
Gjimnazi “Haxhi Qira” në 
Burizanë të rrethit të Krujës 
është një gjimnaz me një numër 
të madh nxënësish, rreth 800.
Pas rikonstruksionit total që iu bë 
kësaj shkolle nga Bashkia Krujë, edhe 
ne si shoqatë dhamë ndihmën tonë, 
për të disatën herë në këtë shkollë.

 
Ndihma jonë konsistoi në pajisjen e 
sallës së kompjuterave me 17 komp-
jutera  të rinj, stabilizatorë,   2 printera, 
projektor për zhvillimin normal të 
mësimit të orës së informatikës.
Gjithashtu u krijua dhe një faqe 
web-i për shkollën “Haxhi Qira” në 
të cilën nxënësit pasurojnë faqen e 
shkollës me informacion të gjerë 
e të larmishëm për aktivitetet që 
bëhen në shkollë, për nxënësit e 
dalluar, për mësuesit e shkollës.

Kjo faqe përditësohet gjithmonë nga 
një grup i përzgjedhur nxënësish 
prej 6 vetash, të cilët punojnë me 
përkushtim për ta mirëmbajtur atë.

Drejtuesja e organizatës “Vizion 
O.J.F” Suela Koçibellinj, së bashku 
me 4 të rinj aktivistë nga Shqipëria, 

Z. Kodra, Z. Dragoti, Znj. Me-
colli dhe Z. Sauku u bënë pjesë e 
një programi  6 - javor, që trajnon 
profesionistë të rinj të shoqërisë 
civile nga vende të ndryshme të 
botës.   Ky program u organizua  
nga WSOS, organizatë që merret 

me community organizing per 
problematika të mprehta të komu-
nitetit kryesisht atyre që lidhen me 
varfërinë dhe u financua  nga US 

state department.
Gjatë kësaj periudhe Suela dhe 

kolegët e saj morën pjesë në disa 
organizime në ndihmë të komunite-
tit si për tu theksuar Campaign for 
Breast Cancer është një maratonë 
mbarëqytetare në aksin kryesor të 
qytetit! Gra, burra e fëmijë që bas-
hkohen heshturazi për një qëllim. 
Shumë gra “fituese të luftës” ndaj 

kancerit të gjirit janë shembull 
kujdesi dhe motiv kërkimesh.

Gjithashtu u bë i mundur ndërtimi i 
një shtëpie për një nënë me 

4 fëmijë. 
Kënaqësi kur sheh njerëz që bëhen 
bashkë për të ndihmuar një grua, 

një nënë, një familje në nevojë. Me 
shpresën që praktika të tilla do të 

kemi dhe në Shqipëri  

Zona e Bulqizës është një nga zonat 
me të varfëra në Shqipëri. I ashtuqua-
jturi “Qyteti gri” vuan prej vitesh nga 
skamja dhe varfëria që e ka mbërthy-
er këtë zonë, ku i vetmi burim është 
shitja e kromit.  

Shoqata Vizion O.J.F dhe 
partneri i saj IPA këtë herë pajisën 
autoambulancën e spitalit Bulqizë 
me: Defibrilator, Ekg, Monitor, si 
dhe Letra për EKG.

 
Pajisja e kësaj autoambu-
lance do i shërbejë banorëve 
të zonës në raste urgjencash.
Spitali i Bulqizës nuk ka pasur më 
parë pajisje të tilla në mënyrë që 
të ndihmojnë në shpëtimin e jetës 
së njerëzve, dhe ne jemi shumë 
të lumtur që e mundësuam këtë.
Faleminderit IPA!    

Burizanë“Shkëmbim Eksperience” Spitali Bulqizë
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Shoqata Vizion OJF dhe IPA Zvicër, 
që prej vitit 2015 mundësojnë fur-
nizimin me ilaçe sipas listës së 
kërkuar nga vetë qendrat shënde-
tësore.

Këto ilaçe u shërbejnë një num-
ri të madh banorësh të cilët marrin 
ndihmën e nevojshme pranë këtyre 
qendrave, të cilët na falënderojnë 
për punën e mirë që kemi bërë.
Faleminderit IPA dhe Vizion OJF!

Gjimnazi “Dhosi Liperi” është 
tashmë për të tretën herë pjesë e 
ndihmës sonë për ndryshimin e 
pamjes së kësaj shkolle.

Ky gjimnaz është treguar shumë 
bashkëpunues me ne, në mirëmbajt-
jen e shkollës, dhe në përkushtimin 
që kanë ata si staf mësuesish dhe 
nxënësish për çdo gjë të mirë që ne 
kemi bërë në shkollën e tyre.
Këtë vit ndihma jonë konsistoi në 
ndërtimin e laboratorit të fizikës dhe 
të kimisë si dhe pajisjen e tyre me 
materialet didaktike të nevojshme.

Gjithashtu në këtë shkollë u bë mo-
bilimi total i klasave me: banka,  
karrige, për nxënësit dhe mësuesit, 
rafte librash, tabela të zeza. 

Shkolla 9-vjeçare Sohodoll në rre-
thin e Dibrës është një shkollë në të 
cilën studiojnë 260 nxënës nga kla-
sa e parë deri në të  9-tën. Ata na u 
drejtuan për ndihmë në lidhje me 
problematikën që kishin me tualetet 
jashtë funksionit, dhe për më tepër 
jashtë godinës së shkollës!

 
Shoqata Vizion O.J.F së bashku me 
partnerin e saj IPA Zvicër mundësu-
an ndërtimin e 10 banjove të reja, 8 
për nxënësit ( 4 per vajzat dhe 4 për 
djemtë) si edhe 2 banjo për mësuesit.
Kushtet në këto tualete tashmë janë 
shumë të mira, me të gjitha pajisjet e 
duhura hidro-sanitare.
Tashmë shkolla e Sohodollit ka një 
ambjent të përshtatshëm për tualete 
dhe me ujë të rrjedhshëm.

Ndërtimi i tualeteve të 
brendshme në shkollën 
9- vjeçare Sohodoll

Rikonstruksioni i tarracës së 
shkollës 9- vjeçare Derven

Tualetet e reja brenda ne shkolle

“Një orë laboratori kimie, me nxënësit 
e gjimnazit”.

Tavolinat e reja për klasat

Shoqata Vizion O.J.F dhe IPA fillu-
an fazën e parë të ndihmës që është 
“Rikontruksioni i tarracës”. Prej 
vitesh kjo shkollë ka pasur një tarracë 
të amortizuar dhe çdo gjë që binte 
jashtë, futej brenda. Punimet që u 
kryen nga bashkëpunëtorët tanë  ishin 
: heqja e shtresës së vjetër të tarracës, 
vendosja e dy shtresave te  reja izol-
uese, veshja me llamarinë kulluese, 
vendosja e shkarkuesve anësore, ri-
parimi i oxhaqeve, vendosja e kapa-
kut të baxhasë.
Kjo ishte vetëm faza e parë, shpreso-
jmë që të kemi bashkëpunime në të 
ardhmen.

Gjimnazi   “Dhosi Liperi” 
Sukth i ri.

Qendra shëndetësore:  Zojs, 
Dragushë, Ashtë, Kalivaç

Hyrja e ambulancës Kalivaç

Disa ilaçe të nevojshme për banorët e 
zonës

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



Histori suksesi me znj. Gjen-
erale Brigade, zv. Shefe e 
Shtabit të Përgjithshëm të 
Forcave të Armatosura Manush-
aqe Shehu, në Sohodoll, Dibër.  

 

Grua e suksesshme dhe nënë e 
përkushtuar, znj. Shehu ndau me 
mësueset, prindërit dhe nxënësit e 
shkollës Sohodoll pjesë nga jeta e 
saj. Për më shumë se një orë znj. 
Shehu me shumë dashuri iu përg-
jigj të gjitha pyetjeve kurioze të 
nxënësve të pranishëm, e jo vetëm! 
Ajo është bijë e këtij fshati. Historia 
e saj frymëzuese fillon në bankat e 
shkollës 

Sohodoll për të arritur sot në majën 
e piramidës komanduese të forcave 
të armatosura të Shqipërisë FASH.  
Në këtë aktivitet na nderuan edhe 
prefekti i qarkut Dibër z. Nexhbe-
din Shehu, drejtoresha e DAR Dibër 
znj. Margarita Markja dhe mësues e 
drejtorë të shkollave të zonës.
Ky aktivitet u organizua me 
mbështetje të Co-PLAN Institute for 
Habitat Development projekti Kin-
dle. Shoqata, Vizion OJF, together for  
development!

Një ndër projektet e planifikuara për 
këtë vit ishte dhe ndërtimi i shkollës 
9-vjeçare Draç në bashkinë Durrës. 

Prej 5 vitesh kjo shkollë ishte jashtë 
funksionit dhe nxënësit e zhvillonin 
mësimin në shkolla të tjera shumë 
larg vendbanimit të tyre. Në bash-
këpunim me shoqatën Muslime-
helfen në Gjermani u bë e mundur 
ndërtimi i kesaj shkolle.  

Tashmë shkolla e re në Draç, është 
gati! 120 nxënës të zonës së Draçit 
do të fillojnë mësimin në shkollën 
e re! Keep going on Vizion Ojf, 
you rock! Faleminderit të gjithë 
bashkëpunëtorëve dhe banorëve të 
zonës!

Në shkollën qendër komuni-
tare Sohodoll, dhe në Gjimnazin  
Sllovë bashkë me gocat e Co- 
Plan ne bëmë  workshop-e mbi 
ambiciet dhe vështirësitë që ha-
sin vajzat/gratë e kësaj zone!  

 
 
 
Sigurisht “women challenge” është 
temë aktuale edhe në vende të zh-
villuara, por trajtimi i kësaj çështje 
në nivel akoma bazik është ajo çfarë 
hasim në diskutime intensive. 

 

 

 
 
 

 
 
Mentaliteti është “zot” në shtëpitë e 
tyre! E në të tillë rast ajo çfarë quhet 
“traditë” është në dëm të zhvillimit 
të këtij brezi.

Ndërtimi i shkollës 9 – 
vjeçare Draç

“Si cucat e Dibres”

Inaugurimi i shkollës “Pren Simoni”
Znj. Gjenerale Brigade Manushaqe 
Shehu Nje foto me nxënëset e shkollës 

9-vjeçare Sohodoll

“Go on girls”

Gjate workshopit me gjimnazistët 
Sllovë

Shkolla e re 9-vjeçare Draç

Tavolinat e reja tashmë janë gati

HISTORI SUKSESI

Faleminderit për momentet e  
mrekullueshme që ndamë së bashku



brës në tavolinat e panairit. Inicia-
tivë e Vizion Ojf dhe Coplan #sicu-
catedibres si nismë për promovimin 
e vlerave të zonës dhe motivimin 
e kultivimit të produkteve ven-
dase dhe tradicionale për zhvillim.  
 

Faleminderit drejtoresha Julida 
bashkë me stafin e mësuesve të 
shkollës që na mbështetet në këtë 
nismë për vajzat dhe me vajzat! 
Faleminderit drejtoreshë Margarita 
që ishe e pranishme! #sicucatedibrës 
vazhdon!

Organizata në pak rreshta

-Organizatë 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.

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

Projekte të planifikuara
Ndihma e dimrit dhjetor 2018

Spitali Bulqizë

Job readiness program

Projekti Hope@home

Projekti ynë i dimrit si çdo vit, edhe 
sivjet do të vijë në ndihmë të njerëzve 
në nevojë duke i furnizuar ata me 
pako ushqimore për të bërë të mun-
dur që edhe ata të kenë mundësinë 
të gëzojnë sadopak si gjithë të tjerët.
Shoqata Vizion O.J.F së bashku 
me partnerin Muslimehelfen Gjer-
mani, do të shpërndajë pako ush-
qimore të cilat përmbajnë: miell, 
sheqer, oriz, makarona, vaj, kripë 
në një total prej 300 familjesh.
Ndihma do të jepet në zo-
nat: Gramsh, Fushë Krujë, 
Vorë, Dibër, Rrëshen, Hamallaj.

Spitali Bulqizë do të ketë edhe këtë 
vit një fazë të dytë, të pajisjes së tij me 
materialet të cilat mungojnë në këtë 
spital për ta bërë atë më funksional. 
Partneri ynë IPA Zvicër, 
është shprehur i gatshëm 
për  të dhuruar këtë ndihmë.

Programi për aftësimin e të rin-
jve në tregun e punës, synon mar-
rjen e njohurive përmes një cik-
li trajnimesh, ku ata do të njihen 
më gjerësisht se si të kërkojnë të 
eksplorojnë në tregun e punës.
Ky program do të realizohet me të 
rinjtë e gjimnazit të Burrelit dhe do 
të jetë në formën e një work shop-i.

Projekti ynë më i ri që tashmë e 
ka filluar rrugëtimin e tij është 
Hope@ home. Ky projekt realizohet 
me mbështetjen financiare të Pro-
gramit të Granteve tëVogla të Komis-
ionit për Demokraci të Ambasadës së 
SHBA Tiranë. Ne synojmë të 
fuqizojmë gratë dhe vajzat përmes 
aftësive sipërmarrëse duke 
shfrytëzuar resurset lokale, në 
mënyrë që të kenë mundësinë që 
të dalin me një sipërmarrje sociale.
Ky projekt do të zbatohet në   
zonën e Dibrës.

Ndryshimet sociale duan shumë 
kohë, ne bëjmë pjesën tonë #si-
cucatedibres going on!Gjithash-
tu një aktivitet i rëndësishëm që 
u zhvillua në SHMB Sllovë ishte 
panairi me produkte të zonës të 
bëra nga nxënëset e shkollës.  

Vajza duararta që sollën shijen e Di-

Momente nga panairi i vajzave duarar-
ta me produkte të bëra nga vetë ato

Momente nga panairi i vajzave duarar-
ta me produkte të bëra nga vetë ato


