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FSHATI DRAÇ SË SHPEJTI ME 
SHKOLLË TË RE!

Viti i Ri do t’i gjejë me një shko- 
llë të re 247 fëmijët e fshatit Draç. 
Prej afro 5-vitesh ata nuk zhvillo- 
nin mësim në shkollën tejet të 
amortizuar, por në ambiente të 
marra me qera. Është punuar 

Foto gjatë punimeve.

intensivisht që në muajin Gusht, 
edhe pse temperaturat e larta dhe 
mungesa e ujit e bënin akoma 
më të vështirë punën. Gjithsesi 
ne,  Vizion O.J.F  dhe partneri 
Muslimehelfen, vazhdojmë punoj- 
më çdo ditë duke bërë më të mirën 
për të gjithë fëmijët e kësaj zone. 
Shkolla e vjetër është përdorur 

Pamje nga shkolla e re.

për magazinim materialesh. Sapo 
godina e re të jetë gati, aty do 
të krijohen ambientet sportive 
përkatëse. Ne po punojmë 
intensivisht që shkolla e re të jetë 
gati për vitin e ri 2018!

NJË SHTËPI E RE PËR 
FAMILJEN GJELEKA!

Në muajin qershor përfunduan 
punimet për shtëpinë e re të fami- 
ljes Gjeleka në Shupenzë. Familja 
e përbërë nga katër anëtarë, znj. 
Gëzime, z.Festim dhe dy djemtë 
e mitur, njëri prej tyre i sëmurë 
kronik, jetonin në kushte të tejskajs- 
shme varfërie. Mungesa e shëndetit 
të mirë dhe varfëria kishin ndrydhur 
pjesëtarët e familjes në atë “shtëpi”, 
që rëndonte çdo ditë më shumë në 
kokat e tyre. Shoqata Vizion O.J.F, 
e kontaktuar nga z. Përparim 
dhe  znj. Miranda Spahiu, pasi pa 
gjendjen dhe kushtet në të cilat 
jetonin, me ndihmën e miqve të 
shumtë nga zona, mori angazhimin 
t’i ndërtojë kësaj familje një shtëpi 
të re. Punimet e filluara menjëherë 
në prill, arritën që shpejt t’u ofronin 
një ambient të ngrohtë me një dho- 
më gjumi dhe një kuzhinë ku ata 
mund të jetonin. 
Ata tashmë janë të lumtur, 
mirënjohës për shtëpinë e re, e të 
heshtur njëkohësisht nga varfëria e 
sëmundjet.

Pamje nga shtëpia e re e ndërtuar.

Faleminderit Rimi dhe Miranda 
që u gjendeni pranë njerëzve në 
nevojë dhe mundoheni të bëni më 
të mirën! Ne e dimë mirë “Bashkë 
bëjmë më shumë”!

vizionojf

Babagjyshët Vizion O.J.F janë në 
terren!

Jemi në prag të muajit dhjetor! Këto 
ditë fillojmë shpërndarjen e pakove 
ndihmë për afro 300 familje në 
nevojë në fshatrat e Bulqizës, Mir-
ditës dhe bashkisë Durrës e Vorë. 
Si çdo vit shpërndarja e pak-
ove ndihmë bëhet nga vullne-
tarët e shoqatës Vizion O.J.F në 
terren, duke marrë pjesë kësisoj 
në çdo familje, për të folur me 
ta e për t’u dhuruar pak gëzim!
Atmosfera e fundvitit gjen shumë 
familje shqiptare në kushte të 
vështira social-ekonomike. Shumë 
fëmijë presin me sytë drejtu-
ar duarve që mund t’u dhuro-
jnë ndonjë lodër! Shpresojmë 
që në këtë fundvit të nxisim më 
shumë njerëz për të dhuruar! 
Me urimin që viti 2018 të jetë i 

begatë për çdo familje shqiptare, 
Gëzuar nga stafi i Vizion O.J.F!

Suela Koçibellinj, Drejtuese VIZION O.J.F



SUKTH

Gjimnazi “Dhosi Liperi” Durr- 
ës, është një shkollë në të ci- 
lën studiojnë 313 nxënës. E ndër- 
tuar që në vitin 1990 dhe e 
rikonstruktuar  vetëm në vitin 
2006, godina paraqitej me kushte 
të papërshtatshme për zhvillimin e 
mësimit. Pas kërkesës për ndihmë 
nga stafi i mësuesve e sigurisht me 
mbështetjen e tyre,  shoqata jonë 
me partnerin IPA Zvicër, mori 
përsipër projektin për gjallërimin 
e kësaj shkolle nëpërmjet disa 
fazave. Aktualisht gjatë fazës së 
dytë të punimeve, qershor-shtator 
2017, u rikonstruktuan 3 klasa dhe 
salla e kompjuterave me punimet 
përkatëse. Gjithçka ishte gati në 
fillimin e vitit të ri shkollor 2017-
2018 për të pritur nxënësit me: 
karrige, tavolina, rafte, tabela të 
zeza, por edhe me soba për të 
përballuar të ftohtin e dimrit. 
Gjimnazi u pajis me të gjitha 
materialet didaktike të nevojshme 
për lëndët: kimi, fizikë, biologji, 
histori e gjeografi. Tashmë 

Mësuasit gjatë hapjes së materialeve.

orët mësimore do të jenë më 
interesante duke nxitur më shumë 
vëmendjen. Nxënësit tashmë kanë 
edhe një laborator kompjuterash 
të kompletuar me projektor dhe 
printer, ku mund të zhvillojnë 
orën e informatikës. Gjithashtu 
janë bërë disa orë trajnimi për 
Webdesign si pjesë e projektit “Get 
connected” , me nxënësit e shkollës. 
Ky është projekti më i ri i Vizion 
O.J.F  në ndihmë të përgatitjes 
së nxënësve për tregun e punës! 

Projekti “Get connected” është 
në fazën e parë të tij të formimit 
të faqeve web për gjimnazet.
Gjimnazi rrezaton plot energji 
pozitive, frymë rinore, bashkëpu- 
nim, ide, dëshira, synime e plot 
aventura në kokën e atyre djemve 
dhe vajzave që presin një shkëndijë 
për të ndriçuar ylberin e mendimeve 
të tyre. E sigurisht ndihma e ofruar 
me materiale didaktike, ambiente 
më të mira, trajnime web, veç sa i 
ka ndjellur më shumë për të punuar 
fort. Fryma rinore është injektuar 
edhe në stafin pedagogjik.

KOPSHTI NË MARIKAJ, VORË

1 Qershori 2017 na gjeti në Vorë. 
Fëmijët e kopshtit në Marikaj u 
gëzuan pa masë me surprizën tonë.  
Vizion O.J.F së bashku me VSB 
Vizion Social mundësuan dhuratat 
për secilin nga fëmijët.  Lumturia 

Fëmijët teksa po recitonin.

shkëlqente në sytë e tyre tek hapnin 
dhuratat. Fëmijët kishin përgatitur 
vjersha dhe këngë shumë të bukura. 
Ishte festa e tyre, dhe ne patëm 
fatin të gëzojmë bashkë me ta.

TARAZH, MIRDITË

Nëse për të tjerët vera është kohë 
pushimi, për ne është përgatitje 
intensive e ambienteve për vitin e 
ri shkollor. Kësaj here Vizion O.J.F 
në bashkëpunim me partnerin 
IPA Zvicër, u gjendën në shkollën 
9-vjeçare Tarazh.  Shkolla pritëse 
e 32 nxënësve dhe 12 fëmijëve 
në kopsht, paraqitej në kushte 
emergjente jo të përshtatshme për 
zhvillimin e mësimit. Tavani dhe 
çatia tejet të amortizuara ishin 

rrezik për nxënësit dhe mësuesit e 
kësaj shkolle të cilët e kishin shumë 
të vështirë mësimdhënien.  Në 
këtë fazë të parë   u bë e mundur 
ndërtimi i çatisë së re, i tavanit dhe 
në bashkëpunim me mësuesit edhe 
lyerja e shkollës.  Me punë intensive 
mundëm që të hapnim dyert për 

Tavani i amortizuar majtas, pas punimeve 
djathtas.

fëmijët ditën e parë me një shkollë 
më të sigurt dhe sigurisht më të 
bukur. I pritëm krahëhapur, jo 
vetëm me buzëqeshje, por edhe 
me çanta dhuratë për secilin prej 
tyre. Nga Tarazhi uruam të gjithë 
nxënësit dhe mësuesit për një vit të 
suksesshëm shkollor me rezultate 
të shkëlqyera. Stafi i mësuesve dhe 
prindërit në Tarazh janë shumë 

Fëmijë ditën e parë të shkollës.

mirënjohës për punën e bërë. 
Fëmijët na lumturuan me kartolinat 
dhe vizatimet e përgatitura në 
shenjë falënderimi.  Faleminderit 
mësuesve dhe nxënësve të shkollës 
Tarazh që na dhuruan energji 
pozitive!

Në një shkollë ku figura e saj ishte 
përkulur nën tavanin që frikësonte 
nxënësit e ata largoheshin çdo 
ditë, tani ishin nxënësit që të 
lumturonin me vizatimet e 
punimet e bëra me shumë kujdes 
në shenjë falënderimi.



KALLË

Kalla është një fshat afro 35 
minuta larg qytetit të Peshkopisë.  
I ndodhur mes varfërisë , e vetmja 
shpresë diturie, shkolla fillore, 
ndodhej në kushte tejet të vështira. 
36 fëmijët e shkollës, përfshirë këtu 
dhe 17 kolopuçët e kopshtit, duhej 
të ecnin në kohë shiu e bore për 
të shkuar në banjot e amortizuara 
të ndodhura jashtë ambienteve 
mësimore. Teksa futeshe brenda 
tavani me lagështirë rëndonte çdo 
ditë mbi kokat e fëmijëve. 

Vizion OJF dhe IPA Zvicër në Kallë. 

Falë ndihmës së ofruar nga 
Vizion O.J.F në bashkëpunim 
me partnerin IPA Zvicër, shkolla 
ka një tavan të rikonstruktuar 
me ndriçimin e përshtatshëm 
si dhe banjot brenda godinës. 
Drejtoresha e shkollës bashkë 
me tre mësueset dhe edukatoren 
ndihen falenderuese për punën e 
bërë. Shkolla tashmë ka një pamje 
tjetër. Shpresojmë që fëmijët të jenë 
nxënës shumë të mirë e të mbarë!

E VLERËSOJMË JETËN!

Teksa projektet për rikonstruksionin 
e shkollave vazhdojnë, ne vazhdo- 
jmë të ndihmojmë edhe disa 
qendra shëndetësore. Të ndodhura 
në fshatra të largët, këto qendra 
janë pritëse të rasteve urgjente të 
shumë banorëve të sëmurë, edhe 
pse ndihma e parë vjen shumë 
e pamjaftueshme. Jemi mësuar 
gjithmonë me qendra të rrënuara 
e me prindër që kalojnë së pari 
në farmaci. Këto janë arsyet përse 
disa nga projektet tona janë të 
fokusuara në rikonstruksionin, por 
dhe furnizimin me medikamente 
të mjaftueshme të këtyre qendrave.

Gjatë shpërndarjes së ilaçeve në qendrat 
shëndetësore.

Si edhe në vitet e shkuara, furnizuam 
me medikamentet e domosdoshme 
për mbarëvajtje 1-vjeçare tre qendra 
shëndetësore në bashkëpunim me 
International Project Aid, Q.Sh. 
Zojs dhe Dragushë në Lezhë si dhe 
Q.Sh Ashta në Shkodër.  Sigurisht 
shpresojmë që të ketë sa më pak 
banorë të sëmurë, por fundja 
në këto zona mund të trokasin 

pa hezitim në dyert e qendrave 
shëndetësore përkatëse sepse aty  
do gjejnë medikamentet e domos- 
doshme për të funksionuar më 
së miri si dhe infermier shumë të 
apasionuar pas punës së tyre. 

KALIVAÇ (UNGREJ)  

  Rruga e shtruar shkon deri afro 
30 min me makinë nga qendra 
e Njësisë Administrative. Janë 
9 fshatra që marrin shërbimin 
në këtë qendër shëndetësore në 
gjendje tejet të amortizuar. Bebat 
e vegjël, nënat e reja dhe pleqtë e 
mundur nga sëmundjet u duhet të 
ecin deri në 2 orë në këmbë (për 
shkak të rrugës së keqe gati 1 orë 
me makinë).  Edhe pse ka një staf 
mjekësor që punon me zemër, 
sërish nuk u shëron dot dhimbjet e 
pafund të jetës së izoluar e pa asnjë 
kusht zhvillimi në këtë zonë tejet të 
varfër. Ne dërguam ndihmën tonë 

Me stafin mjekësor gjatë shpërnadrjes.

të përvitshme me medikamentet e 
nevojshme për 1 vit. Të paktën kur 
të trokasin në qendrën shëndetësore 
në Ungrej , në mos shpresë për një 
jetë më të mirë,  të gjejnë ilaçe pa 
pagesë!

NDIHMË PËR VETËNDIHMË! 

Kësaj here Vizion O.J.F së bashku me 
partnerin Deutsche Kleiderstiftung u 
gjendën në familjen Koçi në Marikaj. Kjo 
familje në kushte të skajshme ekonomike 
është tashmë pjesë e projektit “Ndihmë 
për vetëndihmë”.  Ata mund të sigurojnë 
të ardhura nga shitja e rrobave të dhuruara 
nga ne. Tashmë gjenerojnë vetë të ardhura 
për të mbuluar shpenzimet ushqimore 
duke mos qenë pjesë e listës së gjatë të 
borxhlinjve në dyqane. Mbështetja jonë 
vazhdon derisa situata ekonomike bazike 
të bëhet e qëndrueshme.  Në periudhën 
e verës familja kthehet në vendlindje për 
të mbledhur bimë medicinale te cilat i 

shesin me çmim modest për sakrificën e 
madhe që u duhet të përjetojnë. Ne kemi 
ndihmuar edhe me jorganë, batanije e 
çarçafë për të gjithë anëtarët e familjes, 
sepse u duhen për netët e ftohta në mal.

Foto nga vizita në familjen Marikaj.

 Shoqata VIZION O.J.F
 Rr. Vizion, Vorë
 Tel: +355 67 20 55078
 info@vizionojf.org
 www.vizionojf.org
 Vizion OJF
vizionojf



BULQIZË

Të vërteta dhe përjetime gjatë punës në 
terren(shkrim i shkëputur).

…Teksa dita ecte ne u nisëm në 
Gjoricë të Bulqizës. Vizitë në dy 
familje të rënduara nga rrethanat 
që askush nuk do t’i zgjidhte. Në 
familjen e parë nëna e arsimuar 
më shumë se djali që kishte vetëm 
dy klasë shkollë, më  vërtetoi më 
shumë se asnjëherë degradimin e 
sistemit arsimor. Sa mirë që ne po 
ndihmojmë në ndryshim! Në anën 
tjetër tre jetimë, tre, katër dhe pesë 
vjeç. Të përmalluar për nënën që 
i kishte lënë dy vite më parë. Ata 
presin të pafajshëm e të rrethuar 
nga skamja. Teksa largoheshim në 
mendje më mbeti jeta e asaj gruaje 
që tani nuk jetonte më. Ajo kishte 
ikur nga kjo jete dy vite më parë, 
por a kishte jetuar ajo para se të 
ikte fizikisht? A mori frymë ndonjë 
moment ajo grua?

Dita mendova se do të vazhdonte, 
por ajo ndaloi në një familje tjetër 
afër dhe shumë larg realitetit tonë. 
Jashtë na priste vajza njëmbëdhjetë 
vjeçare që na drejtoi më tej.  Fjala 

nuk mundet të përshkruajë gjendjen 
e tyre. Një dhomë që priste çdo gjë 
që ishte jashtë për ta futur brenda. 
Një mama që “jetonte“ me fëmijët 
e saj që ia kishte dhënë jeta, por a 
mundej ajo t’i mbante?  Nuk di të 
them sa fëmijë kishte sepse as ajo 
vetë nuk e dinte me siguri… Ajo 
kishte qenë  një vajzë me paaftësi 
mendore njësoj si nëna e saj që 
kishte humbur jetën pak ditë më 
parë. Ishte veshur me të zeza sipas 
zakonit, ai zakon që e martoi vite 
më parë me një burrë shumë më 
të madh në moshë dhe nuk pyeti 
më se çfarë do të bëhej me të. Zoti 
i dha fatin të krijonte familjen që 
ajo nuk e mban dot. Por çfarë faji 
kanë fëmijët?! I vogli flinte i qetë, 
i pafajshëm, pa ditur e pa kuptuar 
se ku po jetonte.  Është fëmijë… 
Kërkon mbrojtjen që nuk ia jepte 
dot askush.  Kush do ta vërë dorën 
aty ku gjithkush vendos shoshën 
për ta mbuluar? Ditët kanë kaluar, 
por koha ka mbetur aty sepse ata 
fëmijë nuk kanë zë të bërtasin. Ata 
presin, presin dhe shikojnë plot 
shpresë drejt aty ku duhet të ishte 
dera, por nuk është një e tillë…

PROJEKTI I DIMRIT

Së bashku me fundvitin vijnë dhe 
vizitat nga babagjyshët tanë!  Vizion 
O.J.F do t’u gjendet me paketa të 
bollshme ushqimore familjeve më në 
nevojë në Durrës,  Vorë, Bulqizë dhe 
Mirditë. Tashmë kanë filluar përgatitjet 
për të ofruar ndihmë për afro 300 
familje. Edhe ato do të munden të 
festojnë gëzueshëm ndërrimin e viteve 
me shpresën që viti i ri të jetë më i 
mbarë edhe për ata!

SOHODOLL

Projekti ynë i radhës është pikërisht 
shkolla 9-vjeçare Sohodoll, në 
Peshkopi. Një fshat arsimdashës, 
punëtor, iniciator me ndihmën 
në komunitet, premton shumë.  
Në këtë shkollë marrëdhënia mes 
mësuesve dhe nxënësve është për 
t’u përgëzuar. Tashmë drejtori i ri 
z. Fatbardh Cena po mundohet të 

fusë një frymë të re në shkollë duke 
e përafruar atë me shkolla të tjera 
simotra në Shqipëri! Gjithmonë 
me dëshirën e mirë për t’u miqësuar 
me fëmijët e shkollave ku ndihma 
jonë bëhet realitet me shpresën që 
atmosfera që u çojmë t’u shërbejë 
për të menduar pozitivisht.

SPITALI I BULQIZËS

Spitali rajonal i Bulqizës u ofron 
shërbim afro 12.000 banorëve 
të zonës. Një zonë e varfër dhe 
me shumë probleme sociale, ku 
mbarëvajtja e spitalit luan rol jetik 
për banorët. Drejtori i spitalit z. 
Leonard na ka kërkuar ndihmë 
për pajisjen e autoambulancave 
me mjetet e nevojshme që të 
përmbushin funksionin e tyre për 
të shpëtuar jetë njerëzish në rast 
urgjencash.

A dëshironi dhe ju ta 
mbështesni aktivitetin tonë?

Emri
Mbiemri
Mosha
Cel
E-mail
DUA TË JEM VULLNETAR
DUA TË KONTRIBUOJ
Llogari në Pro Credit Bank
Vizion O.J.F Lekë
AL46209111080000160003480101
Vizion O.J.F Euro
AL0320911180000160003480002

Shoqata në pak rreshta

-Shoqatë shqiptare e themeluar në 
vitin 2008, me qendër në Tiranë 
dhe në ndihmë të njerëzve në 
nevojë.

-Realizon projekte në bashkëpunim 
me partnerët e saj strategjik 
gjermanë dhe zviceran.

-Është aktive në zonat rurale, në 
zonat e thella malore dhe jo vetëm.

-Jep kontributin e saj në projekte 
madhore në ndihmë të komunitetit 
si rikonstruksion apo ndërtim 
qendrash shëndetësore dhe shkolla 
e kopshte.

-Është ndihmë direkte për familjet 
në nevojë me ndihma ushqimore, 
veshmbathje dhe dru zjarri.

-Është nxitëse e projekteve 
ndihmë për vetëndihmë përmes 
iniciativës së saj VIZION SOCIAL 
BUSINESS sh.p.k, duke ofruar 
mundësi për punësim për femrat 
kryesisht dhe për familjet në nevojë 
në përgjithësi.

-Ka letër mirënjohje nga OSCE në 
Tiranë, në vitin 2008 për punën e 
mirë që u realizua në bashkëpunim 
me ta për situatën post emergjente 
të katastrofës në Gërdec.

-Të gjitha projektet shoqata 
VIZION O.J.F i realizon vetë në 
terren me bashkëpunëtorët e saj 
duke ofruar mundësi punësimi për 
banorët e zonës dhe duke krijuar 
bashkëpunime të mira në rang 
lokal në çdo zonë ku realizohen 
projektet.

Projekte të planifikuara!


