
Ndihma të hershme  
për familjen 

dhe për fëmijën

albanisch



Pas lindjes dhe në kohën e fëmijërisë së hershme ju përjetoni çaste shumë të gë-
zueshme dhe sfida të reja me fëmijën tuaj. Situatat e pazakonta e ndonjëherë edhe 
të vështira mund t‘ju sjellin në kufijtë e skajshëm të ngarkesës. Jeni të shqetësuar, 
ndjeheni të pasigurt dhe brengoseni për zhvillimin e fëmijës suaj?

Ne ofrojmë këshilla profesionale, udhëzime dhe mbështetje për prindërit me fëmijë 
të moshës 0 deri në 4 vjeç. Ju ndihmojmë që nevojat dhe sinjalet e fëmijës suaj t’i 
kuptoni më mirë, si për shembull, nëse:

• Fëmija juaj është i shqetësuar, fle pak ose nuk e zë gjumi vetëm 
• Fëmija juaj është i frikësuar, qanë shumë, qanë me zë të lartë e me zi lë të qetësohet
• Fëmija juaj është pasiv, nuk reagon ndaj personave dhe mjedisit
• Fëmija juaj mezi luan vetëm
• Fëmija juaj sillet në mënyrë agresive
• Fëmija juaj nuk ha

Ne jemi persona kontaktues për: 

• Nënat dhe baballarët e shqetësuar dhe për ata 
 që kërkojnë këshilla si edhe për personat e
 tjerë kujdestarë të fëmijës 
• Prindërit që kanë fëmijë të lindur para kohe
• Prindërit që kanë vështirësi mendore 
• Prindërit me problematikë varësie
• Nëna dhe baballarë të rinj 
• Familje të ndara dhe për prindër të vetëm



Këtu ofrojmë këshilla dhe mbështetje profesionale: 

• për sektorin stacionar ose ambulator në Spital (Shtrat javor dhe neonatologji)
• te ju në shtëpi
• në bisedat konsultative
• në ofertat grupore (Grupet prindërore)
• në çerdhet, në grupet e lojërave, në çerdhet për përkujdesjen ditore dhe për ku- 
 jdesin ditor

Ndihma e hershme për familjen dhe për fëmijën është ofertë plotësuese nga kësh- 
illat dhe mbështetja psikologjike zhvillimore për  bashkëpunim në fushën e furnizi-
mit mjekësor, si mjekët, mamitë, këshillat për nëna dhe për etër. Është ofertë që u 
shërben mbrojtjes dhe mirëqenies së prindërve dhe fëmijës suaj.  Gjendjes familjare 
duhen t‘u përshtaten, procedurat dhe rekomandimet e mëtutjeshme (sqarime, kësh- 
illime, mbështetje) për ndërmjetësim të hershëm.

Oferta jonë është falas dhe jemi të obliguar të ruajmë konfidencialitetin. 

Ne jemi persona profesional dhe të specializuar në fushën për të dhënë këshilla të 
hershme për familjet dhe për bashkëpunim të partnerëve dhe të partnereve.
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