
Понуда за промоцију 
породица са малом 
децом у Балзерсу



У првим годинама живота се поставља важан 
темељ за даљи развој. Рана подршка има за циљ 
да их изван породице подржи у њиховом про-
цесу учења и развоја од рођења до поласка у 
школу. 

На адреси www.familienportal.li ћете наћи још 
многе друге понуде у Кнежевини Лихтенштајн.



Рана подршка — Преглед садржаја

02 Увод

03 Преглед садржаја

04 Здравље
  Саветовалиште за мајке и очеве
  Бабице
  Лекари у Балцерсу
  Педијатри у Лихтенштајну
  Хитни случајеви

05 Старање
  Јаслице Балцерс
  Породице које чувају децу

05 Групе за игру

06 Кретање
  гимнастика за родитеље и децу
  пливање за родитеље и децу

07 Музичка школа
  Музика за пузање
  Родитељ-дете музика

07 Језик
  Дечја соба
  Библиотека



САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МАЈКЕ И ОЧЕВЕ
Саветовалиште за мајке и очеве нуди саветовање преко телефона, прили-
ком кућних посета и код разговора у саветовалишту у општини. Оно под-
ржава све родитеље и старатеље беба и мале деце старости између 0 и 
5 година код тема као што су дојење, исхрана, нега, развој, васпитање и 
улога родитеља. Ова понуда је бесплатна.

www.roteskreuz.li, +423 232 22 94; Балцерс (Balzers), +423 787 37 19

БАБИЦЕ
Бабице свеобухватно прате и саветују жене и њихове породице током 
трудноће, код порођаја, за време бабиња и током читавог периода 
дојења. 

Бабичка ординација Barbara Riedener-Büchel 
www.hebamme.li, +423 384 32 12

бабица Sandra Tollardo Frick 
www.hebammesandra.li, +41 76 320 49 89

www.ostschweizer-hebammen.ch

ЛЕКАРИ У БАЛЦЕРСУ

Др мед. Anton и Tonio Wille, +423 384 23 23 
Др мед. Hermann Bürzle, +423 384 15 16 
Др мед. Alice Bürzle, гинеколог, +423 384 15 16

ПЕДИЈАТРИ У ЛИХТЕНШТАЈНУ

Др мед. Daniel Egli, Тризен (Triesen), +423 390 11 33 
Др мед. Thomas Frick, Тризенберг (Triesenberg), +423 262 68 68 
Др мед. Jan Huys, Шан (Schaan), +423 236 10 70 
Др мед. René Kindli, Маурен (Mauren), +423 373 64 44

ХИТНИ СЛУЧАЈЕВИ

лекарска хитна служба: 18.00 – 08.00 часова и  
викендом, +423 230 30 30

Лихтенштајнска Државна болница, +423 235 44 11

Рана подршка — Здравље

Здравље



Јаслице Балцерс – „KITA“
Јаслице Балцерс нуде бригу за бебе и малу децу као и за децу из за-
бавишта и школску децу (дневне структуре). Појединачне јединице ста-
рања могу слободно да се бирају и комбинују.

www.kita.li, +423 340 20 38

ПОРОДИЦЕ КОЈЕ ЧУВАЈУ ДЕЦУ
Брига о деци у породицама које чувају децу преко дана је индивидуалан 
и флексибилан облик старања о деци изван куће. Породице које чувају 
децу посредује Eltern-Kind-Forum (форум родитељи-деца).

www.elternkindforum.li, +423 233 24 38

У групама за игру се деца старости од 2 године до поласка у забавиште 
у групама од 6 до 12 деце сличне старости редовно прате од стране 
обучених васпитачица група за игру, притом се учи и опхођење са дру-
гом децом. Поред група за игру у затвореном, постоје и групе за игру 
у шуми.

www.spielgruppenverein-fl.li

Групе за игру Хајлигвиз (Heiligwies): 
Rosy Oliva, +41 79 200 71 38 | Michaela Willi, +423 384 35 50 
Laura De Icco, +41 78 725 16 18 | Brigitte Wolfinger, +41 79 545 54 65

Групе за игру „Villa Kunterbunt“: 
Ilona Foser-Clever, +423 788 14 85

Pikler® „SpielRaum“: 
Bianca Gunsch-Marxer, gemeinsamwachsen@gmail.com

Деција играоница ну фарми „Hö-Gumper“:  
Sara Walker, +423 780 29 92, sara.walker@outlook.com

Рана подршка — Старање / Групе за игру

Старање

Групе за игру



„ELKI“ – ГИМНАСТИКА ЗА РОДИТЕЉЕ И ДЕЦУ
Деца на часовима „ELKI“ телесног вежбања, по упутствима и добро за-
штићена, уче коришћење гимнастичких справа и препрека. Тако се јача 
моторна способност, координација и самопоуздање.

Балцерс Гимнастички клуб, www.tvbalzers.li, info@tvbalzers.li

„ELKI“ – ПЛИВАЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И ДЕЦУ
Деца се заједно са референтном особом кроз игру навикавају на воду.

Балцерс пливачки клуб, www.bsc.li, www.babyschwimmen.li

Кретање

Рана подршка — Кретање



Музичка школа
МУЗИКА ЗА ПУЗАЊЕ

Најмлађа деца (1 - 2 године) заједно са референтном особом доживља-
вају основне елементе музике кроз игру и доживљај.

www.musikschule.li/Kinderangebote, +423 235 03 30

РОДИТЕЉ-ДЕТЕ МУЗИКА
Деца од 2. године звук и ритам доживљавају кроз игру. Песмице, стихо-
ви, плесови и игре подстичу музичке склоности деце.

www.musikschule.li/Kinderangebote, +423 235 03 30

„KINDERSTOBA“ – Дечја соба
Дечја соба, понуда општинске школе Балцерс, позива децу изнад 3 го-
дине са блиском особом на сусрете једном недељно. Понуда је пре све-
га усмерена на породице у којима немачки није први језик.
Немачки језик се учи уз игру под стручним надзором. То не подстиче 
само језички развој, већ и друштвену интеграцију и олакшава полазак 
у забавиште.

www.gemeindeschulen-balzers.li, +423 384 11 87

БИБЛИОТЕКА
Општинска библиотека у Балцерсу као и Државна библиотека у Вадуцу 
поседују богату понуду дечјих књига за бесплатно изнајмљивање.

www.bibliothek-balzers.li 
www.landesbibliothek.li

Језик

Рана подршка — Музичка школа / Језик



Контакт
Koordination «Frühe Förderung» Balzers
Lukas Laternser
Gemeindeschulen Balzers
Schulstrasse 1
FL-9496 Balzers
+423 384 11 87
laternser.lukas@schulen.li
www.gemeindeschulen-balzers.li

www.familienportal.li
www.balzers.li


