Shërbime për fëmijë me moshë nga tre muaji deri në 3 vjet:
Mund të kenë të llojës së ndryshme:

Nidi d’infanzia (Çerdhe): për fëmijë me moshë nga 3 deri në 36 muaji, garantojnë
shërbimet e mensës dhe pushimit.
Spazi bambini (Hapësira për fëmijë): marrin fëmijë me moshë nga 12 deri në 36 muaji, për një
kohë maksimum të pesë orëve në ditë, nuk përfshijnë shërbime të mensës dhe nuk parashikojnë
lokale specifike për pushim.
Sezioni primavera (Seksione pranverë): seksione të çerdhes të bashkuar me kopshte fëmijësh
dhe shërbime tjera edukative ose shkollore, të cilat marrin fëmijë me moshë nga 24 deri në 36
muaji.

Servizi sperimentali (Shërbime eksperimentale)
Edukatore familjare: realizohet përmes pajtimit ndërmjet familjeve me fëmijë deri në moshën
trivjeçare, të cilat vendosin të venë në dispozicion një ndër banimet e tyre ose një hapësirë të
përshtatshme; numri i fëmijëve nuk mund të jetë më shumë se tre.
Edukatore shtëpiake: zhvillon veprimtarinë në një hapësirë të përshtatshme në brendësi së
banimit të vetë ose në një kontekst tjetër; numri maksimum i fëmijëve, deri në moshën trivjeçare,
nuk mund të jetë më shumë se pesë.

Servizi ricreativi (Shërbime çlodhëse)*
Kanë qëllime thjesht të çlodhëse dhe drejtohen në fëmijë me moshë nën 3 vjet, të cilët i përdorin
kohë pas kohe; janë nënshruar eksluzivisht në normat në fuqi lidhur me sigurinë dhe shëndetin.
Nuk parashikojnë asnjë vazhdimësi në pranimin e fëmijëve.
Shërbimi çlodhes karakterizohet nga një periodicitet maksimum të dy ditëve në javë dhe një
shpeshtësi ditore maksimale të tri orësh, përveç në rastin e pushimeve në vende turistike, ku
shpeshtësia mund të jetë e përditshme, nëse ka një zgjatje të kufizuar.
Në brendësi të shërbimeve çlodhëse, është e ndaluar për të furnizuar shërbimin e mensës.
Centri bambini e genitori (Qendra për fëmijë dhe prindër)
Pranojnë fëmijë bashkë me prindërit e tyre ose me të rritur shoqërues; nuk përfshijnë shërbimin e
mensës dhe nuk parashikojnë lokale specifike për pushim.

Mbarështuesit e këtyre shërbimeve
Këto shërbime mund të mbarëstohen nga Komuna ose nga persona private.
Shërbimet e mbarështuar drejtpërdrejti nga Komuna, me marrëveshje ose me sipërmarrje, ua
referohen Komunave për regjistrim dhe për pagesën e shpërblimeve.
Shërbimet private janë autonome sa i përket pranimin e regjistrimeve dhe përcaktimin e
shpërblimeve.

Kujt duhet për t’u drejtuar për regjistrim
Për sa ia përket shërbimeve të mbarështuar nga Komuna në mënyrë direkte
ose indirekte, duhet për t’u drejtuar Zyrave Comunale, për sa ia përket
personave private, duhet për t’u drejtuar drejtpërdrejti shërbimeve.
Kur
Zakonisht, Komunat i pranojnë kërkesat e regjistrimit disa muaji para fillimit të shërbimit (p.sh.
në janarin e vitit 2009 për sezonin 2009/2010), nuk ka asnjë datë të vetme në territorin
provincial.

Kopshte për fëmijë me moshë nga 3 deri në 6 vjet

Kopshti fëmijësh ua drejtohet të gjithë fëmijëve me moshë ndërmjet tre dhe pesë viteve. Zgjat tri
vjet dhe nuk është e detyrueshëm.
Egzistojnë kopshte fëmijësh shtetërore, kopshte fëmijësh komunale (të mbarështuar nga Komuna
në mënyrë direkte ose indirekte), dhe kopshte fëmijësh të mbarështuar nga ente dhe persona
private.

Kujt duhet për t’u drejtuar për regjistrime
Varet nga lloji i shkollës:
Kopsht fëmijësh shtetëror: drejtpërdrejti në Drejtorinë e shkollës përkatëse.
Kopsht fëmijësh komunal: në Komunën përkatëse.
Kopsht fëmijësh i mbarështuar nga privatë: drejtpërdrejti në shkolla.

Kur
Zakonisht, shkollat i pranojnë kërkesat e regjistrimit disa muaji para fillimit të shërbimit (p.sh. në
janarin e vitit 2009 për sezonin 2009/2010), por datat e sakta janë caktuar çdo vjet nga Ministria.

