
Oferta për të promovuar 
familjet me fëmijë të 
vegjël në Balzers



Në vitet e para të jetës, përcaktohen pika të rën-
dësishme për zhvillimin e mëtutjeshëm. Qëllimi i 
mbështetjes së hershme është t‘ju mbështesë në 
procesin tuaj të mësimit dhe zhvillimit brenda dhe 
jashtë familjes nga lindja deri në fillimin e shkollës. 

www.familienportal.li – do të gjeni shumë oferta të 
tjera në principatë e Lichtenstein.
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KESHILLI PER NËNAT DHE BABALLARËT

Këshilli per nënat dhe baballarët ofron keshilla në telefon, gjate vizitave ne 
shtëp dhe bisedës në qendër e këshillit në komunitet. Mbështeten të gjithë 
prindërit dhe kujdestarët e foshnjave dhe të vegjëlve nga mosha 0 deri 5 
vjet, me temat si ushqyera me gji, kujdesi, zhvillimin, edukimin, dhe rolii 
prindërve. Oferta është falas.

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

MAMITË

Mamitë i shoqërojmë dhe i këshillojmë gratë e familjen e tyre në mënyrë 
holistike gjatë shtatzënisë, lindjes, në peueperium dhe gjatë periudhës së 
gjidhënies.

Praktikë mamie Barbara Riedener-Büchel 
www.hebamme.li, +423 384 32 12

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

www.ostschweizer-hebammen.ch

MJEKËT NË BALZERS

Dres. med. Anton dhe Tonio Wille, +423 384 23 23 
Dr. med. Hermann Bürzle, +423 384 15 16 
Dr. med. Alice Bürzle, gjinekolog, +423 384 15 16

PEDIATËR NË LIHTENSHTAJN

Dr. med. Daniel Egli, Triesen, +423 390 11 33 
Dr. med. Thomas Frick, Triesenberg, +423 262 68 68 
Dr. med. Jan Huys, Schaan, +423 236 10 70 
Dr. med. René Kindli, Mauren, +423 373 64 44

KUJDESI

Shërbimi mjekësor urgjent: 18.00 – 08.00 orë  
dhe fundjavave: +423 230 30 30

Spitali Shtetëror i Lihtenshtajnit, +423 235 44 11
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QENDRA E KUJDESIT DITOR BALZERS – «KITA»

Qendra e kujdesit ditor Balzers ofron për foshnjat dhe të vegjlit si dhe për 
kopshtet, për fëmijët e foshnjore. Njësit (Strukturat ditore) individuale të 
kujdesit mund të zgjidh dhe kombinohet lirshëm.

www.kita.li, +423 340 20 38

FAMILJET DITORE

Kujdesi për fëmijët në familjen e kujdesit ditor është një formë individuale 
dhe flexible e kujdesit jashtë shtëpisë. Familjet e ditës ndërmjetësojë nga 
një Forum Prindër -Fëmijë.

www.elternkindforum.li, +423 233 24 38

Në grupin e lojërave, fëmijët nga mosha 2vjet e deri në hyrjen e tyre në 
kopsht, shoqërohen rregullisht në grupe të moshës nga 6 deri në 12 Vjet. 
Fëmijët drejtohen nga një drejtues i grupit, të trajnuar për lojëra ndërsa 
praktikohet edhe ndërveprim shoqërore me fëmijët e tjerë. Përveq grupeve 
të lojërave në hapësirë egziston edhe grupe lojërat në pyll.

www.spielgruppenverein-fl.li

Grupet e Lojrave «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

Grupet e Lojrave «Villa Kunterbunt»: 
Ilona Foser-Clever, +423 788 14 85

Pikler® «SpielRaum»: 
Bianca Gunsch-Marxer, gemeinsamwachsen@gmail.com

Grup lojërash në fermë «Hö-Gumper»:  
Sara Walker, +423 780 29 92, sara.walker@outlook.com
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«ELKI» – GJIMNASTIKË PRINDËRIT-FËMIJËT

Në mësimin e gjimnastikës «ELKI» (ELtern-KInd = Prindërit-Fëmijët) fëmi-
jët mësojnë se si të përdorin pajisjet e gjimnastikës dhe pengesat nën mbi-
këqyrjen dhe të mbrojtur mirë. Kto forcojnë aftësinë motorike koordinimin 
dhe vetëbesimin.

Klubi i gjimnastikës jo Balzers, www.tvbalzers.li, info@tvbalzers.li

«ELKI» – NOTOJ PRINDËRIT-FËMIJËT

Së bashku me një kujdestar, fëmijët mësohen me elemententin e ujit.

Klubi not jo Balzers, www.bsc.li, www.babyschwimmen.li

Lëvizja
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Shkolla e muzikës

MUZIKË ZVARRITËSE

Së bashku me një kujdestar, të vegjlit (1 - 2 vjet) i provojnë elementet theme-
lore të muzikës në një mënyrë të gjallë.

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

MUZIKË PRINDË-FËMIJË

Fëmijët nga mosha 2vjeç përjetojnë zë dhe ritëm në mënyrë të këndshme, 
këngët vargjet, vallet dhe lojërat stimulojnë aftësitë muzikore të fëmijëve.

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

«KINDERSTOBA»

«Kinderstoba» (çerdhe) e shkollave të komunitetit Balzers, fton fëmijët nga 
mosha 3vjeç me kujdestar në takimet javore. Oferta ka për qëllim, kryesisht 
familjet në të cilën gjermanishtja nuk është gjuhë e parë. 
Gjuha gjermane praktikohet me lojra nën drejtimin e expertëve. Kjo jo ve-
tëm që promovon zhvillimin gjuhësor, por edhe integrimin shoqëror dhe 
lehtëson hyrjen në kopsht.

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

LIBRARI

Libraria komunale në Balzers ashtu dhe Libraria Shtetërore në Vaduz ka një 
gamë të gjerë për fëmijët për të huazuar.

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

Gjuha
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KONTAKT

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


