
Rrjeti i Kinderhospiz 

Ne ju mbeshtesim ju 

Oferta jone: Sherbim Kinderhospiz, hospiz ditor per femije, Kinderpalliativteam, grupi 

i vellezerve dhe motrave te femijeve te semure, shoqeri dhe kujdes gjate momenteve 

te pikellimit. 

Paraqitje: A keni femije i cili fatkeqsisht i ka te numeruara ditet e jetes? 

Ne jemi ketu per ju. 

Per ke kujdesemi ne: Ne jemi Kinderhospizi i pare ne Vien, per femije ,per 

adoleshent, dhe per te rriturit ne moshe te re qe jane me semundje kercenuese per 

jeten siq jane : 

1.Semundjet metabolike 

2.Semundjet gjenetike 

3.Semundjet kanceroze 

4.Aftesi te kufizuara te ndryshme 

5.Semundjet te cilat diagnostifikohen ne fillim te shtatzanis. 

Kujdesi gjate momentve te pikellimit eshte i hapur per te gjithe.Ne jemi te financuar 

nga fondet e dhurimit per bamiresi, per familjet oferta jone eshte falas. 

Rrjeti i Kinderhospiz ofron një koncept të kujdesjes se veqantë për fëmijet. Te rinjët 

dhe te rriturit me jetëgjatësi te kufizuar që është i orientuar ne nevojat e familjes.Ne ju 

ofrojm një takim individual,flexibel dhe koncept te kujdesjes. Qe nga rasti i 

diagnostifikimit ne ju mbeshtesim,pëcjellim,lehtsojm dhimbjen e gjithë familjes ne çdo 

kohë dhe papages. Ne bashkpunojm me specialista,spitale dhe ambulaca. Ju mund 

të vini tek ne me një përshkrim nga mjeku ose direkt. 

 

Ekipi jonë kujdeset per ju dhe femijet tuaj ne shtëpi apo ne qëndren tonë ditore. 

Nevoj e fëmijes se sëmuar si dhe cilësia e jetes se gjithë familjes ne veqanti e 

motrave dhe vellëzërve janë të rëndesishme per ne. Ne jemi nje ekipe 

shumeprofesionale me trajnime shtese ne fushat e kujdesit te te semureve, femijeve-

dhe mjekesi e pergjithshme, Pune sociale ,Keshillim jetesor dhe social,Pedagogji ne 

kopshte femijesh she mirqenie shpirterore sikurse edhe nje Ekipe vullnetaresh te 

trajnuar te perbere nga Puntore dhe Puntor. 

Çka ju ofrojme ne juve dhe familjes tuaj 

Ne ju perkrahim para dhe pas leshimit nga spitali te femijes tuaj te semure, 
organizojme vizita te mjekeve ne shtepi, ju keshillojme rreth pyetjeve te cilat kane te 
bejne me shendetin dhe ju ndihmojme gjate sigurimit sheruesve. 
Ne ju keshillojme gjate kerkesave tuaja per te drejtat sociale dhe ju shoqerojme tek 
zyret dhe autoritetet. 
Ne sigurojme per nje bashkpunim te afermt me ekipin perkujdesesh mjeksor sikurse 
me organet mjeksore dhe terapeutike. 



 
KinderTagesHospiz 

Në strehen tonë kalojm ne kohë me femijët tuaj të sëmur dhe ju lehtësojm juve si 

prindër dhe ne jemi kujdestar të ngusht në përditshmëri. Ne krijojm për ju një dhomë, 

ku fëmija juaj do të merr kujdes profesionale dhe terapin e duhur. Eshtë edhe nje 

vend takim per prindërit, të afërmit, vëllezirt dhe motrat, por gjithashtu edhe me 

familje të tjera të prekura. Kjo ofert mund të përdoret rregullisht për vite. Gjithashtu 

pas vdekjes së fëmijës japim ne mbështetje për të afërmit. Ne jemi dhurues fondesh 

per familjet e ofertes sonë pa pages. 

Grupi i vellezerve dhe i motrave: 

Ne kujdesemi per vellezrit dhe motrat e femijeve te semure, ku ne e kalojme kohen 

me ta, duke i degjuar ata, duke qene prane tyre, duke lozur me ta, duke bere sport si 

dhe duke I ndihmuar atyre ne detyrat e shkolles. Ne organizojme rregullisht iniciativa 

te perbashketa  si dhe aktivitete per mbrojtjen e kafsheve. 

Puna me vellezrit dhe motrat e femijeve te semure eshte e nje rendesie te veqante, 

ketu femijet dhe te rinjte me semundje te renda si dhe vellezrit dhe motrat e tyre per 

shkak te situates shume te ngarkuar familjare shpesh vuajne. 

Kontaktet e femijeve te prekur jane poashtu shum te vlefshme per te shprehur 

pervojat e tyre , ndjenjat dhe mendimet. Pedagogia jone e kopshtit njeheresh 

keshilluesja e diplomuar per qeshtjet e jetes Doris Schach-Retzner, e cila udheheq 

punen me vellezrit dhe motrat e femijeve te semure ne rrjetin e Kinderhospiz, 

planifikon aktivitete te ndryshme dhe do te mbeshtetet nga nje ekip i trajnuar dhe i 

angazhuar vullnetarisht. 

Ata jo vetem qe i shoqerojne femijet ne momente te tensionuara, por gjithashtu jane 

partner kompetent per kontakte me keta femije ose shoke te ngusht. Nese kerkohet 

ne kujdesemi per grumbullimin e tyre tek qendra si dhe per transportin e tyre. 

Oferta jonë për fëmijet nga mosha 4-10 vjeç: Shëtitje në gjelbërim,aktivitet per 

mbrojtjen e kafshëve,vizita ne muse dhe teater,lojra dhe mbasditje kreative,përjetime 

ne fermë si dhe përgatitjen e biskotave se bashku. 

Për fëmijet nga mosha 10 vjeçare ofrojm: Aksione,aventura sportive dhe teater. 
Nuk është me rëndesi nese ne patinazh, ngjitje,bowling,vizita ne pyje ose parqe 
motoristike te gjitha deshirat dhe idet e juaja janë të lidhura me programin tonë. 
 
 Grupi i vellezerve dhe motrave te zise 
 
Femijet e perjetojne zine me ndryshe sesa te rriturit . Pervoja ka treguar qe femijet e 
ndjejne si shume te dobishme, te lehtesuar dhe pozitive kontaktin me 
bashkemoshataret e tyre te prekur nga zia. 
Femijet mbeshteten rreth forces personale rreth trajtimit te humbjes se personave te 
dashur dhe lamtumires se fundit. Objektivi eshte, permes ofertave kreative dhe 
ritualeve te perbashketa me fitu dhe me zbulu me shume guxim dhe kenaqesi 
jetesore. 
Ne grupin e vellezerve dhe motrave te zise femijet mesojne se bashku dhe mund te 
pershtaten ne zhvillimin e tyre rreth temave Semundje,procesit te vdekjes, Vdekjes 



dhe zise veq e veq .Gjate ngjyrosjes dhe vizatimit, degjimit te muzikes, pergatitjes 
dhe pjekjes se ushqimit, lojes  dhe tregimit te perrallave, femijet kane mundesine e 
ndergjegjesimit te ndjenjave te veta, me i shpreh dhe me u mesu me u sjell me to. 
 
 
Si mund te na kontaktoni: Tel./Fax.:+43(0) 1  7863412 ose përmes emailit: 

kontakt@kinderhospiz.at 

Websaiti ynë: www.kinderhospiz.at 

Ne jemi ketu për ju! Personi kontaktues është Zonja Mag. Gudrun Madl 

Tel. +43 (0) 660 2437290; e-mail: gudrun.madl@kinderhospiz.at 

Ku gjendemi ne: Meidling Hauptstaße 57-59; A-1120 Wien 

Si vini tek ne? 

Me mjete udhtimi publike: Bahnhof Meidling: Me tren, U6, tramvaj 62, Autobus-Linie: 

7A,8A,9A,15A,63A. 

Me vetur:  parkerim ne garazh ( Me pagesë) 
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