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QKF MATQKF MAT

Në bashkëpunim me partnerin tonë ”Projekt
Albanien” u bë i mundur rikonstruksioni total i
godinës në Qendrën Kulturore të Fëmijëve në
Mat. Kjo qendër frekuentohet nga 200 fëmijë të
moshave të ndryshme, të cilët mësojnë pikturë ,
skulpturë, çifteli, fyell, e vegla të ndryshme
muzikore. 
Në inaugurimin e QKF-së ishin të pranishëm
Kryetari i Bashkisë Mat, z. Agron MALAJ, Drejtori
i Projekt Albanien z. Bernard Köb, Drejtoresha
Ekzekutive e ”Vizion O.J.F” Suela KOÇIBELLINJ
dhe përfaqësues të tjerë nga Bashkia Mat. 

 

Vizioni juaj...   Është vizioni ynë…
Shoqatë shiqiptare në ndihmë të njerëzve në nevojë
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Nxënësit e Muhurr, Dibër, filluan
këtë vit të ri shkollor 2022-2023 në
ambjente të rikonstruktuara e të
mobiluara e pajisura me mjete
mësimore e didaktike falë
kontributit të partnerit tonë
"International Project Aid"(IPA),
bashkëpunimit me Bashkinë Dibër
dhe punës intensive gjatë tre
muajve të verës të gjithë
bashkëpunëtorëve! 
Sot morëm falënderime nga
prindër, nxënës e mësues! Ne jemi
të lumtur që mësues e nxënës në
Muhurr do të zhvillojnë tashmë
mësimin në kushte komode!
Bashkë bëjmë më shumë!

MuhurrMuhurr  
përurimipërurimi  
shkollashkolla
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Faleminderit të gjithëve për bashkëpunimin
në rivitalizinim e kësaj qendre, e cila u jep
mundësinë e shprehjes së talentit të tyre
fëmijëve matjanë!



Klasa e re e ndërtuar për shkollën
9-vjeçare në Frankth, Mat, tashmë
është gati për të mirëpritur fëmijët
në ditën e parë të shkollës! 
Falë kontributit të partnerit tonë
"International Project Aid“(IPA),
nxënësit e mësuesit nuk do kenë
mësim me dy turne!

Klasa e re nëKlasa e re në
FrankthFrankth
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CerdheCerdhe
ShupenzëShupenzë
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Dy ditë intensive në terren bashkë
me stafet e Bashkive Mat, Krujë e
Fushë-Krujë për të gëzuar 110
fëmijë jetimë, me çanta, mjete
didaktike dhe veshje të reja për
vitin e ri shkollor! 
Për të lehtësuar disi vështirësinë e
prindit të vetëm a gjyshërve që po
përpiqen me çka munden t’i rrisin
e edukojnë! 
Identiteti i fëmijëve është i
mbuluar, por buzëqeshjen e tyre e
kemi lënë të dukshme për të ndarë
lumturinë e tyre me të gjithë ju
miq!
Bashkë bëjmë më shumë!

Çanta përÇanta për
shkollat Rrëshenshkollat Rrëshen
09. SHTATOR 202209. SHTATOR 2022

Sot u hap një çerdhe për bebet
nga 6 muaj deri në 3 vjeç në
Shupenzë, Bulqizë! Si nevojë e
komunitetit, kryesisht nënave që
duan të punojnë, dhe me
iniciativën e Bashkisë Bulqizë për
përshtatjen e ambjenteve të
mjaftueshme brenda godinës së
shkollës, Shoqata NGO "Vizion
O.J.F“ dhe partneri i saj "Projekt
Albanien", ndihmuan me
mobilimin e ambjenteve të
çerdhes me: tavolina, karrige,
tapet, sobë, ngrohës elektrik,
frigorifer, ngrohës uji, portmonto,
rafte, në mënyrë që vogëlushët të
kenë kushte sa më të mira.



Sot dhuruam pajisjen e grafisë
digjitale Fuji për spitalin e Bulqizës. 
Falë ndihmës së partnerit tonë
“International Project Aid“(IPA) , që
sot banorët e Bulqizës do të marrin
një shërbim bashkëkohor digjital, që
ju ofron imazheri cilësore dhe
mundësi për konsultim online me
mjekët specialistë në spitale të tjera!
Drejtuesja "Vizion O.J.F“, Suela
Koçibellinj bashkë me kryetarin e
Bashkisë Bulqizë z. Lefter Alla,
këshilltarin për Çështje sociale pranë
Ministrisë së Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale z. Alfred
Muharremi dhe me drejtorin e
spitalit z. Haziz Jella ndoqën fazën e
testimit të pajisjes dhe trajnimin që
u bë për stafin e imazherisë!

X-RAY SpitaliX-RAY Spitali
BulqizëBulqizë
Gusht 2022Gusht 2022

Bashkë bëjmë më
shumë!



Kinemaja verore për fëmijë është një mënyrë
për të rikthyer ekranin e madh tek fëmijët.
Mungesa e kinemave në rrethe, e parë si një
ndër ngacmimet kryesore për sipërmarrjen e
nismave të tilla, është në fakt diçka që nuk
mund të korigjohet përmes kinemasë verore,
por këto aktivitete janë padyshim një lloj
investimi, që ndikon në pasurimin e jetës
kulturore të qyteteve, por pse jo, mund të
ndikojë edhe në edukimin e publikut me
ndjenjën e kulturës dhe dashurisë për filmin.
Qendra PAM po ofron për herë të parë në
qytetin e Rrëshenit shërbimin e shkollës verore
për fëmijët mosha 6-12 vjeç! 
Plani social-edukativ i hartuar nga ekspertë
shqiptarë e austriakë nxit frymën e mendimit
kritik te fëmijët.
Muajt e verës kthehen në pushime aktive në
qendrën PAM!
Investimi te çdo fëmijë është rruga drejt një të
ardhme më të mirë!

QendraQendra
PAM-PAM-
VIZIONVIZION
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Shkolla 9- vjeçare Blliçe u furnizua me tavolina
e karrige të dhuruar nga Organizata
Osteuropahilfe “Triumph des Herzens” nën
kujdesin e "Judo goes Orient", miq të "Vizion
O.J.F"!
Faleminderit për këtë ndihmë!
Faleminderit dhe Bashkia Dibër e zv.kryetar
Saimir Kojnozi për angazhimin në lehtësimin e
procedurave si dhe drejtori i shkollës Blliçe z.
Vullnet Dauti për organizimin e të gjithë planit
të shkarkim sistemimit!

"Judo goes"Judo goes
orient"-Blliceorient"-Bllice
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Check out our Website!


