
   

 

Mütter- und Väterberatung 

 

Verein SPITEX Sense 
Mütter- und Väterberatung 

Spitalstrasse 1 
1712 Tafers 

Tel. 026 419 95 66  
muetterberatung@spitexsense.ch www.spitexsense.ch 

 

  

Ofertat tona këshilluese në 

     Komunat e ndryshme 

Këshilla për prindërit e foshnjave dhe     

fëmijëve të vegjël deri në 5 vjeç 

 

 

mailto:muetterberatung@spitexsense.ch


 Beratungsangebot 
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Këshillime jepen në Komunat e mëposhtme________________________________ 

Këshillëdhënësja juaj: Brigitte Gauch-Löffel 

Alterswil 

Mehrzweckgebäude Të martën e dytë të muajit  në mëngjes me termin 

Giffers 

Pfarreiheim Të hënën e katërt të muajit në mëngjes me termin 

Rechthalten 

Schürli Të martën e tretë të muajit  në mëngjes me termin 

St. Ursen 

Mehrzweckgebäude Të enjten e parë të muajit  në mëngjes me termin  

Tentlingen 

Heim-Atelier Linde Të enjten e tretë të muajit  në mëngjes me termin 

 

 

 

 

 

 

 

Këshilla me telefon  026 419 95 66 

E hënë dhe e mërkurë  08.00-11.00 dhe 13.30-16.00 

E enjte  08.00-10.00 dhe 16.00-18.30 

E premte  08.00-11.00 

 

 

Vizita në shtëpi  me termin 

E-Mail  brigitte.gauch@spitexsense.ch  

  Për caktimin e terminit 

 

Prindërit e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël të komunës Brünisried, këshillat e tyre mund ti 

marrin në komunat Rechthalten ose Alterswil, ose të organizojnë vizita në shtëpi me 

këshilltaret për nëna. 

 



 Beratungsangebot 
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Këshillime jepen në Komunat e mëposhtme________________________________ 

Këshillëdhënësja juaj: Franziska Rappo-Brügger 

Heitenried 

Vereinshaus  (te kisha) Të mërkurën e dytë të muajit  tërë ditën me termin 

Plaffeien / Oberschrot / Zumholz 

Pfarreisaal Të premten e 2. të muajit tërë ditën me termin 

Kirchstrasse 9 Të premten e 3. të muajit  tërë ditën me termin 

 Të premten e 4. të muajit  tërë ditën me termin 

Plasselb 

Mehrzweckhalle, salla e shoqatës Të enjten e dytë të muajit  pasdite me termin 

St. Silvester 

Mehrzweckgebäude Të premten e parë të muajit  pasdite me termin  

St. Antoni 

Bildungszentrum Burgbühl Të enjten e katërt të muajit  tërë ditën me termin 

Tafers 

Amtshaus Të enjten e parë të muajit  pasdite me termin  

Schwarzseestrasse 5 Të enjten e tretë të muajit  tërë ditën me termin 

 

 

 

Këshilla me telefon  026 419 95 66 

E hënë dhe e mërkurë    08.00-11.00 dhe 13.30-16.00 

E enjte      08.00-10.00 dhe 16.00-18.30 

E premte      08.00-11.00 

 

Vizita në shtëpi  me termin 

E-Mail  franziska.rappo@spitexsense.ch  

  Për caktimin e terminit 

 

Prindërit e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël të komunës Zumholz këshillat e tyre mund ti 

marrin në Plaffeien,ose të organizojnë vizita në shtëpi me këshilltaret për nëna. 

 



 Beratungsangebot 
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Këshillime jepen në Komunat e mëposhtme________________________________ 

Këshillëdhënësja juaj: Marianne Spring 

Bösingen 

Begegnungszentrum Të mërkurën e 4. të muajit  tërë ditën me termin 

Freiburgstrasse 10 

 

Düdingen 

Begegnungszentrum, Të hënën e 1. të muajit  pasdite me termin 

Horiastrasse 1 Të hënën e 3. të muajit  pasdite me termin 

 Të enjten e 4. të muajit  tërë ditën me termin 

Flamatt 

Kath. Kirchenzentrum Të hënën e 2. të muajit  tërë ditën me termin 

Austrasse 11 

Schmitten 

Begegnungszentrum, Të martën e 2. të muajit  pasdite me termin 

Bodrum (Jugendraum) Të martën e 4. të muajit  pasdite me termin 

Ueberstorf 

Schulhaus, 1. UG Të mërkurën e 3. të muajit  tërë ditën me termin 

Wünnewil 

Lokal unter dem Pfarreisaal Të martën e 1. të muajit  pasdite me termin  

 Të mërkurën e nesërme  tërë ditën me termin 

 

 

 

Këshilla me telefon  026 419 95 66 

E hënë dhe e mërkurë  08.00-11.00 dhe 13.30-16.00 

E enjte  08.00-10.00 dhe 16.00-18.30 

E premte  08.00-11.00 

 

Vizita në shtëpi  me termin 

E-Mail  marianne.spring@spitexsense.ch  

  Për caktimin e terminit 


