VIZION O.J.F
Vizioni juaj ...Është vizioni ynë
Shoqatë shqiptare në ndihmë të njerëzve në nevojë

CONTACT;INFO@VIZJONOJF.ORG
HTTPS://WW W.FACEBOOK.COM/VIZIONOJF.PRG
HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/VIZIONO JF

TË NDERUAR DONATOR DHE BASHKËPUNËTORË
NJIHUNI ME AKTIVITETET TONA
JANAR- KORRIK 2021:

PROJEKTE SOCIALE :
-Projekti "RINIS"
-Qendër multifunksionale
KIDC&YOUTH LAB në Korçë.
-Qendra ditore për fëmijë në FushëKrujë
-Qendra "P.A.M-VIZION" Mirditë.

!

a)Dhurimi i kontenierëve për familjet e
rrezikuara nga rritja e nivelit të ujit
b)Riparimi i shtëpisë së një banori në
fshatin Bardhaj,Mirditë
c) Ndihma direkte për 6 familje të
dëmtuara nga tërmeti në zonën e
Krujës dhe Vorës.
d) Ndërtimi i qendrës shëndetësore në
fshatin Hotesh, në Luzni të Dibrës.
e)Ambulanca Prosek ofron shërbim
shëndetësor për banorët e zonës dhe
kalimtarët e rrugës Rrëshen – Burrel
në kontenierin e vendosur buzë rrugës
nacionale
f)Shpërndarja e pakove ushqimore Dorëzimi
i 30 pakove ushqimore për familjet në
nevojë në Kukës.
Afro 600 pako për Pashkë dhe
Ramazan për familjet në nevojë në
Përrenjas, Dibër,Vorë dhe Mirditë.

PRANË JUSH.
-Kontribut në bibliotekën “Gjon
Gazulli”Rrëshen.
-Ndihmë me bazë materiale për
shkollat në Rubik, Dibër dhe Bulqizë
-Rindërtimi i kopshtit "Frankth" në
Burrel.

TË GËZOJMË FËMIJËT
Projekte sociale për fëmijët :
Ndihmë, advokim dhe përkushtim
Kopshti Rrëshen, pajisja me bazë materiale.

RINDËRTIMI I
KOPSHTIT
‘’FRANKTH”
Drejtoresha në bisedë e sipër thotë:
“Numri i mungesave është thuajse zero!
Fëmijët duan të qëndrojnë më gjatë se
orari normal në kopësht dhe prindërit
ndjehen më të qetë tashmë”Pikërisht ky
është impakti që ne synojmë.Ky është
shpërblimi më i mirë.

VIZION O.J.F një zë i fuqishëm në media dhe
komunitet
për advokimin e të drejtave fëmijëve dhe grave

Kopshti është vatra e parë e edukimit
për një fëmijë dhe ata meritojnë
kushtet më të mira të mundshme në
rrugëtimin e dijes !
Në shkollën 9-vjeçare në Sopot, Bulqizë,
një set PC dhe një printer 3 në 1,
të domosdoshme për punën e përditshme në
procesin mësimor.

Kampi veror për fëmijët në Mirditë!

PAJISJE ME
MATERIALE
DIDAKTIKE!
Në Rubik ofrohet terapi zhvillimi
logopedi ,për fëmijët e shumë familjeve
me probleme social-ekonomike !
Ne ofruam mbështetjen tonë me bazë
materiale didaktike të larmishme për të
lehtësuar dhe përmirësuar funksionin e
qendrës!

SHPËRNDARJA E PAKOVE USHQIMORE
RINDËRTIME
Koherent dhe të gatshëm për të bërë ndryshime të vogla, por me shumë dashuri çdo ditë!

DHURIMI I PAKOVE
USHQIMORE
Ne e dimë që një pako ushqimore nuk e
ndryshon jetën e një familje në nevojë, por
dimë edhe që një pako e tillë ofron disa vakte
të ngrohta e bukë në sofër për këto familje!
Ne jemi aty me ta duke hedhur një hap
të vogël për një ditë më të mirë!

NDËRTIMI I Q.SH

Ndërtimi i godinës së re
Qendër Shëndetësore në fshatin
Hotesh, NjA Luzni, Dibër

RIKONSTRUKSIONI I
SHTËPIVE TË DËMTUARA

!
Me mbështetjen e G.A.F, u bë
e mundur që të ndihmojmë 6
familje në zonën e Vorës dhe
Fushë-Krujës.

PROJEKTE SOCIALE
Koherent me problematikat e komunitetit për të bërë ndryshime të nevojshme.

PROJEKTI "RINIS"

AKTIV ÇDO DITË!
Projekti“HOPLA” Zonjat duararta
sjellin maskat Hopla simbolika të
ndryshme!
Vizion për fuqizimin e grave dhe
vajzave përmes edukimi dhe punësimit!

Shumë takime e shkëmbime
eksperiencash zhvilluam me
sipërmarrësit e rinj! RINIS është
konkursi social, në të cilën sipërmarrës
të rinj marrin pjesë për të zhvilluar
idetë e tyre të biznesit. Pas disa
takimeve online me të ftuar special,
dhe më pas udhëtime në vende të
ndryshme të Shqipërisë, programi
RINIS solli risinë e veçantë të
programeve në Shqipëri dhe shumë
çaste të bukura të kaluara mes
anëtarëve.

Aktivitete sociale, zhvillimi
,edukimi,fuqizimi dhe advokimi
gjithëpërfshirës janë qëllimi i qendrës
multifunksionale KIDC & YOUTH
LAB në Korcë!
Tashmë kjo është pika jonë e takimit
për programet e Vizion në Korçë për
fëmijët dhe të rinjtë.

