
N E W S L E T T E R  N R .  8

N J I H U N I  M E  A K T I V I T E T E T

T O N A :  

Të nderuar donatorë dhe
bashkëpunëtorë!
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Shoqatë shqiptare në ndihmë të njerëzve në nevojë

 

                                                                                                                                

 

SHKOLLA VERORE

Contact: info@vizionojf.org
www.vizionojf.org

https://www.facebook.com/vizionojf.org
https://www.instagram.com/vizionojf

     

EDUKIM 
     

 
SHKOLLA VERORE RRËSHEN

SHKOLLA SOPOT
SHKOLLA PROFESIONALE RUBIK

KLASAT BURIMORE RRËSHEN
KOPSHTI RRËSHEN

BIBLOTEKA RRËSHEN
 

SHENDETESI:
SPITALI BULQIZË
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SHTËPIA LUGJA

     

NDIHMA
USHQIMORE

mbi 500 familje

 
     

Prill- Nëntor 2020

Në fëmijëri ndërtojmë identitetin tonë!

Në këtë situatë të vështirë që prej muajit mars 2020,
fëmijët po vuajnë pasojat psiko-sociale në të përditshmen
e tyre! Me iniciativën e ZVAP Mirditë dhe stafit mësimor
të zonës, realizuam me sukses një sërë aktivitetesh
edukativo-argëtuese në Klubin Veror Mirdita Green 2020,
për mbi 100 fëmijë të kësaj zone, i cili u zhvillua në natyrë!
Ky projekt u realizua me mbështetjen e partnerit tonë
Projekt Albanien!



RUB I K  
Prej vitesh "Shkolla e Mesme Profesionale" në Rubik ka
hasur vështirësi në zhvillimin cilësor të orëve të praktikës
mësimore, për shkak të mungesës së bazës materiale. 

Falë mbështetjes së partnerit tonë International Project Aid
IPA dhe Pietro Tomasini u bë e mundur pajisja e
laboratorëve te praktikes me pajisje moderne dhe të
domosdoshme për realizimin e orëve të praktikës
mësimore. 

Arsimi profesional është i domosdoshëm ndaj ftojmë të
gjithë nxënësit dhe prindërit që po mendojnë se shkolla
profesionale është zgjedhja e tyre, të vizitojnë ambjentet e
Shkollës së Mesme Profesionale Rubik. 

Ne jemi të lumtur për vlerësimin mjaft pozitiv të stafit,
nxënësve të shkollës dhe kryetarit të Bashkisë Mirditë z.
Dedaj i cili e konsideroi si tejet të rëndësishëm këtë
kontribut! 

KLASAT  BURIMORE

SHKOLLA SOPOT
Vizion O.J.F me partnerin International Project IPA vijoi
me   fazën së dytë të kontributit në shkollën 9-vjeçare
"Jashar Kola” në Sopot! 
Gjatë muajve të verës shkolla u furnizua me dritare të reja, 
 kangjella, derë kryesore, rrjet elektrik, si edhe 12 soba për
ngrohje dhe tableza të zeza për çdo klasë.
Duke i kushtuar vëmendje të veçantë procesit të
mësimdhënies, shkolla u pajis me materiale didaktike 
 sipas nevojave të mësuesve për secilën lëndë.

Dy shkolla në Rrëshen, përkatësisht shkolla "Pashko
Vasa" dhe shkolla "Rrëshen 2", kanë tashmë klasat
burimore. Së bashku me prindër, mësues, drejtuesit e
shkollave dhe ZVAP Mirditë, me drejtor z. Kaçorri,
skuadra e Vizion pati kënaqësinë të inaugurojë këto dy
klasa në muajin dhjetor 2020.
Falë mbështetjes së partnerit  tonë Projekt Albanien 
 klasat burimore u pajisën me të gjithë bazën materiale
didaktike dhe mobilimin e përshtatshëm për zhvillimin
e planeve specifike në ndihmë të fëmijëve AK. 



KOPSHTI BUSHAT
Situata e krijuar nga COV-19, ka krijuar vështirësi në
çdo sektor. Vizion O.J.F. dha një kontribut modest,
por me shumë dashuri, për fëmijët në kopshte, në
zonën e Kukësit duke furnizuar 4 kopshte me
termometra digital të cilat iu dorëzuan znj. Lita,
drejtoreshë për Kopshtet pranë Bashkisë Kukës!

Të gjithë duhet të kujdesemi për shëndetin,
veçanërisht fëmijët. 

Shoqata Vizion O.J.F me partnerin Projekt Albanien
ka dhënë kontributin për  kopshtin Rrëshen pas
rikonstruksionit total të realizuar nga bashkia
Mirditë.
Ne bëmë të mundur kompletimin e kuzhinës së
kopshtit me mobiljet dhe pajisjet e domosdoshme
për ofrimin e shërbimit cilësor të kuzhinës.
Gjithashtu grupet e kopshtit u furnizuan edhe me
materiale didaktike të larmishme.

KOPSHTI RRËSHEN  

BIBLIOTEKA 
 RRËSHEN  

Libri mbetet burimi i dijes dhe i zhvillimit për brezat e
rinj. 
Për të rivitalizuar bibliotekën e Rrëshenit i dhuruam 514
tituj të rinj librash. 
Për të lehtësuar punën e stafit dhe siguruar një shërbim
më efikas për lexuesin, dhuruam për këtë bibliotekë 
 edhe  mjete didaktike, kompiuter, projektor e printer. 
Urojmë që kjo bibliotekë të ketë më shumë vizitorë dhe
në të ardhmen, ne do të jemi aty për të krijuar kushte të
kënaqshme për lexuesin e Rrëshënit dhe zonave përreth!



S e p t e m b e r  2 0 1 9 KONTENIER  FUSHË-KRUJË

I n s i d e  t h e  I s s u e

Ne tashmë kemi hapur  në Fushë-Krujë “Qendrën ditore miqësore për fëmijë” me mbështetjen e partnerit, GAF, e
cila mirëpret fëmijë të grupmoshës 5-15 vjeç të zonës përreth!
Pas periudhës së vështirë të tërmetit të nëntorit të shkuar, e më pas distancimi i detyrueshëm fizik e social për shkak
të Covid-19, qendra do të ofrojë metoda interaktive “edukim dhe argëtim”, ore arti për talentet e reja, si dhe suport
psiko-social për fëmijët dhe prindërit e tyre!
Në bashkëpunim me Bashkinë Krujë dhe me stafin edukativ të shkollës pranë, do bëjmë më të mirën për fëmijët! 
Me hapa të vegjël për një rrugë të gjatë!

U munduam të përmirësojmë kushtet e spitalit
Bulqizë duke bërë realitet një ndër investimet
kryesore me pajisje të domosdoshme. Dhuruam
për këtë spital, Echo me tre sonda: abdominale,
lineare dhe për zemrën! 
Në bashkëpunim me partnerin tonë IPA, Vizion
furnizoi ambjentet e kuzhinës së spitalit Bulqizë
me të gjitha pajisjet dhe materialet e nevojshme
për të ofruar kushte optimale pune për stafin! Kjo
gjë mundëson një shërbim më të mirë për
pacientët!
Faleminderit IPA për mbështetjen e
vazhdueshme.

SHTËPIA LUGJASHPËRNDARJE NË DIBËR

SPITALI BULQIZË

Shpërndamë 35 pako me ushqime për
familjet në nevojë në qytetin e Peshkopisë
dhe rrethinat! 
Falë ndihmës së Global Albanian Foundation
u bë e mundur që të ofrojmë pako të
bollshme ushqimore për këto familje sot! 

Banesa e familjes Lugja u dëmtua rëndë nga tërmeti i
nëntorit. Në këtë familje jetojnë 7 anëtarë ku 3 prej tyre
janë minorenë. 
Vizion O.J.F në bashkëpunim me Projekt Albanien,
rindërtuan shtëpinë e tyre duke i dhuruar një strehë të
sigurtë dhe të ngrohtë.


