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Përzgjedhur nga tregimet e
përfituesve tanë: Diori, luftaraku jonë
i vogël! 
Simpatiku Dior Balaj u lind me 15 korrik 2015, para kohe (në

javën e 29-të), dhe peshonte vetëm 1440gr – tani peshon

rreth 1755gr! Për nënen e tyre, Albanen, kjo ishte lindja e

dytë. “Tani ndihem mirë. Isha e brengosur për lindjen e

hershme të fëmijës[...] fëmija është dashur t'marr surfaktant

për zhvillimin e mushkërive.Tani ndihem shumë mirë dhe ju

falënderoj juve.” Diori është trajtuar me medikamentin

“Survanta” e  sistemin e oksigjenit  të mundësuara nga

donacionet e juaja. Shih më shumë...

Djemtë dhe Vajzat e Reja tani në
Qendrën Informuese për Shëndetin e
Gruas
Formohet grupi i djemve dhe vajzave të reja që do t’ndjekin

sesionet edukative në “Qendrën Informuese për Shëndetin e

Gruas” (QISHG) në Qendrën e Mjekësisë Familjare IV në

Prishtinë. Kjo arrihet si rezultat i bashkëpunimit të Iniciativës

së Djemve të Rinjë “Klubit Bonu Burrë"/ PEN me Aksionin për

Nëna dhe Fëmijë. Lexo më shumë...

Aksioni për Nëna dhe Fëmijë
mirëpritet në Dartmouth
Më 19 shtator 2015, Departamenti i Mjekësisë Familjare në

Dartmouth organizoi një koktej mirëpritës për përfaqësuesit

dhe miqtë e “Aksionit për Nëna dhe Fëmijë” (ANF) në Hanover,

SHBA. Profesorë akademik, student dhe staf nga Dartmouth
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College u mblodhën për t’diskutuar dhe festuar kontributin

dhe punën e Dartmouth College në programet shëndetësore

në Kosovë, programet e shkëmbimit të njohurive në mes të

profesorëve dhe studentëve, si dhe të arrituat e “Aksionit për

Nëna dhe Fëmijë” nga ky partneritet. Lexo më shumë...

Marrëveshje Bashkëpunimi me OBSH
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) dhe Aksioni për
Nëna dhe Fëmijë kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi
me qëllim të përkrahjes së Qendrës Informuese për Shëndetin
e Gruas, QISHG-së.  Falënderojmë Organizatën Botërore të
Shëndetësisë për  mbështetjen e vazhdueshme ndaj Aksionit

për Nëna dhe Fëmijë dhe partneritetin. Lexo më shumë...

Bashkëpunim për Pap-Test falas
Si rezultat i nevojes së kontrollit më të mirë dhe të sigurtë për

shëndetin e bebës, Shoqata “Down Syndrome Kosova” dhe

"Aksioni për Nëna dhe Fëmijë,” kanë nënshkruar marrëveshje

bashkëpunimi për ofrimin falas të kontrollit “PAP-test” (me

bazë likuide). Kjo mundësi  vlen për nënat e personave të

prekur me sindromin Down.  Lexo më shumë...

Ngjarja Bamirëse e Bank Street ngrit
rreth $100,000 për 12 Përfitues
Bamirës
“Ngjarja  Vjetore e Bamirësisë së firmës BankStreet u
sponsorua për një periudhë të gjatë nga vetë anëtarët tanë të
cilët jo vetëm që pritet të jenë liderë të industrisë së tyre por
edhe të komuniteteve ku jetojmë,” tha Richard Lukaj, Drejtor i
Lartë Menaxhues i Bank Street Group. “Qëllimi ynë është të
përkrahim kauzat humanitare dhe njëkohësisht të kënaqemi
në shoqërinë e njëri-tjetrit derisa kontribuojmë për të mirë.”
Rreth 12 organizata në Sh.B.A dhe Kosovë përfituan.  Lexo
më shumë...

Përfundon hulumtimi në terren mbi
karakteristikat e lindjeve në Kosovë 
Si partner implementues i programit për dialog në shëndetësi të

SolidarSuisse - KoSana, Aksioni për Nëna dhe Fëmijë ka përfunduar
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hulumtimin në terren mbi karakteristikat e lindjeve në Kosovë. Midis

tjerash, ky hulumtim synonte të identifikojë shpenzimet e lidhura

me procesin e shtatzanisë dhe lindjeve ashtu që të avokohet për

pakot bazike për nënat dhe fëmijët karshi reformës së sigurimeve

shëndetësore. Në buletinet e radhës do t'njoftoheni edhe më

shumë. 

Aksioni për Nëna dhe Fëmijë në media...
U zhvillua reportazh nga BIRN rreth kontributit dhe
punës së Aksionit për Nëna dhe Fëmijë në betejën e
uljes së shkallës së vdekshmërisë së foshnjeve. 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 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: 
Donacionet mund të bëhen edhe përmes kredit kartelës, transferit bankar, apo çekut. Kliko 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.

Copyright © *|2015|* *|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
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