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Fuchsbau i ka  hapur dyert e veta në Tetorë të vitit 2015 për fëmijët e moshës prej 6 deri në 12 vjet 

nga komuna Zell am See dhe rrethina. Qëllimi ka qenë, që në një Komunë ose qytet me popullsi 

vendase si dhe atyre të ardhur (migrantëve) t’ju sigurohet një vendë ku fëmijët aty vullnetarisht 

vijnë. Në ditët e javës kur mbahet mësimi shkollorë, Fuchsbau është i hapur:  të Hënën, të Martën 

dhe të Enjtën prej orës 14:00 deri në ora 17:00. 

Për fëmijët cdo pasdite përkujdesen 2 deri 5 kujdestare vullnetarisht të cilat janë të aftësuara për 

këte punë. 

Gjatë qëndrimit të fëmijëve te ne, ata, sipas nevojës mundë ti kryejnë detyrat e shtëpisë, të luajn, të 

qeshen, forcojne  vleravt personale, ndërmjetsimi i respektit dhe mënyra e jetës së të tjerëve, dhe në 

këte mënyrë të kontribohet në mësimin nga njëri tjetri në rajonin ku jetojnë fëmijët.  

 

OFERTA E JONË ËSHTË FALAS DHE E TËRA MUNDË TË BËHET PA U REGJISTRUAR! 

Ne gëzohemi nëse fëmët tjuaj janë ose do bëhen pjesë e tufës sonë! Kjo është shumë e thjeshtë dhe 

e pa komplikuar, mirëpo ne ju lutemi të vëni re pikat e më poshtme: 

1. Neve na duhet patjetër numri i juaj i telefonit që nga dita e parë kur fëmijët tuaj e vizitojnë 

Fuchsbau. Ju lutemi të jeni në telefon të arrijtshëm gjatë kohës së qëndrimit të fëmijve tuaj 

në Fuchsbau!  

2. Koncepti i ynë parashe, që fëmijët të vijnë me dëshirë dhe vullnetarisht te ne. Kjo do të 

thotë, që ata vijnë dhe shkojnë kur të duan. Nëse fëmijët tuaj nuk e ndjejnë veten mirë te ne 

dhe dëshirojnë të shkojnë, ne do ju informojmë juve ne telefon. Ju vendosni mandej a do i 

merrni ju fëmijët tuaj apo ata guxojnë edhe vetë të shkojnë në shtëpi. Në të njëjtën kohë ne 

ju informojmë se ne nuk mundë të marrim kurrfarë përgjegjësie për sigurinë e fëmijëve tuaj 

gjatë rrugës për në shtëpi.  

3. Ne kemi disa rregulla të cilat fëmijët tuaj duhet t’ju përmbahen, sepse vetëm në këtë mënyrë 

mundë të funksionojë të qenit së bashku. Nëse fëmijët nuk ju përmbahen rregullave tri herë, 

atëherë ju falenderojmë për mirëkuptim nëse fëmijët nuk mundë të jenë më pjesë e tufës 

sonë.  

4. Gjërat me vlerë (parat, çelsat, Handy etj.) gjatë çëndrimit në Fuchsbau mundë të ruhen në 

Safe, ne nuk marrim përgjegjësi për gjërat me vlerë që nuk janë dorëzuar në Safe. 

5. Na tregoni ju lutem nëse fëmijët tuaj kanë ndonjë alergji! 

Një snack /jause që hahet nga fëmijët e të gjitha kulturave është pjesë përbërëse e çdo pasdite te ne, 

donacionet vullnetare janë të mirëseradhura.  



 

Ne i kushtojmë shumë kujdese, që secili njeri të trajtohet në bazë të specifitetit të vet. Secili ka 

përparësi dhe aftësi të ndryshme, në këtë mënyrë fëmijët tuaj, te ne, mundë ti zbulojnë ato vet.  

 

Përmes shumë materialit që kemi ne për lojra, ndërtim etj., fëmijët kanë mundësi që sipas interesave 

të tyre të zhvillohen edhe më tutje. Fëmijët në Fuchsbau vendosin vet se me çfarë deëshirojnë të 

merren, ku edhe ekipi ynë profesional i ndihmonë gjithashtu. Ne nuk jemi një kujdesore shkollore e 

pasditës dhe nuk jemi përgjegjës për atë se a i kanë kryer fëmijët detyrat e shtëpisë apo jo! 

 

Për informata tjera, ju mundë të informohone në Hompage www.rollingheart.at/index.php/fuchsbau  

Aktivitetet tona postohen permanent në faqën tonë në Facebook.  

Ju lutem plotësone formularin për mbrojtjen e të drejtave personale dhe e nënshkruani sëbashku me 

vërtetimin, që ju informacionin për prindërit e keni lexuar dhe e keni kuptuar.  

Për pyetje dhe informata ju mund ta kontaktoni në çdo kohë menaxheren e projektit Constanze 

Hellmann në nr. e telefonit: 0664 1683014 ose der.fuchsbau1@gmail.com 

Nëse doni ti kontaktoni kujdestaret në Fuchsbau gjatë ararit të hapjes, ju mundë ta bëni këtë ne nr. e 

tel.: 0660 7672520 

 


