
prezent në çdo ambjent të shkollës. 
Drejtori i shkollës z. Luan Vora 
kërkoi mbështetjen e organizatës  

 
Vizion për të blerë bojën e nevojshme 
për të lyer ambjentet e shkollës!  
Në të njëjtën kohë, ai vetë an-
gazhoi prindërit e nxënësve dhe 
miq e të njohur që së bashku të 
bëhej e mundur ndërhyrja e domos-
doshme në ambjentet e shkollës: 
stukime, meremetime dhe lyerje!

Spitali  i Bulqizës është një  nga  
spitalet  më  të  mëdhenj  të  zonës. 
Shoqata Vizion OJF  i  erdhi në 
ndihmë këtij  spitali  me materiale 
dhe pajisje të ndryshme mjekësore. 
E dimë që kaq nuk mjafton, kur 
bëhet fjalë për jetë njerëzish ne mun-
dohemi të bëjmë të pamundurën. 

 
 

Jemi munduar që pajisjet e dërguara 
nga ana jonë, të shpëtojnë e t’u vijnë 
në ndihmë këtyre zonave të harruara.

Është misioni më i bukur i sho-
qatës sonë, kur çdo ditë në rrugën 
e dijes të brezit të ri jemi aty  

Libri, ky thesar i paçmuar e mik 
i rrallë. Një këshillues i kudog-
jendur e një e ardhme e ndritur.
Me ndihmën e IPA-s , tashmë gjim-
nazi Dhosi Liperi në Sukth ka 230 
tituj të rinj librash (në total 430 
libra) në bibliotekën e shkollës.  

 
Leximi është kyç në zhvillim-
in psiko-social të çdo individi, e 
për më tepër në moshën e “gjim-
nazit” që duan të rriten sa më shpejt   

 
 
 
 
 
 
 
 

Sigurisht biblioteka u pajis edhe 
me rafte, karrige e tavolina, 
për t’i dhënë jetë e për të ofru-
ar kushtet e duhura për të lexuar.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Titujt aktual shpresojmë të  tërheqin 
më shumë vëmendjen e nxënësve të 
shkollës, sigurisht edhe të mësuesve.

Spitali Bulqizë

Shkolla 9 –vjeçare  
“ Njazi Mastori ”

Biblioteka e gjimnazit  
“ Dhosi Liperi ” Sukth i Ri
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Dorëzimi i ilaçeve

Shkolla e lyer

Librat e rinj për shkollën

Libri, ky thesar i paçmuar

Titujt e rinj

Shkolla para lyerjes

Pako me ilaçe

Gjimnazi i Sukthit është një nga 
krenaritë dhe kënaqësitë e punës 
sonë. Stafi i mrekullueshëm mësi-
mor, dhe nxënësit e përkushtuar pas 
mësimit dhe mirëmbajtjes së amb-
jenteve të shkollës, bënë që këtë vit ne 
të investonim përsëri në këtë shkollë, 
dhe të përmbyllnim fazën e katërt, 
atë të ndërtimit të fushës sportive.

Kjo fushë u ndërtua sipas stan-
dardeve më të mira të një terreni 
sportiv, me materiale cilësore dhe 
ne jemi shumë të lumtur që gjim-
nazistët kanë mundësi të argëtohen.

Fusha sportive në gjimnazin 
“Dhosi Liperi” Sukth i ri. 

Fusha sportive e re



Por, tanimë shkolla Sopot u bë me 
çati të re ashtu siç i ka hije një shkolle.  

 

 
Punimet filluan dhe   ecën me 
ritme të shpejta.  Sa bukur kur 
gjithçka shkon mirë dhe shiko-
jmë gezim në sytë e fëmijëve. 

kaq thellë brenda tematikës së tij.  
Morëm shkak në këtë ditë 
për të diskutuar më thellë 
për një ndër veprat botërore.  

 
Në këtë ditë u diskutua për librin 
“Gjuetari i balonave” dhe gjimna-
zistët trajtuan aspekte të ndryshme 
të këtij libri, duke u fokusuar më 
shumë te vlerat njerëzore, dhe “e 
mira” që gjendet brenda çdo njeriu! 

Nuk mund të quhet një institucion i 
sigurt, një shkollë pa derë të sigurt.

Shkolla 9- vjecare Sohodoll në 
Dibër, na kërkoi ndihmë për rregul-
limin e derës së jashtme të shkollës 
përpara fillimit të vitit të ri shkollor.  
Ne me kënaqësi u bëmë pjesë e 
kësaj ndihme duke kontribuuar 
me vlerën prej 20.000 lekësh 
për ndërtimin e kësaj dere të re.
Tashmë shkolla e Sohodollit i 
mirëpret fëmijët me këtë derë 
të re dhe me kushte më të mira.

Ajo që e prek e para çdo dukuri naty-
rore, ajo që e prek dhe e vret shiu, era, 
dëbora, është kurora mbi kokë, çatia.

Të vriten sytë kur sheh pam-
jen e trishtë të shkollës Sopot, 
ku qindra nxënës që gumëzhijnë 
e mësojnë në ambjentet e saj ar-
rijnë të shohin qiellin e hapur.

E nisëm punën tonë në këtë 
shkollë për t’i dhënë një pam-
je të bukur dhe e realizuam me 
sukses në fazën e parë kur rikon-
stuktuam tarracën e shkollës.

Por dëshpërimi ishte i madh në am-
bjentet e brendshme të saj, pikërisht 
aty ku çdo nxënës e ka të nevojshme 
të shkojë gjatë procesit mësimor. Po 
flasim për tualetet dhe rikthimin e
 tyre  në kushte optimale fizike 
dhe higjieno-sanitare për nx-
ënësit e mësuesit që zhvillo-
jnë mësimin në këtë godinë!

 
Bashkëpunimi me stafet mësimore 
dhe drejtuesit është shumë i rëndë-
sishëm në realizimin e qëllimit për t’u 
ardhur në ndihmë shkollave dhe në 
mbarëvajtjen e mirëmbajtjen më tej 
të ndihmës së dhënë! Falë ndihmës 
së dhënë nga partnerët tanë, kjo 
ndihmë konkrete po bëhet realitet!

Ishte një kënaqësi e veçantë tek 
shikoje sytë vezëllitës të të rinjve 

në këtë ditë të shënuar të librit, tek 
flisnin me pasion e të ndërthurur 

Shkolla Sohodoll

Shoqata VIZION O.J.F
Rr. Vizion, Vorë
Tel: +355 67 20 55 077
info@vizionojf.org
www.vizionojf.org
Vizion OJF
vizionojf

Rikonstruksioni i tualeteve 
në shkollën Derven, Krujë! 

Dita e librit në gjimnazin 
“Dhosi Liperi” Sukth

Çatia e shkollës Sopot

Kënaqësi të diskutonim me të rinjtë

Çatia e re e shkollës

Dera e vjetër

Një derë e bukur dhe funksionale

Pamje nga çatia

Dita e librit

Tualetet e reja

Tualetet e reja



zhvilluar më tej njohuritë në fushën 
e IT ose design, profile këto shumë 
të rëndësishme në ditët e sotme!
Gjithashtu Albchrome i erdhi në 
ndihmë me bazë materiale edhe 
Çerdhes nr. 2 në këtë qytet, duke 
përmirësuar kështu kushtet per beb-
et e vogla që rriten çdo ditë aty!

Është shumë e rëndësishme kur 
sipërmarrjet angazhohen dhe i 
përgjigjen kërkesës së komu-
nitetit për të dhënë kontribut në 
përmirësim të situatës sociale!

Përsëri të lumtur që edhe këtë vit 
bëmë të mundur pajisjen me me-
dikamente siç e kemi bërë traditë 
tashmë për qendrat shëndetësore:  
Zojs, Dragushë, Kalivaç, Ashtë.

Këto medikamente, janë blerë si-
pas kërkesës për ndihmë nga 
mjekët përkatës të këtyre qendrave.

Jemi të lumtur që ndihmojmë për të 
shpëtuar jetë njerëzish, në këto zona 
ku varfëria është gjithçka që kanë.
Të paktën kur njerëzit të trokasin në 
këto qendra, në mos shpresë për një jetë 
më të mirë, të gjejnë ilaçe pa pagesë!

Projekti Hopla  (clothes whith con-
science)  përkrah femrat në nevojë të 
cilat nuk kanë mundësi ekonomike.

 
 
 
 

Ne tashmë kemi hapur dyqanin 
tonë, në të cilin 2 zonjat tona du-
ararta, me shumë dashuri dhe përku-
shtim prodhojnë veshje cilësore 

Hopla për të rritur e për fëmijë.
Nga veshje të papërdorshme të për-
masave të mëdha, ato nxjerrin veshje 
për çdo moshë.  Gjithashtu në dyqanin 
tonë prodhohen dhe veshje të person-
alizuara sipas dëshirave të klientëve.
Sa bukur kur vishesh bukur!

Falë mbështetjes së AlbChrome 
sh.p.k, pjesë e Balfin Group, tashmë 
gjimnazi “28 Nëntori” në Burrel ka 
një laborator Informatike, të pajisur 
me 13 kompjutera me parametrat 

e duhur për të zhvilluar më së miri 
orën e Informatikës, si edhe për të 

Mendonim se do ishte një sfidë e 
vëshirë për ne, të vazhdonim një 
traditë të harruar, dhe se do zgjonim 
dëshirën dhe tek të rinjtë, por ia dolëm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sot falë punës së palodhur të zonjave 
fisnike të Dibrës, falë entuziazmit 
dhe dëshirës së tyre për të sjellë risi 
dhe produkte në tezgjah, të përshtat-
ura sipas kërkesave të tregut vendas 
dhe të huaj, mund të themi me plot 
gojë se sipërmarrja jonë ia vlejti.
Në vazhdim të projektit hope@
home, ne kemi marrë  një dyqan 
me qira në Dibër dhe aty vazhdo-
jnë aktivitetin e prodhimit të pro-
dukteve në tezgjah, 3 gratë e zonës 
së Dibrës, në vështirësi ekonomike 
që u bënë pjesë e këtij projekti, pas 
përfundimit të ciklit të trajnimeve.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratë ndërthurin ide,duke krijuar një 
produkt të dashur e mbi të gjitha plot 
vlera. Eshtë punë shpirti,është punë 
pasioni. Nuk ka më bukur që atë që 
ke në mendje ta ndërtosh me duar.
Tashmë gama e punimeve tona 
është shtuar. Gratë prodhojnë; 
mbulesa për tavolina, çanta, sha-
je të ngjyrave të ndryshme. Me 
përkushtimin dhe dashurinë e tyre, 
duarartat tona, prodhojnë artikuj të 
mrekullueshëm, të cilët pëlqehen 
shumë nga vendasit, por edhe nga 
turistët e shumtë që vizitojnë zonën.

Dyqani   “Hopla”     

Bashkëpunimi me Balfin 
Group dhe Albchrome.

Medikamentet e qendrave 
shëndetësore.

Projekti Embrace

Pamje nga dyqani Tradita Jonë

Shalli i punuar në tezgjah

Porosia gati :)

Kostume fëmijësh

Vogëlushët e çerdhes Burrel

Qëndra shëndetësore Dragushë

Lista e ilaçeve

Falenderime AlbChrome



Së bashku me partnerët tanë dhe 
grupin e Juniors, që erdhën nga 
Zvicra ne vizituam 3 shkolla : 
Në Kullë e Vadardhë në zonën e 
Durrësit dhe Bilaj në zonën e Krujës.

Gjatë kësaj vizite u njohëm me 
problematikat e këtyre shkollave, 
takuam nxënësit, gjithashtu patëm 
dhe angazhimin e stafit mësimor. 
Realisht gjendja në shkolla është 
e vështirë dhe kjo nuk i motivon 
nxënësit, por ne dëshirojmë dhe 
shpresojmë të bëjmë më të mirën në 
të ardhmen për këto shkolla. Koor-
dinatorja e Vizion znj. Marsela dhe 
Albiona, vullnetarja jonë, diskutu-
an së bashku me të rinjtë për hapat 
e mëtejshëm për arsimin që duam!

Shkolla 9-vjeçare “Rexhep Kërtuka”, 
Frankth, e filloi vitin e ri shkollor, 
me pajisje didaktike të reja për çdo 
klasë, me tavolina e karrige të reja si 
për mësuesit ashtu edhe për nxënësit.  
 

Tualetet u bënë komplet të reja me 
pajisjet e nevojshme hidro-sani-
tare. Klasat u pajisën me soba të 
reja, në mënyrë që duart e tyre 
të vogla të mos kenë më ftohtë 
në dimrin e ashpër të asaj zone.
Faleminderit  partnerit tonë IPA, për 
ndihmën e paçmuar në këtë shkollë.

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

Shkolla  9 - vjeçare Bilaj.

Spitali Bulqizë ( faza e tretë )

Shkolla  9- vjeçare Sopot

Në muajin tetor kur partnerët tanë nga 
Zvicra erdhën në Shqipëri, së bashku me 
grupin e Juniors vizituam edhe shkollën 
e Bilaj në Fushë-Krujë. Kjo shkollë është 
tejet e amortizuar dhe fasada e saj nga 
jashte është në gjendje shumë të keqe. 
Rikonstruksioni i kësaj shkolle, do të 
jetë një ndër projektet e reja të këtij viti 
për shoqatën Vizion OJFdhe IPA Zvicer.

Ndihma për spitalin Bulqizë do të 
vazhdojë edhe këtë vit. Ky spital është 
pajisur tashmë me pajsje të reja, por 
edhe në këtë fazë, partnerët tanë do 

Pasi rikonstruktuam çatinë e shkollës 
Sopot gjatë fazës së parë, ku u bë një 
çati komplet e re dhe shumë e bukur 
për këtë shkollë, këtë vit do të vazh-
dojmë fazën e dytë të rikonstruk-
sionit të ambjenteve të brendshme. 
Ne jemi shumë të lumtur që partnerët 
tanë dhe donatorët zgjodhën këtë vit të 
ndërhyjnë përsëri në këtë shkollë për 
të përmirësuar sadopak kushtet e saj. 

Rikonstruksioni i tualeteve 
të shkollës Frankth

Takim me Juniors Zvicër.

Tualetet 
Faleminderit JUNIORS

Shkolla Rexhep Kërtuka

Të lumtur pranë fëmijëve

të investojnë që ky spital të jetë me 
kushte bashkohore dhe t’u shërbejë sa 
më mirë të gjithë banorëve të zonës.


