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E guximshmja Adea
E guximshmja Adea rrëmbeu zemrat tona që nga momenti i parë që
e pamë. Që prej momentit që erdhi në jetë, në muajin e shtatë të
shtatëzanisë  së  nënës,  Adea  pati  probleme  me  shëndetin  e
saj.  Pasi u trajtua me Surfaktant dhe me sistemin e Oksigjenit, ajo
qëndroi në inkubator dhe përdori pajisjen e CPAP-it, të gjitha këto
të mundësuara nga donatorët tanë. Adea i tejkaloi sfidat me shumë
guxim dhe e bëri  nënën e saj tejet të lumtur dhe krenare. Ne i
dëshirojmë Adea-së një jetë të gjatë dhe të shëndetshme.

Lexo më shumë tregime nga përfituesit tanë...

Ngjarja "Të mbështesim nënat dhe fëmijët në
Kosovë" organizohet në Nju Jork, SHBA
Po udhëtojmë kësaj radhe në qytetin e Nju Jorkut në SHBA për të
takuar  miqtë  tanë  atje.  Ju  ftojmë  të  bëheni  pjesë  e  ngjarjes
humanitare për nënat dhe fëmijët dhe të takohemi në Nju Jork.
Ftoheni në një koktej 2 orësh në restoranin Russian Tea Room për
t'parë për së afërmi sfidat nëpër të cilat nënat dhe fëmijët tanë
kalojnë dhe ajo çka Aksioni për Nëna dhe Fëmijë po kontribuon për
t'lehtësuar  sfidat.  Të  gjitha  të  hyrat  nga  shitjet  e  biletave  të
ngjarjes dhe sponsorimet do t'ndihmojnë nënat dhe fëmijët.
Lexo më shumë...

Koalicioni  K10  përforcon  strukturën  e  saj
organizative dhe definon objektivat për punën
avokuese për vitin 2017
Organizatat  anëtare  të  Koalicionit  K10 u  takuan për  të  zhvilluar
planin  avokues  për  vitin  2017  që  synon  të  kontribuojë  në
përmirësimin e  politikave dhe ligjeve mbi  shëndetin  seksual  dhe
riprodhues në Kosovë si dhe promovimin e të drejtave riprodhuese.
Lexo më shumë...

Lansohet  ueb  platforma BEBA-KS nga  Aksioni
për Nëna dhe Fëmijë
Lansohet  zyrtarisht  ueb  platforma  me  informata  të  bazuara  në
dëshmi e qasshme në tri gjuhë për nënat, baballarët e familjarët në
Kosovë. Në këtë portal nuk do të gjeni mendime dhe thashetheme,
mirëpo  do  të  gjeni  informacione  nga  burimet  më  të  sigurta  në
Kosovë dhe botë. “Beba-ks është i vetmi portal i këtij lloji, që ofron
këshilla  në  tri  gjuhë  dhe  është  i  përshtatur  posaçërisht  për
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Ri-hapet  dyqani  i  bamirësisë  Teshavesha  me
‘Javën e Dizajnerëve’ dhe lokacion të ri
Dyqani i bamirësisë Teshavesha ri-hapet në lokacion të ri dhe fillon
me  ‘Javën  e  Dizajnerëve’.  Dyqani  tashmë  gjendet  me  lokal
permanent  në  rrugën  Nazim  Gafurri,  rrugës  për  Gërmi,  te
ish-dyqani  i  Llalloshi  Couture.  Qytetarët  janë  të  mirëpritur  për
donacione dhe blerje në dyqanin Teshavesha çdo ditë të javës prej
orës 10:00 – 18:00 si dhe të shtunave prej 12:00 – 16:00. Përgjatë
po  këtij  orari  mbahet  edhe  “Java  e  Dizajnerëve.”  Lexo  më
shumë...

Ambasada  e  Australisë  në  Vienë  vazhdon
mbështetjen e programeve edukuese tona
Pas lansimit të suksesshëm të uebfaqes së shumëpritur Beba-ks, i
pari  i  këtij  lloji  në  Kosovë,  jemi  të  gëzuar  të  ju  njoftojmë  se
projektet  e  implementuara  nga  Aksioni  për  Nëna  dhe
Fëmijë vazhdojnë të kenë përkrahjen e donatorëve. Me Ambasadën
e Australisë në Vienë kemi nënshkruar marrëveshjen për vazhdimin
e bashkëpunimit për fazën e dytë të zhvillimit të programit edukues
në  platformën  online.  Kjo  marrëveshje  është  vazhdimësi  e
përkrahjes së dhënë më herët. Lexo më shumë...

Ngjarja “Të vallëzojmë” ngrit 32,175 Euro për
nënat dhe fëmijët
Për të dytin vit me radhë, Fondacioni Aksioni për Nëna dhe Fëmijë
bëri bashkë më shumë se 400 njerëz në ngjarjen për mbledhje të
fondeve, të titulluar “Të vallëzojmë”, që u mbajt në Sheshin 21.
Ngjarja, që tashmë është shndërruar në traditë, mbledh fonde për
të përkrahur shëndetin e nënave dhe fëmijëve në Kosovë. Lexo më
shumë...

Vazhdon  implementimi  i  suksesshëm  i
skriningut  të  kancerit  të  qafës  së  mitrës  në
Komunën e Prishtinës
Pilot projekti për kryerjen e Pap-testeve pa pagese me qëllim të
skriningut të kancerit të qafës së mitrës vazhdon të implementohet
në Komunën e Prishtinës. Që nga lansimi i këtij pilot projekti ne
korrik e deri më tani, më shumë se 700 gra janë kontrolluar pa
pagese  dhe  kanë  bërë  Pap-testin  në  njërën  nga  tri  Qendrat  e
Mjekësisë  Familjare  në  Prishtinë.  Tashmë  është  lansuar  edhe
videoja informuese që bënë thirrjen për Pap-teste ne mediume e
rrjete sociale. Lexo më shumë...

Akreditohet  programi  edukativ  i  Qendrës
Informuese për Shëndetin e Gruas
Programi  edukativ  që  po  ligjërohet  në  kuadër  të  Qendrave
Informuese  për  Shëndetin  e  Gruas  u  akreditua  para  Bordit  për
Edukim  të  Vazhdueshëm  Mjekësor  (BEVM).  Ky  akreditim
është rezultat i bashkëpunimit të suksesshëm në mes të Qendrës
Informuese  për  Shëndetin  e  Gruas,  Qendrës  Zhvillimore  të
Mjekësisë Familjare, si  dhe Qendrave të Mjekësisë Familjare dhe
licenson kështu programin trajnues për profesionistët shëndetësor
në  Kujdesin  Primar  Shëndetësor  të  cilët  janë  të  angazhuar  në
Qendrat Informuese për Shëndetin e Gruas. Lexo më shumë...
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Direct  Relief  lidhur  me  donacionet  e
materialeve mjekesore
Direct Relief është një korporatë jo-fitimprurëse me përfitim publik,
e  themeluar  në  Shtetin  e  Kalifornisë  –  SHBA,  me mision  që  të
përmirësojë  shëndetin  dhe  jetesën  e  qytetarëve.  Direct  Relief
punon drejt mbështetjes së aktiviteteve të partnerëve të saj duke
ofruar  burime  financiare,  teknike,  dhe  materiale  esenciale
shëndetësore, si dhe ndan përkushtimin e Aksionit për Nëna dhe
Fëmijë  ndaj  shëndetit  dhe  mirëqenies  së  popullsisë  në  Kosovë.
Lexo më shumë...

Klinika  e  Neonatologjisë  dhe  ajo  e
Gjinekologjisë pajisen me dyshekë të kualitetit
të lartë nga Comodita dhe Jysk
Miqtë tanë në kompanitë Comodita dhe Jysk kanë dhuruar dyshekë
të  kualitetit  të  lartë  për  nënat  në  Klinikat  e  Gjinekologjisë  dhe
Neonatologjisë në Prishtinë. Këta dyshekë padyshim ofrojnë kushte
më të mira për nënat që lindin dhe qëndrojnë në këto spitale. Ne u
jemi  shumë  mirnjohës  miqëve  tanë  për  këtë  kontribut  të
rëndësishëm. Shih më shumë...

Donacionet vazhdojnë për Qendrën Informuese
për Shëndetin e Gruas
Korporata Rugove vazhdon aktivitetet e saj bamirëse në mbështetje
të projekteve të Aksionit  për  Nëna dhe Fëmijë.  Duke filluar  nga
muaji shtator, Korporata Rugove ka filluar donacionin e shisheve
me ujë për Qendrën Informuese për Shëndetin e Gruas.

AAkkssiioonnii  ppëërr  NNëënnaa  ddhhee  FFëëmmiijjëë  nnëë  mmeeddiiaa......
Ngjarjet e suksesit, këto si të Lorës së vogël, të bukurave Amela

dhe Alea, e të Diorit rebel, janë gëzimi i punës sonë.NNddiiqq  kkëëttëë
vviiddeeoo......

AAkkssiioonnii  ppëërr  NNëënnaa  ddhhee  FFëëmmiijjëë  nnëë  mmeeddiiaa......
Kuptoni më shumë mbi pilot projektin e skriningut të kancerit të

qafës së mitrës përmes emisionit "Familja Ime" në Klan Kosova.

NNddiiqq  kkëëttëë  vviiddeeoo......

AAkkssiioonnii  ppëërr  NNëënnaa  ddhhee  FFëëmmiijjëë  nnëë  mmeeddiiaa......
Ndqini këtë udhërrëfyes për spitalin e lindjes që u lansua përmes

medieve dhe rrjeteve sociale për të kontribuar në informimin

paparapk të nënave se çfarë i pret gjatë rrugëtimit të tyre për në

spitalin e lindjes. NNddiiqq  kkëëttëë  vviiddeeoo......
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Për të përkrahur punën tonë:

Donacionet e juaja janë shumë të mirëseardhura dhe do të përdoren në mënyrë transparente për qëndrueshmërinë e

fondacionit drejt zhvillimit të programeve për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Kosovë. Ne besojmë se me ndihmën e

partnerëve dhe përkrahësve, miqve tonë, do të krijojmë kushte më të mira shëndetësore për nënat dhe fëmijët, duke i

mundësuar kështu fëmijës një fillim të mirë në jetë. Fondacioni ynë është i përkushtuar ndaj procesit të realizimit të këtij qëllimi,

por nuk mund ta bëjmë pa ndihmën tuaj.   

Dhuro online përmes butonit DHURO 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*.

MMëënnyyrraatt  ee  ttjjeerraa  ppëërr  ttëë  kkoonnttrriibbuuaarr::  
Donacionet mund të bëhen edhe përmes kredit kartelës, transferit bankar, apo çekut. KKlliikkoo  kkëëttuu!!

Të gjitha donacionet për ANF do të jenë të mirënjohura me shkrim dhe buxheti vjetor i tij auditohet nga kompani të
jashtme çdo vit. Bordi dhe stafi i ANF vlerësojnë shumë kontributin tuaj dhe poashtu çfarëdo komenti apo sugjerimi që
mund të keni për ne.

Forward

Copyright © *|2016|* *|Aksioni për Nëna dhe Fëmijë|*, Të gjitha të drejtat e rezervuara. 

Na kontaktoni:

Aksioni për Nëna dhe Fëmijë

Tophane, rr.b. Perandori Dioklician Nr.14
10,000 Prishtina

Republika e Kosovës

Email: info@amchealth.org
Tel: +381(0)38 748 309
Mob: +386 49 110 333

Web: www.amchealth.org

DHURO
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