
 

 

 

 
 

Bashkësia me respekt në komunën e Moosseedorf-it 

fletë informacioni 

 

 
pozicioni fillestar  

Moosseedorf karakterizohet nga diversiteti. Njerëzit dhe grupet e popullsisë me gjuhë të ndryshme 

amtare nga rajone të ndryshme gjeografike me fe, mentalitete, mënyra jetese, gjuhë, preferenca dhe 

nevoja të ndryshme jetojnë së bashku brenda një komuniteti. Për më tepër, ka kërkesa, pritshmëri, 

vlera dhe qëndrime të ndryshme, si dhe zona të lidhura me tensionin. Komuna e Moosseedorf-it, 

departamentet e saj të specializuara, partitë politike, shoqatat, institucionet dhe organizatat janë 

përballur me këto sfida komplekse. Këshilli bashkiak po i vështron gjërat dhe për këtë ka nisur 

projektin “Bashkësia me respekt”.  

 

Ideja dhe qëllimi i projektit  

Moosseedorf-i është një komunitet rezidencial i larmishëm, i jetueshëm dhe tërheqës dhe duhet të 

mbetet i tillë. Prandaj është e rëndësishme që të kapërcejmë sfidat së bashku, të punojmë si banorë 

dhe si autoritete komunale për një vend të këndshëm e të qëndrueshëm për të jetuar, të përfshihemi 

ndër breza në bashkëpunim të respektueshëm dhe për njëri-tjetrin dhe të kultivojmë kontakte me 

qeniet e tjera njerëzore. Kjo përfshin gjithashtu koordinimin e ofertave brenda komunitetit, 

grumbullimin e burimeve dhe përfshirjen e banorëve në projekt. Në kuptimin e projektit, megjithatë, 

pjesëmarrja do të thotë jo vetëm që ne si popullatë kemi të drejtën të marrim pjesë në komunitet, 

por edhe detyrimin për ta ushtruar në mënyrë aktive këtë të drejtë dhe për t'u përfshirë - për 

komunitetin tonë, për bashkëjetesën tonë dhe për të ardhmen tonë. Në fund të fundit, projekti 

"Bashkësi me respekt", ofertat, gjetjet dhe masat e tij duhet të kuptohen si një udhërrëfyes që 

përshkon të gjitha nivelet e komunitetit dhe të gjitha grupet e popullsisë dhe është i ankoruar në 

strukturat e komunitetit. Komuniteti dhe popullsia janë në gjendje të përballen në mënyrë të 

përshtatshme me sfidat e ardhshme dhe t'i zotërojnë ato së bashku. 

 

Prezantimi dhe zbatimi  

Projekti filloi në dhjetor 2021 dhe zgjati deri në fund të marsit 2023. Komiteti i projektit, i përbërë nga 

përfaqësues të zonave qendrore të komunitetit (politika, arsimi, mjedisi, siguria, koha e lirë, kultura, 

kisha, ekonomia), është marrë intensivisht me bashkëpunim të respektueshëm. Guri i themelit për 

bashkëpunim të respektueshëm u zhvillua me anë të një seminari idesh, anketash/votash dhe një 

seminari. Rezultati është një Broshurë mbi respektin në bashkësi që përmban parimet, vlerat dhe 

qëndrimet më të rëndësishme në komunën e Moosseedorf-it. Ajo formon gurthemelin për 

bashkëpunim të respektueshëm në Moosseedorf: 

 

Respekt 

Ne respektojmë dallimet dhe sillemi me vlerësim. 

 



Takim 

Ne i vlerësojmë takimet personale. 

 

Zell dhe Përgjegjësi 

Ne marrim përgjegjësi për mjedisin tonë. 

 

Pjesëmarrje 

Ne marrim pjesë aktive në jetën e komunitetit. 

 

U krijua edhe një slogan që synon t'u kujtojë njerëzve një bashkësi me respekt: moosseedorf së 

bashku. Broshura u përkthye në disa gjuhë dhe iu shpërnda banorëve, departamenteve të 

specializuara dhe njerëzve kryesorë dhe të rrjeteve. Kjo fletë informacioni është gjithashtu e 

disponueshme në gjuhë të ndryshme. Një fushatë mujore e veprimit për bashkim respektues do 

të zhvillohet për herë të parë në maj 2023 dhe më pas do të mbahet çdo vit. Muaji i veprimit është 

një projekt rrjetëzimi, në të mund dhe duhet të marrin pjesë të gjithë të interesuarit – shoqata, 

komisione, parti, departamente të specializuara, institucione dhe individë privatë. Qendra e takimit 

dhe pjesëmarrja marrin drejtimin në eventin e parë. 

 

Përveç banorëve si persona privatë, të gjitha departamentet e specializuara, klubet, palët 

institucionet dhe organizatat janë të thirrura të bashkohen dhe zbatojnë një bashkëpunim të 

respektueshëm në strukturat e tyre dhe punën e tyre të përditshme! Komuna e Moosseedorf-it 

gjithashtu ofron mundësi të shumta mbështetjeje për banorët e saj. Në faqen e internetit të bashkisë 

do të gjeni të gjitha ofertat e specialistit dhe pikat e kontaktit me të cilat mund të kontaktoni nëse 

keni ndonjë pyetje, shqetësim dhe/ose keni nevojë për mbështetje: 

https://www.moosseedorf.ch/de/gemeinde-politik/soziales/ 

 

Qendra e Takimeve (BeMo) ofron gjithashtu një vend takimi për të gjithë dhe në të njëjtën kohë 

shërben si pikë kontakti. Ngjarje dhe oferta të ndryshme tashmë janë realizuar. Në lidhje me 

bashkësinë me respek, BeMo ka nisur edhe ofertën "Festivali i Lagjes". Ju mund të gjeni 

udhëzime të dobishme, informacione për marrjen e materialit fiks dhe këshilla praktike në faqen e 

internetit të komunës ose direkt në BeMo në vend. Ky është një nënprojekt tjetër i bashkësisë me 

respekt Projekti "Personat kyç". Njerëzit kyç janë ata që ndërtojnë ura në kuadër të promovimit të 

integrimit. Ata janë të njohur me mënyrën e jetesës në Zvicër dhe vendin e tyre të origjinës dhe janë 

të lidhur mirë në komunitet. Gjithashtu edhe Departamenti i specializuar për çështjet familjare në 

fëmijërinë e hershme ndodhet në BeMo dhe mbështet prindërit në detyrat e tyre të edukimit 

nëpërmjet informacionit, këshillimit dhe parandalimit. BeMo është i disponueshëm për të gjithë 

banorët dhe mund të "gjallërohet" dhe të zhvillohet më tej me dhe nëpërmjet ideve dhe komenteve 

të tyre. 

 

Ne presim zbatimin e përbashkët të bashkësisë me respekt, për të punuar së bashku në vend të 

krah për krah! 

 

Komiteti i Projektit “Bashkësi me respekt” 

https://www.moosseedorf.ch/de/gemeinde-politik/soziales/

