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Balu und Du/Balu dhe Ti: Sqarime për Prindërit   
 

Çka është Balu dhe Ti? 

 “Balu dhe Ti ”është një program, që përcakton një marrëdhënie këshilluese mes  
 njërëz të rinj dhe fëmijeve që frekuentojne shkollën fillore. Këshilltaret (Balu) punojne 
vullnetarisht dhe takohen me Fëmijet (Mogli) një here një javë për një vit. Bashkë ata 
angazhohen në aktivitete të ndryshme: gatim ,lojëra , zejtari (punime me dore), dhe shëtitje…  
“Balu dhe Ti” nuk është një program akademik , por do të këte shum mundësi  që në kete 
program fëmijet tuaj të mësojn shume gjëra të reja gjate vitit me Balun.   
Kur Baluja prezantohet tek ju ose te familja juaj , do të ket kohe edhe për të folur  për dëshirat e 
fëmijes tuaj dhe për çdo gjë të rëndësishme që duhet konsideruar. 

 

 

Përse fëmijes tim i është sugjeruar Balu dhe Ti? 

 

Çdo vit shume femije të vegjël kane një mundësi të 
arte për tu bërë një nga Mowglit tane, e të kene 
Balune e tyre . 
Balut, jane si shoke të mëdhejn që ndihmojne Moglit 
e tyre të bëjne përvoja te rëndesishme dhe zbulime 
emocionuese. Por Balut ndihmojne  edhe në kohe te 
vështira  P.Sh. të bësh shoqëri me bashkëmoshatar 
,të përballosh mir shkollën, dhe duke përmisuar 
gjuhën gjermane.   

Kush jane këta Balu?  

Balut jane më së shumti student që më 
vone  do ti pelqente të punonin me 
fëmije në një kontest professional, P.Sh 
si mësues, dhe mirëpresin mundësine që 
të fitojne një eksperience gjat edukates 
së tyre. 
Para se ti´a fillojne me programin, Balut 
duhet prezantuar një çertifikate të 
sjelljes shembullore.   

 

 

Çka nëse ndodh diqka gjate takimit mes Balus 

dhe Moglit?  

A jane të siguruar? 

 

Të dy Balu dhe Mogli jane të mbuluar and nga 
aksidente të zakonshme dhe përgjegjësia e 
sigurimit. 

Sa kushton per fëmijet e mi te marrin pjese në Balu dhe Ti? 

Është falas! 
 

Une kam disa fëmijë. A është e mundur që gjithe fëmijet e mi të marrin pjese në 

aktivitetet e Balu dhe Mogli? 

Jo. Është një gjë shume e veçantë për Mowglin të kete një Balu vetëm për vete. 
Megjithatë nëse fëmijet e tjere kane nga 6 deri ne 10 vjet, dhe nëse ka ende Balu për ata , edhe 
ata gjithashtu mund të kene Balune e tyre. 
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