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Ngjarja e Suksesit e Fundvitit
"Unë jam Blini, i lindur me 11 maj 2016. Mami im ka ndjekur
ligjeratat e Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas nga Aksioni
për Nëna dhe Fëmijë, dhe me ndihmën e tyre ajo kaloi një lindje
më të lehtë dhe kujdeset shumë mirë për mua. Unë dhe mami im
jemi shumë falenderues!” - letër nga mami i Blinit, Monda. Ne i
dëshirojmë Blinit një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Lexo më
shumë...

U mbajt për herë të dytë 'Java e dizajnerëve' në
dyqanin bamirës Teshavesha
Me rastin e fundvitit, nën udhëheqjen e Kosovo Apparel Marketing
Association dhe Empower Private Sector, kreatorët tanë filantrop
dhuruan kreacionet e tyre për t'i kontribuar komunitetit tonë.
Jetmira Bejtullahu, Lia Stublla, Krenare Rugova, Shema Sahiti,
Fetije Mehmeti, Njomëza Luci, SOLID, ishin dizajnerët pjesëmarrës
të kësaj jave. Lexo më shumë...

U organizua tryeza me qëllim të diskutimit të
përmbajtjes së pakos bazike të sigurimeve
shëndetësore të obligueshme
Organizuar nga Koalicioni K10 i organizatave jo-qeveritare për
shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese dhe mbështetur
nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara – UNFPA, Zyra në
Kosovë, sot u organizua tryeza me qëllim të diskutimit të
përmbajtjes së pakos bazike të sigurimeve shëndetësore të
obligueshme, implementimi i së cilës është planifikuar të fillojë në
Janar të 2017. Lexo më shumë...

Përfundon me sukses faza e pilotimit të projektit për
diagnostifikimin e hershëm të kancerit të qafës së mitrës
me mbi 1,500 Pap-teste të realizuara pa pagesë
Pas një fushate të suksesshme, mbi 1,500 gra dhe vajza janë
ekzaminuar deri me tani dhe rezultatet tregojne se 10.4% të
rasteve kishin rezultate që thërrasin për ekzaminime të
mëtutjeshme mjekësore. Nga kjo shifër, 0.7% rasteve janë
konstatuar të kenë ndryshime qelizore të një niveli më serioz, të
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cilat falë diagnostifikimit të hershëm nga ky projekt mund të
trajtohet me sukses dhe shërohet. Lexo më shumë...

U bë dorëzimi i medikamentit jetë-shpëtues në Klinikën
Neonatologjike në Qendrën Klinike Universitare Kosovës
 Më shumë se 200 shishe të medikamentit Surfaktant u shpërndanë
sot në Klinikën e Neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të
Kosovës në vlerë me mbi $130,000.00. Ky donacion është dhënë
me anë të bashkëpunimit të suksesshëm dhe të vazhdueshëm mes
“Aksioni për Nëna për Fëmijë’ dhe organizatës ndërkombëtare
AmeriCares si vazhdimësi e bashkëpunimit të gjatë me Klinikën e
Neonatologjisë. Ky donacion mbulon nevojën kombëtare për vitin
2017. Lexo më shumë...

AMC përfituese e programit për sponzorime të IPKO
Foundation në vlerë prej 500 Euro
Aksioni për Nëna dhe Fëmijë nënshkroi marrëveshje bashkpunimi
me IPKO Foundation si përfitues të programit të tyre të
sponzorimeve. Me këtë rast, IF do të mbështes zhvillimin e
aplikacionit mobil ekzistues për gratë shtatëzëna dhe përcjellësin e
bebes në vlerë prej 500 Euro. Ky aplikacion mobil ofron burime të
shumta të informatave të cilat ofrohen për përdorim pa pagesë.
Lexo më shumë...

Lansohet koalicioni i organizatave joqeveritare për
shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese – K10
Aksioni për Nëna dhe Fëmijë ka marrë përsipër koordinimin e
Koalicionin K10 i cili ka për synim të bëjë monitorimin dhe përmirësimin
e politikave, infrastrukturës ligjore dhe vetëdijesimin mbi shëndetin dhe
të drejtat seksuale riprodhues në Kosovë përmes punës së rregullt
avokuese, të bazuar mbi evidencë dhe duke mobilizuar shoqëritë civile
në një Koalicion. Lexo më shumë...

ANF përfituese e grantit prej 3,995 Eur nga Fondi i Grave
të Kosovës
Më 10 nëntor, u mbajt konferenca për media e Kosova Women’s
Network ku u shpallën zyrtarisht përfituesit e granteve të Fondit të
Grave të Kosovës (FGK), ku përfitues i këtij granti është edhe “Aksioni
për Nëna dhe Fëmijë” në vlerë prej 3,995.00 Eur. Lexo më shumë...
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U ngritën $51,740 në mbrëmjen bamirëse në New York
U mbajt mbrëmja bamirëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në
Russian Tea Room, New York, ku u tejkalua qëllimi për ngritje të
fondeve prej $50,000. Kulminacioni i mbrëmjes ishin folëset Valerie
Rockefeller dhe Dua Lipa. Lexo më shumë...

U bë dorëzimi i medikamenteve në vlerë prej 150,000
dollarësh pranë Qendrës Klinike Universitare të
Kosovës 
Marrëveshja e bashkëpunimit e nënshkruar mes Aksionit për Nëna dhe
Fëmijë dhe Direct Relief muaj më parë, dhe e mbështetur nga Ministria
e Shëndetësisë, bëri të mundur që të dorëzohen medikamente
esenciale në vlerë të 150,000 dollarësh në Klinikën e Gjinekologjisë
dhe Neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Lexo më shumë...

Aksioni për Nëna dhe Fëmijë në media...Aksioni për Nëna dhe Fëmijë në media...
Muaji Nëntor i Aksionit për Nëna dhe Fëmijë, projektet e kaluara

dhe të së ardhmes. Ndiq këtë video...Ndiq këtë video...

Aksioni për Nëna dhe Fëmijë në media...Aksioni për Nëna dhe Fëmijë në media...
Kuptoni më shumë se cilat janë të drejtat seksuale riprodhuese

përmes këtij animacioni të zhvilluar. . Ndiq këtë video...Ndiq këtë video...

Aksioni për Nëna dhe Fëmijë në media... Aksioni për Nëna dhe Fëmijë në media... 
Musafirë të mëngjesit në Tribunë për javën e dytë tëMusafirë të mëngjesit në Tribunë për javën e dytë të

dizajnerëve.dizajnerëve. 

Ndiq këtë video...Ndiq këtë video...

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
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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*.

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

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.
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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

This email was sent to mrika.amchealth@gmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Action for Mothers and Children · Tophane, rr.b. Perandori Dioklician Nr.14, Kati 4 · Prishtina 10 000 · Albania 

http://amchealth.org/sq/involvohu/dhuro/
http://amchealth.org/sq/involvohu/dhuro/
https://www.facebook.com/actionformothersandchildren?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Famchealth.org%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&screen_name=amckosovo&tw_p=followbutton
http://us3.campaign-archive2.com/www.amchealth.org
http://us3.forward-to-friend.com/forward?u=ee82683b490e83bffe991094e&id=6cfabed7b5&e=e171757809
http://us3.forward-to-friend.com/forward?u=ee82683b490e83bffe991094e&id=6cfabed7b5&e=e171757809
mailto:info@amchealth.org
http://med.dartmouth-hitchcock.org/hitchcock_foundation/donate_now.html
mailto:mrika.amchealth@gmail.com
http://amchealth.us3.list-manage.com/about?u=ee82683b490e83bffe991094e&id=b4219f7804&e=e171757809&c=6cfabed7b5
http://amchealth.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=ee82683b490e83bffe991094e&id=b4219f7804&e=e171757809&c=6cfabed7b5
http://amchealth.us3.list-manage1.com/profile?u=ee82683b490e83bffe991094e&id=b4219f7804&e=e171757809

