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NË NDONJË MËNYRË

50.000 kr. mbështetje financiare (grant) për vitin 
2022
75.000 kr. mbështetje financiare (grant) duke filluar 
nga viti 2023 
Mbështetja financiare (granti) për sporte dhe aktivitete ar-
gëtuese e rekreative gjatë kohës së lirë
siguron që të gjithë fëmijët e moshave 6 – 18 vjeç në Reykja-
vik, të kenë mundësi të marrin pjesë në
zhvillimin e aktiviteteve argëtuese e rekreative gjatë kohës së 
lrë.

Prindërit/kujdestarët e përdorin mbështetjen financiare 
(grantin) në bashkëpunim apo kordinim me
fëmijët e tyre në kurset apo aktivitetet në të cilat është e 
mundur të paguhet me grantin. Informata
më të hollësishme mund të gjeni në: fristund.is dhe duke 
kontaktuar qendren shoqërore të jugut
(Suðurmiðstöð) në telefonin 4111300 apo breiðholt@reykja-
vik.isthirrni në numrin e telefonit: 411 1300.

Qendra jonë argëtuese gjatë kohës së lirë në Breiðholt quhet 
Miðberg. Qendra argëtuese e kohës së lirë ofron një ambient 
me aktivitete të shumë-llojshme dhe gjithëpërfshirëse  për 
fëmijët dhe të rinjtë nga mosha 6 - 16 vjeç. Në kuadër të 
qendrës argëtuese Miðberg operojnë/veprojnë gjashtë 
qendra argëtuese për fëmijë gjatë kohës së lirë pas orarit të 
rregullt mësimor dhe katër qendra për të rinjë.
MIÐBERG 
www.midberg.is - midberg@rvkfri.is 
Telefoni: 411 5750

QENDRAT ARGËTUESE PAS ORARIT TË 
RREGULLT MËSIMOR (për moshat 6-9 vjeç)
Bakkasel             
Álfheimar   
Hraunheimar
 
Vinasel 
Vinaheimar 
Regnboginn 

për klasët 1 deri 4
për klasët 1 dhe 2 
për klasët 3 dhe 4 

për klasët 1 dhe 2
për klasët 1 dhe 2 
për klasët 3 dhe 4

Breiðholtsskóli
Hólabrekkuskóli
Fellaskóli dhe 
Hólabrekkuskóli 
Seljaskóli
Ölduselsskóli
Seljaskóli dhe                                                                 
Ölduselsskóli

QENDRAT SHOQËRORE PËR TË RINJË 
(për moshat 10 deri 16 vjeç)
Qendrat shoqërore për të rinjë janë krijuar/themeluar nga 
Qyteti i Reykjavíkut dhe puna e tyre drejtohet kryesisht nga 
të rinjtë. Qendrat shoqërore për të rinjë kanë për qëllim të 
krijojnë një mjedis me aktivitete të lloj-llojshme, mjedis të 
sigurt dhe argëtues, ku të gjithë mund të kalojnë kohën e tyre 
pas mbarimit të orarit të shkollës.
111                Efra-Breiðholt     111@rvkfri.is 
Hólmasel      Seljahverfi           holmasel@rvkfri.is 
Bakkinn        Bakkahverfi         bakkinn@rvkfri.is 
Për fëmijët dhe adoleshentët me aftësi të kufizuara 
(10 deri 16 vjeç). 
Hellirinn       Kleifarsel 18        hellirinn@rvkfri.is

Aktivitetet sportive dhe argëtuese gjatë kohës së lirë kanë të 
bëjnë me argëtimin, krijimin e lidhjeve shoqërore dhe fitimin 
e aftësive dhe shkathtësive të reja.

MBËSHTETJA FINANCIARE QENDRA ARGËTUESE 
GJATË KOHËS SË LIRË

Përveç këtyre qendrave argëtuese ekziston edhe qendra 
argëtuese e kohës së lirë, pas orarit të rregullt mësimor, 
Vinafell në Fellaskóli, për klasën e parë dhe të dytë.

VIDEO NË YOUTUBE

Në platformën Youtube tek Þjónustumiðstöð Breiðholts janë të 
regjistruara videot në gjuhët 
angleze, tajlandeze, polake, arabe, rumune, spanjolle, shqipe 
dhe lituaneze me informacionet rreth:
1. Rëndësia e pjesëmarrjes së fëmijëve në sporte dhe aktivitete 
argëtuese gjatë kohës së lirë.
2. Cilat sporte dhe aktivitete të lira argëtuese e rekreative ofro-
hen për fëmijët në Breiðholt.
3. Si ta regjistroj fëmiun tim në sporte dhe aktivitete argëtuese 
gjatë kohës së lirë në Breiðholt.

www.facebook.com/breidholtid

www.instagram.com/breidholt.is

Þjónustumiðstöð Breiðholts

SPORTET DHE ARGËTIMI
 GJATË KOHËS SË LIRË



SHKOLLA E MUZIKËS SË EDDA BORG
www.teb.is - teb@teb.is
Telefoni: 557 3452
Mësimi:  Për parasahkollorët dhe mësimi për të luajtur me 
shumicën e instrumenteve muzikore, si dhe kursi 10 javor për 
instrumentet ritmike: tastierë/piano, bas, kitarë dhe tromur/
daulle.

SHKOLLA E MUZIKËS SË SIGURSVEINIT 
www.tonskolisigursveins.is
tonskolisigursveins@tonskolisigursveins.is
Telefoni: 568 6828
Mësimi: Kurse për instrumente të ndryshme, kurset Suzuki, 
teori muzikore, ansambël, zërim, komponim dhe produksion 
muzikor.

ORKESTRA (BENDI) E SHKOLLS SË 
ÆRBÆRIT DHE BREIÐHOLTIT
www.arbaer.skolahljomsveit.is  
anna.sigurbjornsdottir@rvkskolar.is 
Telefoni: 893 2213

Klubet/shoqëritë sportive ofrojnë mundësi për të zgjedhë 
sporte të ndryshme/lloj-llojshme dhe i mirëpresin sportistët 
dhe sportistet fillestarë/e, si dhe me përvojë.

ÍR
www.ir.is - ir@ir.is  Telefoni: 587 7080
Sportet: Futboll, gjimnastikë, atletikë, hendboll, basketboll, 
xhudo, karate, bowling/loja me sfera, skijim dhe Taekwondo.

LEIKNIR
www.leiknir.com - leiknir@leiknir.com  Telefoni: 557 8050
Sportet: Futboll, volejboll, çiklizëm dhe badminton

BHOKEJ ME TOP MBI DYSEME
atli.thor@gmail.com
Telefoni: 618 5745

KLUBI I NOTIT ÆGIR
www.aegir.is - aegir@aegir.is Telefoni: 820 3156
Ofron trajnim noti për fëmijët e moshave katër vjeç e lart.
Ekzistojnë tri klube sportive në Breiðholt; ÍR, Leiknir dhe Ægir.                                                  
Të gjitha klubet ofrojnë mundësi për të zgjedhur sporte 
të lloj-llojshme dhe i mirëpresin sportistët dhe sportistet 
fillestarë/e, si dhe me përvojë.

Shkuarja në pishinë (bazenë), për të notuar ose thjesht për 
t’u ulur në vaskën me ujë të nxehtë/ngrohtë është një pjesë e 
madhe e kulturës Islandeze. Fëmijët e shkollave fillore 
mësojnë notin gjatë orarit të shkollës, ndërsa klubi i notit Ægir 
stërvit/ushtron fëmijët që duan të garojnë në not dhe 
gjithashtu ofron kurse për fillestarët.
 

HJÓLAKRAFTUR 
www.hjolakraftur.com - valdi@hjolakraftur.com 
Telefoni: 848 8822
Çiklizëm për moshat 12-18 vjeç. 

borgarbokasafn.is/bokasofn/gerduberg
gerduberg@borgarbokasafn.is
Telefoni: 411 6170
 
Bibliotekat e qytetit janë një burim i rëndësishëm 
informacioni, biblioteka në Breiðholt ndodhet në katin e dytë 
të Gerðubergut. 
 
Në Oki, që ndodhet në bibliotekë, ofrohen takime pune, 
ligjërata, punë ekipore, punë kreative dhe privatësi për 
fëmijët në mënyrë që ata të punojnë në projektet e tyre.

Ndihmë për detyrat e shtëpisë ofrohet përmes bibliotekës 
dhe qendrës familjare të Gerðubergut.

SHKOLLA E VALLËZIMIT BRYNJUPÉTURS
www.brynjapeturs.is  
dansbrynjupeturs@gmail.com 
Telefoni: 821 4499 

Shkollë ambicioze vallëzimi, ku ndër të tjera bën shumë 
përpjekje për pamjen/imazhin pozitiv të pjesëmarrësve.
Stilet/llojet e vallëzimit: HipHop, Dancehall, Waacking, Break 
House, Popping, Locking og Top Rock.

DANSGARÐURINN 
SHKOLLA E ARTEVE KLASIKE TË VALLËZIMIT
www.dansgardurinn.is 
info@ballet.is 
Telefoni: 534 9030 dhe 6162120 

Ofron mësime/kurse profesionale të lloj-llojshme të kërcimit/
vallëzimit dhe edukimit rreth artit skenik.
Stilet/llojet e vallëzimit: Balet klasik, vallëzim artistik modern, 
vallëzim bashkëkohor, ushtrime aerobike, teknikat e 
përqendrimit, dhe vallëzim historik.

MYNDLISTASKÓLI REYKJAVÍKUR
www.mir.is - mir@mir.is
Telefoni: 551 1990

HAFERNIR
www.hafernir.org - hafernir@skatar.is 
Telefoni: 839 3050

SEGULL
www.skatarnir.is/segull - segull@skatar.is 
Telefoni: 567 0319

 BIBLIOTEKA E QYTETIT  
 GERÐUBERG

 KLUBET/SHOQERITË 
SPORTIVE

 ÇIKLIZMI

 VALLËZIMI

 ARTI

 SKAUTËT

 MUZIKA


