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Vizioni juaj është vizioni ynë.

Shoqatë shqiptare në ndihmë të njerëzve në nevojë.
Të dashur donatorë,
bashkëpunëtorë
dhe mbështetës të
aktivitetit tonë!

“Marrëveshje e vullnetit të mirë
me Eco Market!“
Në dhjetor të vitit 2016
patëm mundësinë të takonim
znj. Enva Duka, menaxhere e
përgjithshme e Eco Market. I
treguam punën tonë në terren në
ndihmë të familjeve në nevojë,
por
njëkohësisht
kërkuam
bashkëpunim dhe mbështetje
me
bindjen
që
bashkë
mund të bëjmë më shumë.

“Gëzojmë së bashku vitin e Ri
2017“
Projekti ynë i radhës kishte në
fokus fëmijët e Departamentit
të Onkologjikut në Pediatrinë e
QSUT-së. Me ndihmën e shefes
së pavionit Z. Anila Godo, ne
patëm fatin të njihemi nga
afër me të gjithë fëmijët që
trajtohen aty, 42 fëmijë, me
familjet e tyre, si edhe me stafin
që kujdeset për ta në ditët më
të vështira të jetës. Kryesisht

familje të varfra të cilat sëmundja
u shton jo vetëm dhimbjen por dhe
stërmundimin e pamundësisë
për të përballuar situatën.
Veshje të VSB Kids në rrjetin e
marketeve Eco Market
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babagjyshin e Vitit të Ri, kishte
shumë emocione dhe dhimbje
në të njëjtën kohë. Sytë u qeshën
nga gëzimi dhe shpresojmë
që ky gëzim të ndikojë
pozitivisht në shëndetin e tyre.
Mbështetja e Eco Market me pako
ushqimore vazhdoi edhe më tej.
Tashmë ne kemi nënshkruar
edhe “Marrëveshjen e Vullnetit
të Mirë” me Eco Market, me
dëshirën dhe bindjen që bashkë
mund të bëjmë më shumë.

“Plot Dhurata në këtë fundvit, në
shtëpinë e Fëmijës, Shkodër“

Babagjyshi me dhurata për fëmijët
e pediatrisë

Reagimi pozitiv dhe përkushtimi
në çështje sociale ishte i qartë
në fjalët e Znj. Duka si edhe në
politikën e vetë sipërmarrjes.
Ne jemi mirënjohës për çdo
ndihmë direkte të mundshme që
mund të ofrojmë për familjet që
jetojnë në kushte të tejskajshme
varfërie
në
vendin
tonë.
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Dhjetor
bashkëpunëtorët dhe vullnetarët
e shoqatës Vizion O.J.F. shkuan
në shtëpinë e fëmijës në Shkodër,
për të dorëzuar me porosi të
babagjyshit dhuratat e fundvitit
për 27 fëmijët që jetojnë aty.
Me këtë rast nën kujdesin e
drejtorit Z. Gëzim Mahmutaj
u organizua edhe një festë e
madhe me animatorë, me këngë
e lojëra, si edhe për të plotësuar
më së miri atmosferën u shtrua
edhe tavolina e bollshme nga
stafi i mrekullueshëm i B7 Zogaj,
me gatime tejet të shijshme të
cilat fëmijët i shijuan gjatë festës.

Stafi i mrekullueshëm i pediatrisë
së QSUT-së
Dhe ndihma konkrete konsistoi
në : Pako familjare me ushqime
mundësuar nga Eco Market,
pako me rroba mundësuar nga
VSB vizion social shop, lodra për
të cilat morëm mbështetjen e
Jumbo Albania, dhe libra artistik
mundësuar nga Adrion LTD.
Ditën kur ne shpërndamë
dhuratat, më datë 23 dhjetor, në
dhomat e fëmijëve bashkë me

Shpërndarja e dhuratave në
shtëpinë e fëmijëve Shkodër
Dhurata që çdo fëmijë mori ishte
një pako me veshje të ndryshme
mundësuar nga VSB vizion social
shop sipas moshës, dhe lodra
të ndryshme për të cilat morëm
mbështetjen e Jumbo Albania.

“Fshati SOS, festojmë së bashku
festën e Vitit të Ri 2017”
Të gjithë fëmijët e fshatit
SOS, 67 fëmijë, në Tiranë,
bënë listën e lodrave që
dëshironin të merrnin për festat
e fundvitit nga babagjyshi.

“Rikonstruksioni i shkollës së
mesme të bashkuar “Haxhi Qira”
Burizanë, Krujë”

një shkollë të paktën me kushte
normale për të zhvilluar mësimin e
për t’u ndier të motivuar për më tej.

Shkolla e mesme e bashkuar
“Haxhi Qira” është një shkollë
në të cilën studiojnë afro 800
nxënës. Besoj që shumë prej jush
që po lexoni tani, nëse nuk e njihni
Borizanën nga një eksperiencë
personale, e njihni këtë fshat të
vogël përmes komedisë “Pallati
176” ku Borizana shpjegohej si
“një vend i largët prapa malit”. Në
të vërtetë është fare pranë me

Tashmë në përfundim të fazës së
suvatimit
E kështu falë mbështetjes
financiare të donatorit IPA u
bë i mundur rikonstruksioni i
shkollës në atë çfarë bashkarisht
u vlerësua si emergjente.
Kjo ishte faza e parë, në vitin
2015. Por nuk mbaroi me kaq!

Shpërndarja e dhuratave te fëmijët
e fshatit SOS
Me ndihmën e drejtoreshës
znj. Teuta Shkënda ne morëm
në dorëzim listën e dëshirave
dhe me mbështetjen e Jumbo
Albania u bë e mundur që të
gjitha lodrat të ishin gati për ditën
e festës më datë 15 dhjetor. Stafi
i fshatit SOS kishte organizuar
festë me muzikë, vjersha dhe
lojëra të ndryshme. Ne bashkë
me babagjyshin dorëzuam lodrat
te secili fëmijë, dhe lumturia në
sytë e tyre kur shikonin që lodra
në pako ishte pikërisht ajo që
kishin kërkuar, ishte e pamatë.
A dëshironi dhe ju ta
mbështesni aktivitetin
tonë?

Hyrja e shkollës "Haxhi Qira"
Tiranën, afro 30 minuta me makinë.
Dhe ne patëm mundësinë ta
njohim Borizanën pas kërkesës
për ndihmë që na erdhi nga Drejtori
i kësaj shkolle z. Maliq Xhafa.
Menjëherë reaguam dhe shkuam
ta shohim shkollën bashkë me
partnerin International Project
Aid gjatë muajit tetor 2014.
Gjendja e kësaj shkolle ishte
në kushte tejet të amortizuar.
Tarraca
pikonte,
suvatimet
ishin
të
prishura,
dritaret
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Korrik 2016, filluan punimet e
suvatimit në katin e tretë

Gjëndja e mureve para
rikonstruksionit
dhe dyert ishin jashtë funksionit.
Në këtë shkollë ka shumë nxënës
të cilët ndjekin studimet e larta
dhe rezultatet e tyre janë mbi
mesataren. Në të njëjtën kohë ka
edhe nxënës ekselent tek të cilët
lexohet qartë dëshira për të pasur

Gjithashtu në vitin 2016 ky
rikonstruksion u pasua nga një
fazë e dytë e rikonstruksionit të
pjesshëm, ku punimet që u bënë
ishin: Instalime elektrike total,
rrufepritës, tokëzim, suvatime,
kati i tretë rikonstruksion total,
lyerje kati i tretë, rregullim
banjosh, vendosje pllakash, dyer e
dritare duralumimi, gropë septike.
Faleminderit IPA Zvicër, për
bashkëpunimin!

“Rikonstruksioni i shkollës
9-vjeçare Blliçe”
Shkolla 9- vjeçare Blliçe, është
një shkollë ku studiojnë 204
nxënës. Fshati Blliçe, në Dibër,

mësimin nxënësit, si dhe dëshirën
dhe angazhimin maksimal të
stafit pedagogjik e vizituam sërish
shkollën bashkë me partnerin
International Project Aid IPA për të
bërë të mundur ndihmën që mund të
jepnim, konkretisht rikonstruksionin
e shkollës 9- vjeçare Blliçe.
Dhe kështu u bë e mundur faza e

Shoqata Vizion O.J.F u erdhi në
ndihmë nxënësve të kësaj shkolle
edhe me krijimin e një biblioteke të re.

Profesionistë të sportit të Judos në
Zvicër
Hyrja e shkollës 9-vjeçare Blliçe
është në njësinë administrative
Fushë Alia , rreth 35 minuta me
makinë nga qyteti i Peshkopisë.
Ishin mësuesit e shkollës të cilët na
kontaktuan dhe na kërkuan ndihmë
për shkollën e tyre. Megjithë

Me drejtoreshën dhe nxënës të
shkollës
parë që në muajin qershor 2016 të
fillonim punimet me rikonstruksionin
e pjesshëm të shkollës, hidroizolim
tarrace, dritare duralumin, kangjella
dhe tualetet e brendshme.
Tualetet janë një pjesë shumë e
rëndësishme për shkollën, pasi
ato ekzistueset ishin larg shkollës

Disa materiale didaktike për në
orën e kimisë

Punimet në hyrjen e shkollës
dëshirën dhe pasionin e tyre për të
zhvilluar mësimin në mënyrën sa
më të mirë të mundshme, kushtet e
shkollës linin shumë për të dëshiruar.
Ne pasi shikuam nga afër kushtet
e kësaj shkolle, gjendjen e
mjerueshme në të cilën zhvillonin
Projekti i dimrit
Që prej 4 vitesh ne jemi në terren
me projektin tonë të dimrit në
ndihmë të njerëzve në nevojë, duke
i furnizuar me pako me ushqime
për të kaluar të paktën një periudhë
kohe, dhe për t’u lehtësuar sado
pak të përditshmen e vështirë.
Gjatë këtyre viteve ne kemi vepruar
në zona të thella malore, aty ku
varfëria është ulur këmbëkryq
dhe mjerimi ka fytyrën e tij të
trishtë. Ndihma jonë ka qenë
në fshatrat e thella të zonës së

Në prill të vitit 2016 grupi “Judo
goes Orient” nga Zvicra erdhi
dhe vizitoi shkollën e Blliçes me
dëshirën për të dhënë edhe ata
ndihmën e tyre për këtë shkollë,
si iniciativë humanitare që ata e
bëjnë në rajone të ndryshme të
rrugës që përshkojnë deri në Turqi.

Paisja e bibliotekës së re me libra
dhe kjo është shumë problematike
për vajzat që ndjekin mësimin aty.
Bulqizës, Pukës, Burrelit, aty ku
dimrat janë të ftohtë dhe të gjatë.

Shpërndarja e pakove në zonën e
Durrësit
Në vitin 2016, ndihma jonë

Gjithashtu për këtë shkollë u blenë
edhe këto materiale: 13 tabela të
zeza, 13 soba, 2 rafte librash, si
edhe materiale didaktike (harta të
ndryshme për procesin mësimor).
Tashmë
fëmijët
do
të
studiojnë
në
ambjente
të
reja, të përshtatshme për ta.
u përqendrua në zonën e
Durrësit, njësia administrative
Sukth, në fshatrat:
Hidrovor,
Hamallaj,
Radë,
Ishëm
.
Në dhjetor të vitit 2016 filluam
shpërndarjen e ndihmave me pako
ushqimore që konsistonin në:
vaj, sheqer, oriz, miell, makarona,
kripë. Së bashku me partnerin
tonë gjerman Muslimehelfen,
që na ka mbështetur në këtë
projekt, kemi ndihmuar rreth
280 familje që jetojnë në kushte
të vështira social-ekonomike
duke shpërndarë çdo ditë pako

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

me ndihma për 20-30 familje.
Nga kontakti ynë i përditshëm
me njerëzit, kemi bërë plot miq të
rinj, jemi futur në çdo shtëpi, duke

dhe
bashkëpunëtorët
tanë
Muslimehelfen në Gjermani, për
kontributin që kanë dhënë në
gjithë këto vite në vendin tonë.

-Realizon projektet në bashkëpunim me partnerët e saj
strategjik gjermanë dhe zviceranë.
-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.
-Shoqata VIZION O.J.F. synon
t’u vijë në ndihmë komuniteteve
me projekte të qëndrueshme
afatgjata.

Gjatë shpërndarjes së ndihmave
parë kushtet në të cilat jetojnë.
Varfëria vërtet ka pamjen e saj të
zymtë, por ka njerëz me zemër
të madhe, që nuk mposhten nga
vuajtjet dhe hallet, por na presin
buzagaz, sa herë që ne i vizitojmë
për t’u ardhur në ndihmë.
Falënderojmë pa masë donatorët

Shpërndarja e ndihmave në çdo
familje
Gjithashtu
falënderojmë
edhe
vullnetarët
tanë,
që na kanë ndihmuar në
çdo hap të punës sonë.

Projekte të planifikuara
Shkolla 9-vjecare Draç, Durrës.
Kjo shkollë është ndërtuar në
vitin 1968. Janë 150 nxënës të
kësaj shkolle të cilët prej afro 5
vitesh e zhvillojnë mësimin në një
godinë të marrë me qira sepse
godina ekzistuese është tejet
e amortizuar dhe përbën rrezik
për jetën e fëmijëve. Kjo shkollë
ka 3 vjet që është komplet jashtë
funksionit. Çdo gjë që bie jashtë,
pikon brenda, rrjeti elektrik
është komplet i amortizuar.
Shkolla 9-vjeçare Derven, Krujë.
Është një godinë 2- katëshe e
ndërtuar në vitin 1995 dhe që
atëherë nuk është vënë asnjë
dorë për mirëmbajtjen e saj. Sot
janë 183 nxënës që zhvillojnë
çdo ditë mësimin në këtë godinë
edhe pse në katin e dytë situata
është alarmante. Tavani është
thjesht filtrues i ujit të shiut
dhe nuk kryen asnjë funksion

tjetër. Suvatimet kanë rënë, rrjeti
elektrik është tejet i amortizuar.
Kopshti Nr. 1 në Gramsh
Është
i
vetmi
institucion
shtetëror ku fëmijët trajtohen me
ushqim. Në këtë kopsht marrin
shërbim çdo ditë 70 fëmijë, të
moshës 3-6 vjeç. Gjatë viteve,
në këtë kopsht nuk ka pasur
investime, dhe nuk është bërë
asnjë ndërhyrje për përmirësimin
e kushteve të godinës . Pra
objekti i këtij kopshti ka të njëjtën
infrastrukturë si para 60 viteve
dhe pjesa më e madhe e aseteve
të kopshtit është e amortizuar,
duke filluar nga sistemi elektrik.
Nevoja të tjera jo më pak të
rëndësishme janë: pajisja e
kopshtit me dyer e dritare të reja
, rikonstruksioni i kuzhinës dhe
tualeteve të kopshtit , pajisja
me rafte, tavolina e karrige,
ndërtimi i sistemit të ngrohjes.

