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Ofertat e stiftungNETZ janë falas për prindërit.
Punonjësit u nënshtrohen rregullave të konfidencialitetit.

stiftungNETZ ofron edukim për fëmijë me nevoja të veçanta me 
probleme shikimi për të gjithë kantonin e Aargaut.



Si prindër jeni të shqetësuar, sepse

  • fëmija juaj është diagnostikuar me probleme shikimi;
  • fëmija juaj, pavarësisht syzeve, vazhdon të mos shikojë siç duhet;
  • fëmija juaj ka në fakt zhvillim të rregullt, por në detyrat që përfshijnë 
  shikimin stërmundohet, nuk ia del mbanë, dorëzohet shpejt;
  • fëmija juaj lodhet shpejt nga detyra që përfshijnë shikimin.

Si prind keni pyetje në lidhje me shikimin e fëmijës tuaj, 
sepse shikoni që foshnja juaj

  • nuk qesh për gjashtë javë;
  • nuk kërkon kontaktin me sy;
  • i anashkalon sendet;
  • nuk i ndjek me shikim fytyrat apo  
  sendet që lëvizin;

ose fëmija juaj

  • i mban sendet dhe librat shumë pranë syve;
  • librat me figura i shfleton me të shpejtë dhe mezi i vëren;
  • ka vështirësi të gjejë pikat, të heqë viza, të lidhë gogla;
  • përkul kokën nëse do të shikojë më nga afër.

Çfarë kërkojmë të arrijmë?
  • të forcojmë besimin e prindërve në aftësitë e fëmijës;
  • t’u japim prindërve njohuritë si të nxisin dhe të mbështesin më së  
  miri zhvillimin e shikimit dhe vetë shikimin te fëmija;
  • prindërit të kenë njohuri për mundësitë profesionale që i përshtaten 
  zhvillimit të fëmijës
  • prindërit të përmirësojnë aftësitë e tyre të prindërimit;
  • të rrisim vetëmjaftueshmërinë dhe pavarësinë e fëmijës;
  • 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 ofrojmë një shpjegim të detajuar të zhvillimit dhe të sjelljeve në lidhje 
me shikimin përmes studimeve funksionale-pedagogjike Low Vision. Për 
më tej, ne e regjistrojmë nivelin e përgjithshëm zhvillimor të fëmijës tuaj 
në formë loje dhe duke pasur parasysh veçanërisht shikimin, pikat e forta 
dhe situatën e jetesës.

Këshilla dhe mbështetje
Për pyetje dhe vërejtje që mund të lindin gjatë jetës së përditshme me 
fëmijën, ne kërkojmë t’i gjejmë zgjidhjet së bashku. Ne tregojmë se si 
zhvillimi i shikimit dhe përdorimi optimal i shikimit mund të nxiten dhe 
mbështeten në jetën e përditshme në forma të këndshme loje. Ne ju 
këshillojmë për mënyrën si mund të përdoren shqisat e tjera si mundësi 
kompensimi. Pika të tjera fokusimi janë orientimi dhe lëvizja, si dhe 
aftësi praktike të jetesës. Për më tej, ne ju shoqërojmë për zhvillimin 
e përgjithshëm të fëmijës suaj me nxitje specifike për problemet e 
shikimit. Ne sqarojmë nevojën për mjete ndihmëse apo një strukturim të 
personalizuar të ndriçimit.

Bashkëpunim
Pas konsultës me prindërit, ne punojmë së bashku me ekspertë.

Parandalim
Fazat më të mëdha të zhvillimit të shikimit ndodhin gjatë muajve të parë 
të jetës deri në moshën dyvjeçare. 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. Takimet planifikohen sipas një 
cikli të pranuar nga palët.

Oferta u drejtohet familjeve me fëmijë nga lindja 
deri në fund të vitit të dytë të kopshtit të cilët 
kanë probleme shikimi ose shikim jonormal.


