Ofertat e stiftungNETZ janë falas për prindërit.
Punonjësit u nënshtrohen rregullave të konfidencialitetit.
stiftungNETZ ofron edukim për fëmijë me nevoja të veçanta
në rajonet e mëposhtme:

Zurzach
Rheinfelden
Laufenburg

Edukim për fëmijë
me nevoja të veçanta

Brugg
Baden

Aarau

Lenzburg
Bremgarten

Zofingen

Kulm
Muri

Regjistrimi në:
www.stiftungnetz.ch/anmeldung
stiftungNETZ • Hauptsitz • Ahornweg 7 • 5504 Othmarsingen
Telefon 056 444 20 60 • info@stiftungnetz.ch • www.stiftungnetz.ch

Oferta u drejtohet familjeve me fëmijë nga
lindja deri në fund të vitit të dytë të kopshtit
me probleme në zhvillim dhe/ose në situata të
vështira në edukim.
Si prindër ju jeni të shqetësuar për zhvillimin e fëmijës tuaj,
sepse shikoni që fëmija
		 • qan shumë si foshnjë dhe e keni të vështirë ta qetësoni;
		 • shfaq pak interes ndaj njerëzve dhe/ose sendeve;
		 • rrallë angazhohet i vetëm me diçka;
		 • është nervoz dhe rrallë përqendrohet në diçka të caktuar për
		 kohë të gjatë;
		 • është tepër i ndrojtur, i frikësuar apo nuk i kupton
		rreziqet;
		 • i duhet shumë kohë të mësojë gjëra të reja;
		 • mezi imiton veprime, tinguj apo fjalë;
		 • nuk flet fare ose flet shumë pak.
Si prindër jeni të shqetësuar për edukimin,
pasi vini re se fëmija juaj
		
		
		
		
		

• është tepër apo aspak armiqësor;
• shpesh grindet me fëmijë të tjerë;
• nuk e pranon një “Jo” ose nuk duket i dëgjueshëm;
• i prish shpesh gjërat;
• ka shpërthime të dhunshme inati.

Çfarë kërkojmë të arrijmë?
		 • të forcojmë besimin e prindërve në aftësitë e fëmijës;
		 • të ndihmojmë prindërit që t’i kuptojnë më mirë sjelljet e fëmijëve
		 të tyre dhe të identifikojnë nevojat e tyre zhvillimore;
		 • të përmirësojmë aftësitë e tyre të prindërimit;
		 • prindërit të kenë njohuri për mundësitë profesionale që i përshtaten
			 zhvillimit të fëmijës
		 • të rrisim vetëmjaftueshmërinë dhe pavarësinë e fëmijës;
		 • të forcojmë marrëdhëniet brenda dhe jashtë familjes;
		 • të lehtësojmë integrimin e fëmijës në ambientin shoqëror.

Oferta jonë
Ne informojmë, këshillojmë dhe shoqërojmë fëmijët dhe prindërit e tyre,
dhe shërbejmë si persona kontakti për pyetjet në lidhje me zhvillimin,
edukimin dhe formimin e fëmijës.
Sqarim
Ne regjistrojmë në formë loje nivelin e zhvillimit të fëmijës suaj dhe
duke marrë parasysh situatën e jetesës, pikat e forta dhe potencialin për
zhvillim.
Këshilla dhe mbështetje
Ne mbështesim fëmijët me zhvillim të veçantë në bashkëpunim me
prindërit nëpërmjet lojërave të përshtatura ndaj nivelit të zhvillimit dhe
aktiviteteve ditore të fëmijës.
Konsulencë e shpejtë
Kemi kënaqësinë t’ju ofrojmë konsulencë nëpërmjet telefonit ose duke
caktuar një takim me ju.
Bashkëpunim
Pas konsultës me prindërit, ne punojmë së bashku me ekspertë të tjerë.
Parandalim
Sa më shpejt të regjistrohet fëmija, aq më efikase janë mundësitë e tij/saj
për zhvillim. Ne mbështesim prindërit në krijimin e kushteve të jetesës
që nxisin zhvillimin.
Mënyra jonë e punës
Në punojmë në shtëpinë ku banon fëmija
ose në ambientet e stiftungNETZ. Takimet
planifikohen sipas një cikli të pranuar nga palët.

