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Leja jote e atësisë 
 
Që prej 1 janar 2021 baballarët kanë të drejtë të marrin dy javë pushime të paguara, d.m.th. 
dhjetë ditë pune pushim sapo të lindë fëmija. Leja e atësisë nuk ka pse të merret njëherësh, 
por mund të merret edhe në javë ose ditë individuale. Gjatë lejes së atësisë ke të drejtën të 
përfitosh 80% të pagës, por do të marrësh maksimumi 196 CHF në ditë. 
 
Kujdes: Këto janë vetëm kërkesat minimale ligjore. Pyet menaxherin, sepse ndoshta ke të 
drejtë për të përfituar më tepër se dy javë leje atësie. 
 
Kur kam të drejtë të përfitoj kompensim gjatë lejes sime të atësisë? 

- Duhet të jeni ligjërisht baba në kohën e lindjes ose të njiheni si babai ligjor brenda 
gjashtë muajve nga lindja.  

- Përveç kësaj, duhet të kesh paguar AHV (sigurimet) brenda nënë muajve para lindjes 
dhe të kesh punuar të paktën pesë muaj. 

- Këto rregulla vlejnë për të gjithë, pavarësisht nëse je i vetë-punësuar, jo i vetë-
punësuar, me kontratë të përkohshme ose me kohë të pjesshme apo në një stazh.  

 
Kujt duhet t’i raportoj që do të bëhem baba? 
Raportoji menaxherit tënd. Ke maksimumi gjashtë muaj kohë që të marrësh lejen e atësisë. 
 
A mund të ma refuzojnë lejen? A mund të më pushojë nga puna punëdhënësi?  
Jo. Nuk mund të ta refuzojnë lejen. Për të përcaktuar kohën e lejes së atësisë, duhet t'i jepet 
konsideratë e caktuar kohës gjatë të cilës ke qenë i punësuar. 
 
Pushimi nga puna për shkak se je bërë baba ose për shkak të lejes së atësisë është abuziv 
dhe diskriminues në kuptim të ligjit mbi barazinë. Mund të kontaktosh bordin e arbitrimit për 
çështjet e diskriminimit, nëse të pushojnë nga puna për shkak të atësisë: 
https://www.geschlechterdiskriminierung.bs.ch/  
 
A më shkurtohen pushimet nëse marr leje atësie?  
Jo. Ti ke të drejtën të marrësh dy javë leje atësie përveç pushimeve.  
 
Çfarë ndodh nëse jam i papunë? 
Edhe të papunët përfitojnë leje me kusht që ata të marrin kompensim ditor (Taggeld).  
 
Bën mirë të dish: Që prej 1 korrik 2021 mund të kërkohen maksimumi 14 javë leje kujdesi për 
t'u kujdesur për një fëmijë të mitur shëndeti i të cilit është dëmtuar rëndë nga një sëmundje 
ose aksident. Leja e kujdesit mund të ndahet mes prindërve.  
 


