
 
 
Regjistrimi: Ju mund të regjistroheni mes telefonit ose personalisht në qendren keshillimore. Pas 
regjistrimit do te ju kontakton nje keshilltar ose keshilltare per te bërë nje takim.. Nëse është e 
nevojshme, do te ju ofrojmë nje përkthyes profesional; per ju kjo nuk dot ketë shpenzime shtesë. 
 
Konfidencialiteti: Të gjithë të punësuarit janë në fshehtësi. Me pëlqimin tuaj dhe në marrëveshje me ju 
ne punojmë me mjekë, shkolla, etj së bashku, në qoftë se kjo është ndihmë për të zgjidhur problemet. 
 
Anullime: Terminet duhen të anulohen mas paktën 24 orë më herët. Keshtu mundsohet për të bërë një 
takim me të tjerët, në veçanti edhe për raste urgjente. Nëse ju nuk e anuloni një takim me kohë, ju duhet 
të paguani oren e plot dhe shpenzimet e perkthyesit. 
 
 
 

Çmimet/Shpenzimet 
Për shkak te subvencionet e kantonit Basel-Stadt, ne mund t'ju ofrojmë një marrëveshje brenda 
mundësive tuaja financiare. Në takimin e parë ne do të qartësojmë shpenzimet e këshillimit. Shifrat në 
vijimë janë tregues. 
 
Të ardhurat neto burri: 
Pagat, pensioni, përfitimet e përditshme 
ndoshta përfitime suplementare  
  
Të ardhurat neto gruja:     + 
Pagat, pensioni, përfitimet e përditshme  
  
Të ardhurat neto total:     =  
  
Zbritje per fëmijë    
deri né 10 vjet = CHF 400.00    -  
mbi 10 vjet = CHF 600.00  
  
ndalesa të alimenteve                                  - 
 
 
Të ardhurat e familjes neto            =                   
  
 

Të ardhurat e familjes neto mujore  Shpenzimet per ni takim – 50 minuta 
nër  CHF 4'000 Sipas marrëveshjes paraprake / duhet pages CHF 10.— 
CHF 4'000 – 4’499 CHF   50.— 

CHF 4’500 – 4’999 CHF   60.— 

CHF 5'000 – 5’499 CHF   70.— 

CHF 5'500 – 5’999 CHF   80.— 

CHF 6'000 – 6’499 CHF   95.— 

CHF 6'500 – 6’999 CHF 110.— 

CHF 7'000 – 9’999 CHF 130.— 

prej CHF 10’000 CHF 150.— 
 

Nëse keni perfunduar ni sigurim extra te sigurimi shëndetësor i juaj, atëher ekziston mundësia që disa 
nga shpenzimat për shërbime psychotherapeutike te paguhen nga sigurimi shëndetësor. 
 
 

Schërbime te tjera Shpenzimet  

Rehabiltim të detyrimeve 10% te shumës rehabilitimi 

Shoqërim në procedurat e falimentimit 1% te shumës rehabilitimi (mind. CHF 500.00 / max. CHF 1’000.00) 

Menaxhimin e të ardhurave si për shembull: 
Pagë, pension, Përfitim plotësues 

1% të ardhurave neto (mas pakti CHF 50.00 në muaj) 

 
 


