VIZION O.J.F
Organizatë shqiptare në ndihmë të njerëzve në nevojë.

Projekti Hope @home.

Znj. Suzana Hila duke ndjekur
trajnueset në punën në tezgjah.

Hope@home, një emër shpresë,
një emër mbështetje, një emër që
përqafon fort gratë dhe vajzat.
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si një nismë shumë e veçantë në
këtë shekull të teknologjive, prapë
me dashuri flasim për një zanat të
vyer e të çmuar nga gratë dhe vajzat duararta të zonës së Dibrës.
Hope@home është një nga projektet më të reja të shoqatës
Vizion OJF, projekt i mbështetur
nga Ambasada Amerikane, i cili
synon fuqizimin e grave dhe vajzave të zonës së Dibrës përmes
aftësive sipërmarrëse. Vajzat dhe
gratë e kësaj zone, e mirëpritën
me shumë interes dhe emocion,
me synimin që kjo eksperiencë
t’u vijë në ndihmë e për të hyrë
në tregun e punës.

ti leksionet rreth kësaj teme ku
gratë dhe vajzat u njohën me disa
nga bimët mjekësore të zonës së
tyre dhe vlerat e këtyre bimëve.
Trajnimi i dytë ishte në fushën
e artizanatit (tezgjahu) ku znj
Suzana Hila e ardhur nga Shkodra, u mësoi grave pjesëmarrëse proceset e punës në tezgjah.

Gjatë trajnimit për agrikulturën.

Trajnimi i tretë që u bë ishte ai
në fushën e agrikulturës, ku prosor Zef Gjeta, i njohu me pemët
Një orë trajnimi i bimëve medicinale.

Informacioni dhe mësimi i një
profesioni do i bëjë ato të afta të
Punime në tezgjah gjatë trajnimit

Me dëshirën e madhe për të sjellë
kultura të harruara si tezgjahu,
duke u bërë dhe pjesë e medias
Prof. Zef Gjeta në ciklin e trajnimeve
për agrikulturën.
Prof. Zyber Gjoni gjatë trajnimit në
ciklin e bimëve medicinale.

Punimi në tezgjah.

konkurrojnë në treg. Trajnimet
janë kryer intensivisht në fundjavë.
Trajnimet e para që u bënë ishin
ato rreth temës “Bimët medicinale”. Profesor Zyber Gjoni mbaj-

frutore të zonës së Dibrës, me të
cilat kjo zonë është mjaft e pasur.
Në këto trajnime u bashkuan më
së miri pjesa teorike dhe ajo praktike. Ky aktivitet u bë i mundur
nga Vizion OJF me mbështetjen e
SGD US Embassy Tiranë.

Një kopsht për fëmijët e
fshatit Blliçe
Në këtë ditë të bukur e kaq të lumtur,
me shpresën për t’u bërë një dorë e
madhe dhe e ngrohtë për ju fëmijë e
engjëj të vegjël, ne bëmë të pamundurën që t’u sillnim pranë një kopsht
ashtu siç e meritoni. Me lot e dridhje zemre, kur flitet për kaq shumë
dashuri, ia dolëm që të ardhurat të
mblidhen nga bizneset vendase.

and Development që falë eventit
“Rrathë Dhurues” bëre të mundur
“Një kopsht për fëmijët e Blliçes!
Që të mos harrojmë edhe diçka të
vogël: punimet janë kontrolluar sistematikisht nga vogëlushët e kopshtit,
të cilët në ditët e ftohta e plot dëborë,
erdhën thuajse çdo ditë për të shikuar
punimet e për të nxitur punëtorët për
të punuar sa më shpejt e sa më mirë.

Tashmë këmbët e tyre të vogla do të
rrinë ngrohtë në këtë tapet të bukur.

T’i gëzoni të dashur vogëlushë!

bashkë ne përmbushëm dëshirën e
fëmijëve dhe plotësuam angazhimin
social e humanitar të të gjithë
mbështetësve tanë! Faleminderit
edhe ty Partners Albania for Change

Këtë vit bëmë furnizim me Pako
Ushqimore për 40 familje në
zonën e Gramshit! Edhe pse kjo
është hera e parë që ne shpërndajmë ndihmën në qytetin dhe
fshatrat e zonës, situata në familjet që vizitojmë është po e njëjta!
Familje në varfëri, papunësi, diskutime për ndihmë sociale apo “kemp”!

Ndihma e dimrit dhjetor 2018
Me rastin e festave të fundvitit,
AMD sh.p.k organizoi Charity
Bake Sale duke nxjerrë në shitje
ëmbëlsira të gatuara në shtëpi nga
vetë punonjësit. Nëpërmjet shitjes

Bukur, pastër, ngrohtë - sy të lumtur e duar të vogla, jo më të skuqura
nga të ftohtët, na presin sapo hapim
derën! Faleminderit Telekom Albania, Balfin Group e Armand Duka
për mbështetjen e madhe që dhatë
në realizimin e kopshtit! Si dhe të
gjithë ju miq Pana Pezana Rexha,
Junida Katroshi, Mentor Kikia, Elira
Sakiqi, Klodiana Kapo, Blodin Cuci
e Arjola Gorica nga ASTA, Brunilda
Isaj, Rovena Balla Klosi, Aleksandra
Sula dhe Andi Dobrushi faleminderit me gjithë zemër për kontributin
tuaj! Tashmë kopshti është gati dhe

Ndihma e dimrit në Gramsh.

Ndihmat e fundvitit.

së këtyre ëmbëlsirave dhe donacioneve dashamirëse të stafit të
AMD, në prag të 2019 u mundësua ndihma me pako ushqimesh
për 10 familje në nevojë në Vorë.
Së bashku bëmë shpërndarjen
në datën 31 dhjetor që edhe këto
familje të mund të gëzojnë dhe
të shtrojnë darkën e Vitit të Ri!
Festa e ndërrimit të viteve bëhet më
e ngrohtë për të gjitha familjet: duke
dhuruar, ndihemi të gjithë të lumtur!
Faleminderit AMD që u bashkuat me
Vizion OJF në këtë periudhë festash!

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

Pakot me ndihma të pergatitura gati
për tu shpërndarë.

Fëmijë që rriten me mungesa maksimale në ushqim dhe veshje! Shpeshherë të dhunuar fizikisht, e gjithmonë të dhunuar emocionalisht!
Vizitat në familjet ku ne shkojmë
me pakon ushqimore, shoqërohen
me biseda të gjata me anëtarët e
familjes për të ndryshuar pak atmosferën ku gjenden e në të njëjtën kohë për të kuptuar më shumë,
apo për të ndihmuar më shumë.
Shpresojmë që ky realitet të mos
vazhdojë pafundësisht në Shqipëri!
E të kemi fatin të arrijmë kohën kur
ta kujtojmë si një ëndërr e keqe!

Një familje në Gramsh

Shpërndarja e pakove ushqimore në Krujë.
Ne vazhduam me shpërndarjen e
Pakove Ushqimore, për 40 familje
në nevojë në njësitë administrative
të Bashkisë Krujë bashkë me stafin e bashkisë! Varfëria e sëmundjet kanë mposhtur shumë familje! Bisedat i zhvillojmë me lot në
sy dhe po mes lotësh dhimbjeje e
mjerimi, marrim falënderimet e
përzemërta që u ndryshojnë paksa rrudhat e fytyrës e sigurisht dhe
ditën e sotme këtyre familjeve!

Pakoja ushqimore.

Shpresojmë të shtrojnë edhe ata një
vakt normal për Festën e Vitit të Ri!
Një pako ushqimore përbëhet nga:
25 kg miell, 3 litra vaj, 5 kg sheqer,
5 kg makarona, 5 kg oriz, 1 kg biskota për fëmijët dhe 1 pako kripë.
Bashkë mund të bëjmë më shumë
miq! Dhuroni dhe ju aq sa mundeni! Ktheni sytë te njerëzit në nevojë!

Gjatë vizitave në familje.

Shpërndarja në terren
vazhdon
A thua tik-taket e orës së Vitit të ri
i presim të gjithë njësoj, me tavolinat plot e dhurata për fëmijët?
Fatkeqësisht jo! Jeta dhe puna
jonë na ka bërë që me lot në sy
të shohim fëmijë, që e mendojnë babagjyshin veç në ëndrra.
U munduam që edhe këtë Vit të ri

të jemi prapë pak babagjysh i prekshëm, t’i japim pak ndriçim errësirës
dhe zymtësisë së tavolinës së varfër.
Me ndihma ushqimore sado modeste,
ne sollëm pak tik-take zemre te ju.

Fëmijët e kopshtit Blliçe, në
Dibër, ju urojnë Gëzuar Vitin e
Ri! Dhuratat për të gjithë fëmijët e kopshtit u mundësua nga
Balfin Group nëpërmjet kompanisë Jumbo Albania pjesë e tij!

Gëzuar vogëlush!

Varfëria është ulur këmbëkryq prej
vitesh në këto familje e ne mundohemi t’u dhurojmë vakte të ngrohta për
ditët e ftohta të dimrit! Këtë fundvit
ne shpërndajmë pako ushqimore për
300 familje! Në Peshkopi 40 familje, në Mirditë 40 familje, në Krujë
40 familje, në Gramsh 40 familje, në Pukë 20 familje, në Përrenjas 15 familje, në Sukth 35 Familje dhe në Vorë 40 familje, dhe 30
familje në rrethinat e Tiranës! Ne
nuk ndryshojmë dot situatën e tyre
ekonomike, e dimë! Por u gjendemi
pranë me aq sa mundemi! Ju lutemi të gjithëve ju miq të dhuroni një
vakt a rrobë të ngrohtë për njerëzit
në nevojë! Për ata që keni para
syve, fare pranë, a për ata të tjerët
që janë diku larg, dhe përpiqen të
mbijetojnë! Duke dhuruar aq sa ju
mundeni, do merrni shumë falënderime të përzemërta nënash e sy plot
shkelqim nga lumturia e fëmijëve!

Një përqafim i ngohtë nga ky vogëlush.

Me lodra në duar, këngë e
valle gëzuam të gjithë së bashku!
Faleminderit
Jumbo
Albania!
Fëmijët
janë
e
ardhmja!

Community organizing në
gjimnazin e Peshkopisë.
Ne patëm një leksion të hapur rreth

Faleminderit të gjithë
bashkëpunëtorëve dhe vullnetarëve
për shpërndarjet në terren!

Festojmë së bashku me
fëmijët e kopshtit Blliçe.

Femijët e kopshtit Blliçe të lumtur me
lodra në duar.

Profesor Dave Beckwith.

Organizimit të Komunitetit me profesorin Dave Beckwith! Duke qenë
së bashku me të rinjtë e Gjimnazit
“Seit Najdeni” në Peshkopi, duke
dëgjuar zërin e tyre, dëshirat e tyre,
na bëjnë të ndihemi krenarë për
secilin prej tyre! Zoti Beckwith
erdhi në Shqipëri i mbështetur nga
Ambasada Amerikane në Tiranë dhe
Instituti Co-PLAN për Zhvillimin e

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

Habitatit. Ishte diçka shumë e bukur,
prania e tij me ne! Puna e ekipit bën
punën e ëndrrave!

velopment and US Embassy Tirana!
Ne prezantuam nismën tonë “Hopla” me produkte handmade upcycling të bëra nga vajzat e gratë që ne
mbështesim drejt punësimit.

Faleminderit gjimnazistë të
mrekullueshëm!

Dita kombëtare e aktivizmit.
“Dita Kombëtare e Aktivizmit” në
sheshin Skënderbej, u organizua nga
Co-PLAN Institute for Habitat De
Fustan I qepur nga duart e vajza tona
“Hopla”

Bashkë për zhvillim, është motivi
ynë i përditshëm!
Faleminderit për suportin tuaj! HOPLA VSB Kids Store dhe Co-PLAN
Institute for Habitat Development

Go girls!

Projekte të planifikuara
Gjimnazi “Dhosi Liperi”

Shkolla Frankth

Këtë vit do të jetë faza e katërt dhe e
fundit që shoqata Vizion OJF dhe partneri i saj IPA Zvicër, do të ndihmojnë
gjimnazin “Dhosi Liperi” në Sukth të
ri. Në këtë fazë do të ndërtohet fusha sportive prapa oborrit të shkollës
dhe krijimi i një biblioteke në shkollë.
Kjo bibliotekë e re do të pajisjet me
rafte, tavolina, karrige si dhe me listën
e librave të kërkuar nga vetë shkolla.
Ne jemi shumë të kënaqur nga bashkëpunimi me gjimnzain “ Dhosi Liperi” ndër vite dhe punën që ata bëjnë
për mirëmbajtjen e pajisjeve të shkollës.

Shkolla 9- vjeçare Frankth është
një shkollë shumë e amortizuar .
Shkolla ndodhet rreth 40 minuta nga qyteti i Burrelit. Në këtë
shkollë studiojnë afro 48 nxënës.
Shoqata Vizion OJF dhe partneri
IPA Zvicër këtë vit do të bëjë rikonstruksionin e tualeteve të shkollës
të cilat aktualisht janë në kushte
tepër të këqija higjieno-sanitare.
Gjithashtu shkolla do të pajiset edhe me
tavolina, karrige, tabela të zeza dhe soba.

Rikontruksioni i tualeteve të
shkollës Derven

Shoqata Vizion O.J.F dhe partneri i saj IPA
Zvicër do të marrin përsipër rikonstruksionin e shkollës 9-vjeçare Sopot në qytetin e Bulqizës, për një periudhë 4-vjeçare .
Gjatë kësaj periudhe ne do të japim kontribut për rikonstruksionin e shkollës sipas fazave dhe nevojave emergjente derisa
shkolla të kthehet në gjendjen e saj opimale.
Në këtë fazë të parë ne do të bëjmë rikonstruksionin total të çatisë së shkollës.

Pasi përfunduam vjet me rikonstruksionin
e
tarracës
së
shkollës 9-vjecare Derven, Krujë
ne së bashku me partnerin tonë
IPA Zvicër, do të bëjmë rikostruksionin e 11 tualeteve të shkollës,
6 në kat të dytë, 5 në kat të parë.

Shkolla 9-vjeçare Sopot

