
Pro Senectute Kanton Zug
Partnerja juaj për pyetje rreth moshës

• në çështjet e sigurimeve shoqërore
• ndërmjetësimi i shërbimeve dhe mjeteve ndihmëse
• këshilla rreth pyetjeve të banimit dhe hyrjes në shtëpi pleqsh apo azil
• këshilla lidhur me parakujdesje dhe Docupass
• mbështetje për çështjet buxhetore dhe financiare
• mbështetje në raste të vështirësive personale të jetës

Shërbimet tona për njerëzit nga 60 vjeç dhe të afërmit e tyre

*Shërbimet që kushtojnë diçka përllogariten  me tarifa të shkallëzuara sipas kritereve sociale

Shërbime sociale
Këshilla dhe mbështetje falas

Pro Senectute Kanton Zug është organizata më e rëndësishme për shërbime lidhur me çështjet e moshës në 
kantonin e Zugut. Ne angazhohemi që nga më shumë se 100 vjet për mirëqenien, dinjitetin dhe të drejtat e të 
moshuarve dhe vemë në qendër të aktiviteteve tona nevojat dhe interesat e tyre dhe ato të anëtarëve të familjes 
dhe personave të referimit.

• mbështetje e shpejtë dhe e drejtpërdrejtë në jetën e përditshme
• ndihmë për të lehtësuar ngarkesën e të afërmëve
• mbështetje në punët e shtëpisë, gjatë blerjes dhe gatimit
• përkujdesja bazë gjatë vizitës në shtëpi
• shërbim pastrues me nxënës/-e gjatë pushimeve të semestrit
• sipas mundësive, mbështetja jepet  gjithnjë nga i njeiti person

Ndihmat në shtëpi*

• administrimi i të ardhurave dhe shërbim fiduciar
• shërbim për plotësimin e deklaratave të tatimit
• mbështetje gjatë ndërrimit të banesës dhe hyrjes në shtëpi pleqsh 

apo azil
• mbështetje pas një rasti të vdekjes

Shërbime sociale*

Unterägeri: Unterägeri municipality‘s „Social Affairs and Health” department are responsible for social services.

Unterägeri: Unterägeri municipality‘s „Social Affairs and Health” department are responsible for social services.



Shërbimet tona për njerëzit nga 60 vjeç dhe të afërmit e tyre

Gjuhët: Në zyrën tone mund t’ju këshillojmë dhe t’ju japim mbësh-
tetje në këto gjuhë: gjermanisht, frëngjisht, anglisht dhe italisht. 
Nëse s’flisni asnjërën e këtyre gjuhëve, ju lusim të vini në bisedë me 
një person shoqërues për përkthim.

Orari i punës së zyrës:
E hënë deri të premtën: 08.30 - 11.30 ora dhe 14.00 - 17.00 ora
Orari i punës së dyqanit të specializuar:
E hënë: 13.00 - 18.00 ora/ e martë deri të premtën: 08.00 - 17.00 ora

Telefoni: 041 727 50 50
Faqja interneti: www.zg.prosenectute.ch
E-Majli: info@zg.prosenectute.ch
Dyqani në linjë: www.hilfsmittel-ps.ch

Informacione të përgjithshme

Dyqan i specializuar për mjete ndihmëse

• kultura dhe shoqëria
• llojra, punë dore dhe pikturë
• seminare mbi pensionimin
• gjuhë
• bota digjitale
• muzika dhe të kënduarit
• shëndeti

Oferta e kurseve
• trajnimi i kujtesës
• takime falas
• lëvizja dhe sporti
• fitGym dhe Aquafitness
• shëtitje me biçikletë
• ekskursione dhe 

javë pushimi

• asortiment i madhë për mjete ndihmëse në moshë
• këshilla dhe instalimi nga profesionistet e dyqanit
• dhënia me qira e karrigeve me rrota dhe krevateve për pleq
• këshilla rreth pyetjeve të banimit dhe të financeve për persona në 

nevojë
• dyqani i specializuar gjendet në qendrën e qytetit të Zugut
• www.hilfsmittel-ps.ch


