollës të qytetit të Shafhausenit për mbështetjen e tyre.

Links
www.wegweiser.sh

Platforma informative e Shafhausenit për fëmijët, të rinjtë  
dhe familjet. Këtu do të gjeni oferta këshilluese dhe oferta si 
të kaloni kohën e lirë dhe shumë gjëra të tjera.

www.feel-ok.ch

Një platëformë për shëndetin mbi sjelljen e varësisë, mediat 
digjitale, vetëvrasja, stresi, seksualiteti dhe shumëçka tjetër. 
Jo vetëm për të rinjët, jua rekomandojmë edhe prindërve.
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