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Aktiviteti që kryen

Perfaqësuesi

Mbështet fuqizimin e fëmijëve dhe
komuniteteve në nevojë. Përfshirja sociale,
Erblin Burnazi
aktivizimi rinor dhe mundësitë e zhvillimit
ekonomik për familjet në nevojë.
Fuqizimi social dhe ekonomik për gratë dhe
vajzat në rajon. Ofrimi i shërbimit psikologjik
dhe ligjor për të mbijetuarit e dhunës në Sidorela Horeshka
familje. Strehëza 72 orëshe.
Mbështetet me projekte nga fondacioni ”OAZ”
dhe financohet me donator privat kryesisht
zvicerian. Ofron shërbime komunitare për
fëmijët me AK që i përkasin grupmoshës 7-18
vjeç. Ndihma humanitare për familjet në
Sajmir Neziri
nevojë dhe projekte që sigurojnë bazë
materiale për qendrat shëndetësore, kopshtet e
shkollat. Ndihmë për paraplegjikët dhe
tetraplegjikët (Karroca për invalid, dyshekë,
paterica, paisje rehabilitimi etj.). Pagesën e
qirasë së shtëpisë për disa familje të varfëra.
Ofron shërbime për fëmijët e shtresave
vurnerabël kryesisht romë, egjyptian dhe të
Nexhmie Koçi
varfër të moshës 6-11 vjeç. Fëmijët janë të
ndarë në dy grupe. Grupi i parë fillon në orën
9.30, fëmijët përgatisin mësimet, hanë drekën
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dhe shkojnë në shkollë. Grupi i dytë vijnë pas
mësimit, hanë drekën dhe përgatisin mësimet
për të nesërmen dhe largohen në orën 15.00.
Fëmijët në qendër shoqërohen nga prindërit.
Ka karakter humanitar dhe fetar. Ofron
ndihma për të gjithë kategoritë e fëmijëve të
gruposhës 9-18 vjeç. Ofron ndihma ushqimore
për familjet në nevojë dhe ato që kanë ndonjë
nga prindërit në institucionet e vuajtjes së
dënimit. Gjithashtu ofron kurse të gjuhës
angleze falas, lojra, dramatizime e kampe
verore, madje edhe rikonstrusion të banesave.
Fëmijët shoqërohen nga prindërit. Stafi
punojnë vullnetarisht dhe janë të trajnuar për
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Financohet
nga donatorë të huaj dhe shqipëtarë.
Ka përfitues të moshës 0-18 vjeç dhe
funksionon me organizim shtetëror. Fëmijët
bëhen pjesë e shoqatës duke u regjistruar me
një çertifikatë familjare, një çertifikatë të
prindit të vdekur dhe dy fotografi të fëmijës.
Në bashkëpunim me bashkinë Mat me
investime në investime në sektorin e arsimit,
ndihmon nxënësit e familjeve që jetojnë me të
ardhura nën minimumin jetik, me mjete
didaktike e mësimore. Mbështet bashkinë Mat
me burime njerëzore dhe financiare në
identifikimin e fëmijëve në rezik. Në Mars
2022 ka hapur qendrën komunitare me fokus
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fuqizimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve si
dhe përfshirjen e fëmijëve të komunitetit rom
dhe egjyptian në sistemin arsimor.
Ofron ndihma ushqimore për fëmijët dhe
familjet e tyre. Gjatë një viti ka ndihmuar 58
familje. Shërbime të tjera: ndihma e parë
mjekësore, dhurimi i gjakut, trajnime dhe kafe
për moshën e tretë.
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