Prindërit aktiv dhe
këmbëngulës janë
angazhuar që nga viti
1972 për fëmijët me
të meta shpirtërore.
Ky është një Zakon i
mirë zviceran.
Njeriu thjeshtë nuk
rrinë duarkryq por
bënë diçka!
Sot shkollat e arsimit special dhe shoqata
Solvita ofrojnë një ofertë speciale të
mbështetur nga 25 komunat e Limmattalit dhe Säuliamt-it.

Nëse për Ju e ardhmja
e fëmiut tuaj është
indiferente,
Ju nuk keni nevojë
mëtutje ta lexoni!



?

Përse duhën shoqatat në komuna,
kantone dhe në nivel qendror
edhe mëtutje të i ngrejnë veshët dhe të
dëgjojnë se si rritet bari?
Sepse…
•
•
•
•

Mungesat financiare kërcënojnë,
Barazinë në arsim që ende është larg
arritjes së pritur,
Integrimi në jetën profesionale
mungon shpesh,
Mbështetja dhe kujdesi i të
moshuarve në mjedise të besuara
është shumë i pasigurt.

Me këtë broshurë në gjuhën shqipe ne
dëshirojmë të Ju inkurajojmë që ne jemi te
gatshëm të angazhohemi për interesimin
afatgjatë të fëmiut Tuaj … ose së paku
njëherë të njoftohemi.
Bëne hapin e parë!
Herë pas here përpjekjet e Juaja janë pozitive dhe të menjëhershme në fëmiun Tuaj.
Herë pas here në mënyrë solidare
ndihmojnë prindërit tjerë.
Herë pas here mund ta nxitni ndërrmarrjen
tonë të përbashkët.
Megjithate ato janë të dobishme dhe të
nevojshme.

Për Ju këtu është:
Marlene ADDA
nga Dietikoni
nga Sportclubi

 044 740 10 63
m.adda@
hispeed.ch
insieme është themeluar me 1972.
Ekziston një shoqatë në kuadër të
kantonit të Zürich-ut dhe insieme në tërë
Zvicrën.

Klubi sportiv dhe i kohës së lirë është
themeluar me 1976. Edhe këtu përkrahet
nga Plusporti Kantonit të Zürich-ut dhe
Plusport Zvicër.

Disa oferta të rëndësishme lokale:

Disa oferta të rëndësishme lokale:
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Takimi për prindër dhe Këshillim
Shetitje maji në regjion me ngrënje
Shoqërim si „GV“, dhe „ Së bashku“
Mbrëmje trajnimi me diskutime
Kurse për zierje dhe pjekje
Kurse artizanati dhe pasdite familjare
Kurse vallëzimi dhe prezentimi
Ekskursione në natyrë dhe shetitje
insieme - Musik „noi insieme“

www.insieme-plus-sport.ch

Treningu kryesor: E enjtembrëma
Notim dhe gjimnastikë në ujë
Atletikë e lehtë dhe polysportiv
Basketboll dhe futboll
Shtegtim pranveror dhe vjeshtor
Tenis dhe pjesëmarrje në tenis
Kampi i madhë veror
Larje dhe kënaqësi notimi
Vrapim dhe festë sportive

Poashtu për Ju këtu
është:
Heidi BERTSCHI
nga Wettswili
nga shoqata e
prindërve
 044 700 66 33
heidi_bertschi@
bluewin.ch

www.insieme-plus-sport.ch
MO DI MI DO FR
www.insieme-plus-sport.ch

