
Oferta jonë e pasur në lëmin e terapisë dhe këshillimit përfshin 
shërbimet në vijim:

• ergoterapi
• këshillim për familje
• edukim të hershëm sipas pedagogjisë speciale
• logopedi në fazën e hershme
• këshillim për nëna dhe për etër
• neonatalogji
• fizioterapi
• programin “Me hapa të vegjël”
• terapi psiko-motorike

Të gjitha hollësirat – edhe ato për shërbimet tona në lëmenjtë e 
banimit, punës dhe kohës së lirë, – do t’i gjeni nën www.arkadis.ch.
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Edukimi i hershëm përmes 
pedagogjisë speciale



Edukimi i hershëm përmes pedagogjisë speciale
Do të mbështeten në zhvillimin e tyre fëmijët, zhvillimi i të cilëve 
nuk rrjedh sipas pritmërive ose fëmijët, sjellja e të cilëve jep shkas 
për brengosje.
Prindërit ose persona të tjerë referentë të rëndësishëm për fëmijën 
do të këshillohen, shoqërohen dhe mbështeten gjatë edukimit dhe 
nxitjes së fëmijës së tyre.

Oferta jonë
• sqarime psikologjike-zhvillimore
• mbështetja e fëmijës individualisht ose në grupe të vogla, në 

shtëpinë e prindërve ose në formë ambulatore
• këshillim dhe shoqërim i prindërve në temat zhvillimore dhe edu-

kative, individualisht ose në grupe
• këshillim dhe trajnim i drejtueseve të grupeve të lojërave, bash-

këpunëtorëve të çerdheve dhe specialistëve të tjerë.
• oferta parandaluese, siç është projekti “Me hapa të vegjël” 

(www.a-primo.ch) ose neonatalogjia

Për kë
Për fëmijë nga 0 deri 4 vjeç (duke përfshirë shoqërimin gjatë seme-
strit të parë të vitit të parë të kopshtit të fëmijëve) nevojtarë mbësh-
tetjeje, për shkak të një
• vonese në zhvillim,
• rrezikimi në zhvillim,
• aftësie të kufizuar,
• vështirësie në sjellje,
• ngarkese familjare.

Paraqitja 
• prindërit, edukatorët e autorizuar
• specialistët me pajtimin e prindërve

Shpenzimet
Oferta e edukimit të hershëm sipas pedagogjisë speciale për 
prindërit është falas. Financimi realizohet përmes kantonit.


