
 
Deklaratë për anëtarësim  
Beitrittserklärung 
 
Deklaroj anëtarësimin tim në shoqatën e zhvillimit të 
shkollës komunitare Weil am Rhein e.V. me efekt të 
menjëhershëm. 

 
Emri: 
Mbiemri: 
Ruga: 
PLZ/Vendbanimi: 
Telefoni/Celulari: 
E-Mail: 
 
Pagesa ime vjetore e anëtarësimit është: 
___________Euro (pagesa minimale 12EUR) 
 
 

☐ Anëtarësimin vjetor do ta paguaj me transfertë 
bankare brenda datës 31 Mars të vitit kalendarik 
përkatës (ose menjëherë pas një hyrje të 
mëvonshme). 
ose 
☐ Anëtarësimin vjetor do ta paguaj me para në dorë 
brenda datës 31 Mars të vitit kalendarik përkatës 
(ose menjëherë pas një hyrje të mëvonshme). 
 
 
 
 
☐ Jam në dijeni të rregulloreve për mbrojtjen e të 
dhënave 
Vendi, data: 
Nënshkrimi: 
 

Kontakti 
Kontakt 
 
Adresa:  
Förderverein der GMS Weil am Rhein e.V. 
Egerstraße 1, 79576 Weil am Rhein    
Tel. 07621/5 773 680 
Mail: foerderverein@gms-weil.de 
 
 
Personat kontaktues: 
Susanne Streff 
1. Kryetare 
Tel. 07621/1619949 
 
Vanessa Schmidt 
2. Kryetare 
07621/5773680 
 
 
Të dhënat bankare: 
Sparkasse Markgräflerland 
IBAN: DE34 6835 1865 0107 9655 27 
BIC: SOLADES1MGL 
Kreditorit-ID//Gläubiger-ID: DE85ZZZ00000220084 
 
Pa profit: 
Themelimi i shoqatës më 12.01.2004. 
Regjistrimi në regjistrin e shoqatave  
(VR 411559) në Gjykatën e Qarkut të Freiburgut. 
Shoqata jonë shërben ekskluzivisht vetëm për 
qëllime bamirësie. Për kontributet e juaja do të jeni 
të liruar nga taksat si donacion. 

 
 
 

Miqtë e shkollës së komunitetit 
në Weil am Rhein e.V. 

Förderverein der Gemeinschaftsschule Weil am 
Rhein e.V. 

 
 

 
 
 

 
Ne i mbështesim fëmijët tuaj, 

na përkrahni edhe ju neve! 
Wir unterstützen Ihre Kinder,  

unterstützen Sie uns! 

Albanisch 



 
Miqtë e shkollës së komunitetit në Weil 
am Rhein e.V 
Förderverein der Gemeinschaftsschule 
Weil am Rhein e.V. 

 
 
Shkolla jonë e komunitetit në Weil am Rhein është 
vetëm disa vjeç. 
Ajo është zhvilluar shumë tashmë, por ka ende 
shumë për tu zhvilluar. 
  
Nxënësit, stafi pedagogjik dhe ai arsimor e bëjnë 
shkollën tonë tërëditore një vend ku jo vetëm që do 
të mësojnë por aty mund edhe të jetojnë. 
Dhe për këtë prindërit po bëhen gjithnjë e më të 
interesuar.  
  
Si shoqatë zhvillimore, ne mund të mbështesim 
punën në shkollën e komunitetit. 
Ne varemi nga donacionet tuaja dhe presim me 
padurim ndihmën tuaj aktive vullnetare. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qëllimet tona 
Unsere Ziele 
  
 
 
 
 
- Mbështetja e shkollës me aktivitete dhe blerje për 
të cilat disponohet pak ose aspak buxhet 
  
 
- Fuqizimin e komunitetit shkollor 
  
 
- Dizajnimin e dhomave të mbledhjeve në të cilat 
fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit do të ndihen rehat 
dhe ku do të mund të zhvillohen 
 

Ofertat dhe idetë tona 
Unsere Angebote und Ideen  
  
 
 
 
 
- Projektimi i shkollës dhe dhomave të përbashkëta, 
si dhe zonës së jashtme (p.sh. muri ngjitjes) 
  
- Organizimi dhe realizimi i festave dhe ngjarjeve të 
ndryshme 
  
- Programe për dhunën, varësinë dhe parandalimin 
mediatik 
  
- Mbështetje financiare në raste individuale 
  
- Ndihmë rreth aktiviteteve të klasës 
  
- Mbështetje e punës sociale në shkollë dhe kujdesit 
tërëditor  
  
- Organizimi i Workshops, seminareve dhe ligjëratave 
  
  
 
 
 
 
 
 
Ne presim mbështetjen tuaj!   
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!  


