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                      Buletini i fundvitit View this email in your browser

Aksioni për Nëna dhe Fëmijë përfaqëson fondacionin humanitar që
ndihmon klinikat e:

GjinekologjisëGjinekologjisë (që kujdesen për nënat),
NeonatologjisëNeonatologjisë (që kujdesen për foshnjet e lindura
parakohës) dhe
PediatrisëPediatrisë (që kujdesen për fëmijët që vuajnë nga leukemia,
anomalitë e zemrës, astma e sëmundje të tjera)

Ne besojmë se çdo nënë dhe fëmijë ka të drejtën e një jete të
shëndetshme, pa kurrëfar kompromisi!

Kryetar Nderi i BorditKryetar Nderi i Bordit
James C. Strickler

Anëtar Nderi i BorditAnëtar Nderi i Bordit
John C. Whitehead
Philip Sigwart 

Kryetare e BorditKryetare e Bordit
Ardiana Bunjaku

NNënkryetare e Borditënkryetare e Bordit
Jehona Gjurgjeala

Bordi i DrejtorëveBordi i Drejtorëve
Bekim Ahmetaj
Ilirjana Bajraktari
Rexhep Hoxha
George Little
Richard Lukaj

Drejtor EkzekutivDrejtor Ekzekutiv
Mrika Aliu

 
 

Të dashur miq,   

Në prag të fundit të 2014tës, po ju dërgojmë
falenderimet më të sinqerta të gjithë juve anembanë
botës për përkrahjen dhënë Aksionit për Nëna dhe
Fëmijë tërë këtë vit.
                                                                 
Kosova po vazhdon të ketë shkallën më të lartë të
vdekshmërisë së foshnjeve në Europë dhe nevoja për
të përmirësuar kujdesin shëndetësor ndaj nënës e
fëmijës mbetet e padiskutuar.  

Në vitin 2000, shkalla e vdekshmërisë së foshnjeve në
Kosovë ishte 29 vdekje në 1,000 lindje, shkalla më e
lartë në Europë. Sot, kjo shkallë ka rënë në rreth kjo shkallë ka rënë në rreth
16 vdekje në 1,000 lindje16 vdekje në 1,000 lindje falë punës së shumë
individëve dhe përpjekjeve të palodhshme edhe të
Aksionit për Nëna dhe Fëmijë përmes miqve e
përkrahësve si ju.   

Ishte inspiruese të shohim donatorët e shumtë të
përkrahin fondacionin tonë gjatë 2014tës. Në vitin që
po e lëmë pas, rreth 300 fëmijë 300 fëmijë janë shpëtuar dhe
rreth 800 nëna 800 nëna janë ndihmuar përmes programeve
të fondacionit të zhvilluara në bashkëpunim me Geisel
School of Medicine në Dartmouth, Amerikë dhe
ndihmën e bizneseve kosovare në formë të
trajnimeve, furnizimit me medikamente, pajisjeve
mjekësore, hulumtimeve shëndetësore dhe
programeve edukative.

Këta numra tregojnë rolin e fuqishëm të përkrahjes suaj dhe reflektojnë besimin tonë se
fondacionet humanitare nuk mund të qëndrojnë pa ju!
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Në planin tonë për vitin 2015 ne do të sigurohemi që:

foshnjet nuk humbin jetën në mungesë të medikamentit jetik të Surfaktantit,
programet tona hulumtuese të kenë krijuar bazën për luftën tonë avokuese që zëri i
fëmijës dhe nënës për një kujdes më të mirë shëndetësor të dëgjohet, dhe
Qendra për Shëndetin dhe Mirëqenien e Gruas të zgjerohet ashtu që çdo nënë të ketë
çasje në informatën dhe kujdesin që i duhet.

Viti 2015 do ta gjejë Aksionin duke zhvilluar një sistem të rregullt e transparent të
komunikimit me donatorët, me një Komitet funksional Mjekësor dhe me aktivitete
interesante që synojnë të sigurojnë fonde për të shpëtuar fëmijët. Sfida jonë kryesoreSfida jonë kryesore
gjatë 2015tësgjatë 2015tës do të jetë të sigurojmë që heroizmi i fëmijëve që po luftojnë me jetën dhe
qëllimet e sinqerta humanitare të bizneseve vendore të bashkohen.

E ardhmja duket optimiste, por Aksionit për Nëna dhe Fëmijë i duhet përkrahja juaj e
vazhdueshme. Na lejoni të ju kujtojmë që ANF është fondacion humanitar që luan një rol të
rëndësishëm në jetët e fëmijëve dhe nënave anembanë Kosovës duke ndihmuar kështu
t’sigurojmë një sistem më të mirë të kujdesit ndaj tyre.

E derisa po ndajmë me ju arritjet tona të 2014tës përmes këtij buletini, mbesim me shpresë
se do t’gjejmë përkrahjen tuaj edhe vitin e ardhshëm.

Përkrahja juaj e bënë misionin tonë më të fuqishëm dhe të arritshëm. UrimetPërkrahja juaj e bënë misionin tonë më të fuqishëm dhe të arritshëm. Urimet
më të përzemërta për vitin 2015!më të përzemërta për vitin 2015!

Bordi i Drejtorëve dhe Stafi i ANF-së

Arritjet më të veçanta të ANF-Arritjet më të veçanta të ANF-
së gjatë 2014tës së gjatë 2014tës 
Viti 2014 ishte një vit shumë i suksesshëm
për Aksionin për Nëna dhe Fëmijë! QendraQendra
për Shëndetin dhe Mirëqenien e Gruaspër Shëndetin dhe Mirëqenien e Gruas
u zgjerua edhe në qendrat e mjekësisë
familjare në Prishtinë dhe Ferizaj duke ofruar
kështu edukimin e nevojshëm përmes
këshillimit të drejtpërdrejt me gratë shtatzëna
dhe vajzat e reja në një ambient të
përshtatshëm dhome.
 

Rreth 800 nëna përfituan nga aktivitetet edukative të qendrës.

192 foshnje u shpëtuan gjatë 2014tës si rezultat i medikamentit të Surfaktantitmedikamentit të Surfaktantit –
medikament ky jetik për të zhvilluar mushkëritë tek foshnjet e lindura para kohës dhe për
t’shpëtuar ato, siguruar përmes AmeriCares dhe Abbot Laboratories. Flakonat e  nevojshëm
për vitin 2015 së shpejti do të arrijnë në Kosovë.
 
Si rezultat i 1800 tubuesve të frymëmarrjes dhe aparatit të CRP-së1800 tubuesve të frymëmarrjes dhe aparatit të CRP-së për analizën e
gjakut dhuruar Klinikës së Neonatologjisë, stafi mjekësor tani kryen këto teste pranë
shtratit të të posalindurit. Prindërit kanë qenë të detyruar që analizën ta bëjnë në
laboratoret private apo vetëm në kohë të caktuar në QKUK. Tani, ky aparat ndodhet në
Klinikë dhe rezultatet mund të merren menjëherë.  
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U themelua programi më i sofistikuar mbi skriningun e kancerit të qafës sëprogrami më i sofistikuar mbi skriningun e kancerit të qafës së
mitrës në Kosovëmitrës në Kosovë, në partneritet me fondacionin 700 for Science, përmes të cilit nënat në
Kosovë kanë çasje në një nga metodologjitë më të avancuara për zbulimin e hershëm dhe
parandalimin e kancerit të qafës së mitrës – citologjinë e lëngshme. Kjo metodologji është
konstatuar si një nga metodat më të sakta në zbulimin e kancerit falë kualitetit të pastër të
mostrës dhe arritjes së rezultateve shumë shpejt. 
 
Pasi u bë partner implementues i UNFPA-së mbi ofrimin e përkrahjes fil lestare përpërkrahjes fil lestare për
themelimin e Shërbimeve Profesionale në Gjinekologji, Obstetrikë ethemelimin e Shërbimeve Profesionale në Gjinekologji, Obstetrikë e
Neonatologji,Neonatologji, fondacioni arriti të bëjë vlerësimin shkencor të kapaciteteve humane dhe
inventarizimit mbi implementimin e kësaj reforme shëndetësore. Ky pilot program krijoji
bazën e ofrimit  të përkrahjes teknike përmes zhvillimit të politikave shëndetësore që do të
udhëzonin implementimin e reformimit shëndetësor në Kosovë.
 
Rezultatet nga programi për dialog në shëndetësi KoSana programi për dialog në shëndetësi KoSana, financuar nga Solidar
Suisse në Kosovë, ndërtuan një bazë të fuqishme për pozicionimin avokues karshi skemave
të sigurimeve shëndetësore për nënat e fëmijët.

Aksioni për Nëna dhe Fëmijë lanAksioni për Nëna dhe Fëmijë lançon uebfaqen së shpejti on uebfaqen së shpejti 
Ne këndej tek Aksioni për Nëna dhe Fëmijë jemi shumë të gëzuar që së shpejti do të dalim
me uebfaqen tonë të re, faqe kjo që do të jetë e lokalizuar tek www.amchealth.org. Faqja
hyrëse reflekton ngjyrat e ngrohta dhe një dizajn të qartë, derisa e gjithë faqja pritet të jetë
interaktive ku do të mund të gjeni risitë mbi programet, aktivitetet, si dhe mundësitë e
kontributeve përmes platformave online. Me këtë uebfaqe të re synojmë të njoftojmë
përkrahësit nga të gjitha anët e botës mbi punën tone dhe rezultatet e përkrahjes së
vazhdueshme.

Aksioni për Nëna dhe FëmijëAksioni për Nëna dhe Fëmijë
mbajti Konferencën Vendorembajti Konferencën Vendore
mbi Reformat në Shëndetësimbi Reformat në Shëndetësi
 
Si partner implementues i Fondit për Popullsi
të Kombeve të Bashkuara - UNFPA, përmes
fondeve të projektit të përbashkët “Partneriteti
për përmirësimin e Shëndetit të Grave dhe
Fëmijëve në Kosovë” (UNFPA, UNICEF dhe
OBSH), të financuar nga Qeveria e

Luksemburgut, ANF mbajti konferencën vendore për Shërbimet Profesionale ne Gjinekologji,
Obstetrikë dhe Neonatologji. Konferenca prezentoi rezultatet preliminare mbi vlerësimin nevojave
të resurseve humane në përputhje me konceptin e Shërbimeve Profesionale, inventarizimit të
aparaturave dhe hartimit të dokument rekomandimit për Ministrinë e Shëndetësisë për
implementimin e Shërbimeve Profesionale si pjesë të reformimit shëndetësor. Më shumë se 70
përfaqësues nga institucione mjekësore, shoqëri civile e organizata ndërkombëtare morrën pjesë.

Konsulli i Përgjithshëm iKonsulli i Përgjithshëm i
Republikës së Kosovës në NjuRepublikës së Kosovës në Nju
Jork - Nikoqire e MbrëmjesJork - Nikoqire e Mbrëmjes

http://www.amchealth.org/
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HumanitareHumanitare
Më 9 dhjetor 2014, Konsulli i Përgjithshëm i
Republikës së Kosovës në Nju Jork, Znj. Vlora
Çitaku u bë nikoqire e mbrëmjes humanitare
në përkrahje të Aksionit për Nëna dhe Fëmijë,

bashkë me Viosa dhe Richard Lukaj në Nju Jork. Kjo ngjarje arriti të bashkojë forcat bëmirese në
përkrahje të qëndrueshmërisë së fondacionit Aksioni për Nëna dhe Fëmijë drejt shpëtimit të
fëmijëve dhe mbështetjes së nënave në Republikën e Kosovës. Më shumë detaje mbi këtë ngjarje
madhore do të ndahen edhe në buletinin e radhës.

Gala Mbrëmja Humanitare arritiGala Mbrëmja Humanitare arriti
të mbledh 16.650 Euro përtë mbledh 16.650 Euro për
fëmijët në Kosovëfëmijët në Kosovë

Në mbrëmjen humanitare të mbajtur në
nëntor, Aksioni për Nëna dhe Fëmijë arriti të
mbledhë 16,650 Euro në përkrahje të misionit
për të shpëtuar jetën e fëmijës dhe nënës në
Republikën e Kosovës.
Në këtë mbrëmje, drejtuesit më të lartë të
Aksionit për Nëna dhe Fëmijë falenderuan
bizneset kosovare, partnerët dhe miqtë e tyre,

që me gjithë vështirësitë e shumta nuk hezituan të kontribuojnë drejt misionit humanitar. Mbrëmja
gjeti edhe mbështetjen e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë.  

Ndër kompanitë që kontribuan në këtë mbrëmje ishin: Bechtel Enka, Paper Communications, VM3
(sponsor platinum), Laboratori Prolab, RTV 21 (sponsor të artë), Baker Tilly Kosovo, HIB Petrol,
Limak Kosovo, Meridian Corporation (sponsor të argjendtë), Albi Group, AUK, Finca, Intercoop
Group, Ipko, KEP, Koslabor, NLB Prishtina, Pestova, Railtrans, Z Mobile (sponsor të rregullt).

Kjo mbrëmje u mbështet edhe nga Ambasada e Shqipërisë, Ambasada e Norvegjisë, AMM, Area
Support Team Balkans, BlaueBlume, CEED Kosovo, ICK, Ipko Foundation, KEIS, ProCredit Bank, RC
Cola, ShKÇAK dhe TEB.

Java e Filmit Shqipëtar në NjuJava e Filmit Shqipëtar në Nju
Jork përkrahu Aksionin përJork përkrahu Aksionin për
Nëna dhe Fëmijë Nëna dhe Fëmijë 
Krahas aktiviteteve të veçanta gjatë tërë javës,
kësaj radhe Java e Filmit Shqipëtar në Nju Jork
shërbeu si aktivitet për mbledhje fondesh për
Aksionin për Nëna dhe Fëmijë, në ndihmë të
nënave dhe fëmijëve në Kosovë. Nga secila
biletë e shitur gjatë tërë javës u dhurua nga
$1 në fondacion.
 

Zgjedhen Kryetari dhe Zevendës-Kryetari i Ri i Bordit tëZgjedhen Kryetari dhe Zevendës-Kryetari i Ri i Bordit të
DrejtorëveDrejtorëve
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Aksioni për Nëna dhe Fëmijë zgjodhi kryetarin dhe nën-kryetarin e ri të Bordit të Drejtorëve.
Ardiana Bunjaku ka marrë pozitën e Kryetares së Bordit të Drejtorëve dhe Jehona Gjurgjeala
pozitën e Zëvendës-Kryetares së Bordit, që nga shtatori 2014.

Ardiana Bunjaku është Drejtoreshë Ekzekutive e Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar
dhe Auditorëve të Kosovës – ShKÇAK – një nga organizatat më efektive, të qëndrueshme dhe
suksesshme në Kosovë. Paralel arritjeve të mëdha, në 12 vitet e fundit ajo është pjesë e
zhvillimit të profesionit të kontabilitetit dhe arsimit profesional në Kosovë.

Jehona Gjurgjeala ka përvojë shumë të gjërë në strategji dhe ekzekutim në sektorët
fitimprurës dhe jo-fitimprurës. Në rolin e saj aktual si Drejtoreshë e Menaxhimit të
Marrëdhënies me Klientë në Egencia (pjesë e Expedia Inc) në Angli ajo udhëheq një numër të
madh të projekteve komerciale me ndikim të madh në biznesin global.
Bordi i Drejtorëve në fondacionin Aksioni për Nëna dhe Fëmijë është organi më i lartë me
statutin e fondacionit, përgjegjës mbi qeverisje dhe vendim-marrje në Aksion.

John C. Whitehead i bashkohetJohn C. Whitehead i bashkohet
Aksionit si Anëtar Nderi nëAksionit si Anëtar Nderi në
Bordin e Drejtorëve Bordin e Drejtorëve 

Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë që Z. John C.
Whitehead i është bashkuar Bordit të
Drejtorëve në ANF si anëtar nderi. John C.
Whitehead është filantropist lider në Shtetet e
Bashkuara në Amerikë. Whitehead diplomoi në
Harvard Business School në vitin 1943 dhe
shërbeu në Marinën Amerikane gjatë Luftës së
Dytë Botërore. Në vitin 1947 ai u diplomua në
Harvard Business School dhe rrjedhimisht iu
bashkua bankës prestigjioze të Nju Jorkut –
Goldman and Sachs. Nga viti 1985 deri 1989
Whitehead shërbeu si Sekretar i Shtetit nën
administrimin e Presidentit Ronald Reagan. Në
vitin 2012, ai u shpërblye me Cmimin për Liri
(Freedon Prize) për herë të dytë.
Aksioni është tejet i gëzuar të ketë Z.
Whitehead në Bordin e Drejtorëve.

Richard Lukaj nderohet meRichard Lukaj nderohet me
urdhërin “Nderi i Kombit” ngaurdhërin “Nderi i Kombit” nga
presidenti Nishanipresidenti Nishani

Richard Lukaj, anëtar bordi në Aksionin për
Nëna dhe Fëmijë, u dekorua me urdhërin
“Nderi i Kombit” nga presidenti i Shqipërisë,
zoti Nishani. Ky urdhër shprehu mirënjohjen
shqiptaro-amerikanëve për ndihmesën e tyre
në krijimin dhe mbrojtjen e shtetit shqiptar,
pavarësinë e Shqipërisë dhe Kosovës, për
lirinë dhe demokracinë, mbrojtjen e të
drejtave të shqiptarëve në Mal të Zi, Luginën e
Preshevës dhe Maqedoni dhe në afrimin më të
madh mes shqiptarëve dhe popullit amerikan.
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Dr. James Strickler, themelues dhe Kryetar Nderi në Aksion uDr. James Strickler, themelues dhe Kryetar Nderi në Aksion u
dekorua me cmimin i Diplomuari mdekorua me cmimin i Diplomuari më i Dalluar për Arritjet e tijë i Dalluar për Arritjet e tij
në Karrierë në Karrierë 
Në një ngjarje të mbajtur në Geisel School of Medicine në Dartmouth, Dr. James Strickler u
shpërblye për arritjet e tij në karrierë nga grupi i Mjekëve të Dartmouth Alumni. Dr. Strickler
ishte dekan i Fakultetit të Mjekësisë në Dartmouth i cili inicioi planprogramin klinik, forcoi
programin akademik të fakultetit dhe arriti t’i sigurojë edhe stabilitet financiar. Dr. Strickler
vazhdoi pastaj me udhëheqjen e iniciativave globale të shëndetësisë duke ofruar kështu
kujdesin mjekësor kampeve të refugjatëve dhe qytetarëve në vendet post-konfliktit
anembanë botës. Ai poashtu zgjeroi projektet e Dartmouth në Kosovë duke ndihmuar
kështu në rindërtimin e infrastrukturës dhe sistemit për kujdesin shëndetësor pas konfliktit.

Për të përkrahur punën tonë: Për të përkrahur punën tonë: 
Donacionet e juaja janë shumë të mirëseardhura dhe do të përdoren në mënyrë transparente
për qëndrushmërinë e fondacionit drejt zhvillimit të programeve për shëndetin e nënës dhe
fëmijës në Kosovë.

Dhuro online përmes butonit NDIHMO më poshtë. Donacionet online pranohen përmes
Hitchcock Foundation, fondacion i regjistruar si 501(c)3 në Amerikë. Ju lutem specifikoni
Action for Mothers and Children/Kosovo Fund nën seksionin name of fund, program or
doctor*.

Mënyrat e tjera për të kontribuar: Mënyrat e tjera për të kontribuar: 
Donacionet mund të bëhen edhe përmes kredit kartelës, transferit bankar, apo çekut.

Në Sh.B.A.:Në Sh.B.A.:
Action for Mothers and Children
Hitchcock Foundation
Dartmouth-Hitchcock Medical Center
1 Medical Center Drive
Lebanon, NH 03756

Në Mbretërinë e Bashkuar:Në Mbretërinë e Bashkuar:
HSBC Bank, Sort Kodi 40-29-08, Nr. Llogarisë. 41244337
Apo online përmes: http://www.lcvs.org.uk/givemoney/donate-online/fhmb-kosovo.phuse
 
 
Në Kosovë:Në Kosovë:
Emri i Bankës: Raifeisen Bank Kosovo
Nr. i llogarisë: 1501-090-002-825-780
Emri i llogarisë: Aksioni per Nena dhe Femije

NDIHMO

http://www.lcvs.org.uk/givemoney/donate-online/fhmb-kosovo.phuse
http://med.dartmouth-hitchcock.org/hitchcock_foundation/donate_now.html
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Të gjitha donacionet për Aksionin do të jenë të mirënjohura me shkrim dhe buxheti vjetor i tij
auditohet nga kompani të jashtme cdo vit. Bordi dhe stafi i Aksionit vlerësojnë shumë kontributin
tuaj dhe poashtu cfarëdo komenti, ideje, apo sugjerimi që mund të keni për ne.
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Na kontaktoni: Na kontaktoni: 
Aksioni për Nëna dhe Fëmijë
 
Mark Dizdar, Rr.#D8, Ulpianë
 10,000 Prishtina
 Republika e Kosovës
 Email: info@amchealth.org
 Tel: +381(0)38 748 309
 Mob: +386 49 685 943
 Web: www.amchealth.org
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