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Fondacioni  nënshkruan protokollin Platformës 
Gjithpërfshirëse të Ballkanit.
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Autizmi 
foli këtë vit nga Kukësi

Kukësi me qendër të re për fëmijët me Autizëm.
Fondacioni mbeshtetje për kompletimin e qendrës 
dhe trajnimin e stafit.

Kukësi foli këtë 2 Prill për Autizmin. Për herë të 
parë shtrirja e shërbimeve për fëmijët me çrregullim 
të spektrit autik do të jetë edhe veri të Shqipërisë 
duke e kthyer kështu Kukësin në të parin qytet që 
përqafon politikat sociale për këtë kategori jo vetëm 
në dimensionin human por edhe atë institucional.
Kryetari I bashkise Kukës z.Bashkim Shehu gjatë 
shpalljes se projektit për rikonstruksionin e qendrës 
sociale, tha se në qytetin e tij fenomeni I çrregullimit 
të spektrit autik është shtuar ndjeshëm vitet e fundit 
dhe numëri I familjeve që kërkojnë ndihmë për 
trajtimin e fëmijëve të tyre me shërbime terapeutike 
të specializuara është rritur.
Sipas z.Shehu, Bashkia e Kukësit, Fondacioni Fëmijët 
Shqiptarë dhe Zyra e Bashkëpunimit Zviceran do 
të sjellin në parametra modernë këtë qendër për 

shërbime të standartizuara në programe akademike 
të çertifikuara ndërkombtarisht.
Dr.Liri Berisha në emër të Fondacionit Fëmijët 
Shqiptar përgëzoi Bashkinë Kukës për këtë 
nisëm dhe u shpreh e pakursyer në kontributin e 
Fondacionit për identifikimin e shërbimeve sociale 
që do të ofrohen, pajisjen me libra dhe metoda si 
dhe trajnimin e stafit që do të shërbeje aty.
Në një mesash drejtuar profesionistëve lokalë dhe 
prindërve të ardhur në aktivitet, Dr. Liri Berisha e 
vuri theksin në gjithëpërfshirjen e këtyre fëmijëve 
ne strukturat publike arsimore dhe në ofrimin e 
shërbimeve shëndetësore terapeutike pa pagesë. 
Integrimi I këtyre fëmijeve është investim për të 
ardhmen. Le t’u japim dorën sot , që neser ata të 
jenë të pavarur- përfundoi znj.Berisha.

Inisiativa
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Pas shpalljes se projektit për rikonstruksionin e 
Qendrës Sociale për fëmijët me autizëm Fondacioni 
Fëmijët Shqiptarë  mbajti në këtë qytet Konferencën 
Rajonale “T’I MBËSHTESIM SOT, QË TË JENË TË 
PAVARUR NESËR!” e cila solli të reja mbi gjëndjen e 
këtij fenomeni në vendin tonë në disa aspekte.
Referencat e përfaqësuesve të kabinetit qeveritar nga 
dy zëvëndës ministrat znj.Nora Malaj dhe z.Klodian 
Rrjepaj sollën një panoramë të asaj se çfarë ndodh me 
edukimin dhe marrjen e shërbimeve shëndetësore me 
këta fëmijë, ndërkohë që presidentja e Fondacionit 
Fëmjët Shqiptarë solli në vëmëndje të audiencës 

ato çfarë Fondacioni ka bërë së fundmi në drejtim 
të fëmijëve të qëndrave rajonale për Autizmin por jo 
vetëm, ndërsa parashtroi disa propozime në lidhje 
më disa projekte të reja në funksion të mirëqënies së 
të gjithë fëmijëve me autizëm. 
Në konferencë morën pjesë edhe përfaqësues nga 
Kosova si Dr. Flora Brovina, Kryetare Komisioni për 
Shëndetësi, Punë dhe Mirëqënie Sociale, Kosovë, 
aktivistë nga Maqedonia si dhe specialistët më në 
zë të fushës së psikiatrisë për referenca shkencore 
në lidhje me Autizmin. 

Anëtarësim

Fondacioni mban në Kukës 
Konferencën Rajonale për Autizmin
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t’i mBËSHtESim SOt, 
QË tË JENË tË PAVARuR NESËR!

Një dekadë me parë pothuajse të gjithë kemi qënë 
të pa informuar ndaj fenomenit të Autizmit që hes-
hturazi prekte fëmijët, që mbyllte e invalidizonte 
shpirtërisht e fizikisht familje të tëra e që stigma e 
ndjenja e fajit i detyronte të bënin pikërisht atë që 
nuk duhej në emër të dashurisë prindërore – hes-
htjen dhe fshehjen e fenomenit.Ndjenja e dhimbjes 
pasigurisë, frikës, shkatërrimi ekonomik përballja 
me të panjohurën, jetonin së bashku me një shoqëri 
të pa informuar që jo vetëm nuk e njihte fenomenin, 
por as e pranonte atë e si rrjedhojë as nuk dinte se 
si duhet të ndihmonte.Sot kjo i takon një të shkuare 
jo të largët, por përsëri jemi larg asaj që duhet e kër-
kohet.
Vite me parë nuk kam menduar se në një hark kohor 
kaq të shkurtër do mund të realizonim një progres 
që me krenari e gjykojmë të veçantë ashtu sikurse 
me shumë realizëm jemi të bindur sa shumë të tjera 
mbeten për t’u bërë.
Hapja në datën 2 Prill, Ditën Ndërkombëtare të Au-
tizmit të qendrës terapeutike për Autizmin në Kukës, 

i dha fund dilemave tona se Tirana do mbetej oazi 
i vetëm për një numër të kufizuar fëmijësh, duke 
dhënë shpresa e mbështetje tek prindërit. Modeli i 
punës në Tiranë përdoret dhe në qëndra të tjera si 
Korçë, Elbasan, Strugë etj. Stafi që do të ofrojë tra-
jnimin për terapistët e qendrës së Kukësit do të jetë 
i përgatitur nga një grup i trajnuar profesionalistësh 
nga organizata më e madhe “Autism Speaks”. 
Parametrat e shërbimit do të konsolidohen gradu-
alisht me metoda e praktika që bëhen në Tiranë të 
ndihmuara nga specialistë të fushës nga Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës.
Për herë të parë pas një periudhe dy vjeçare Fonda-
cioni Fëmijët Shqiptarë në bashkëpunim me studi-
ues të Universiteteve Amerikane arriti të përgatisë 
një DVD që iu mëson prindërve në mënyrë grad-
uale hap pas hapi si të punojnë me fëmijët e tyre. 
Shumë shpejt kjo DVD do të mbërrijë në familjet 
më të largëta si një program terapeutik autodidakt 
për prindërit që nuk mund të frekuentojnë qendrat.
Kjo DVD do të shoqërohet me librat përkatës pas 
testimit që po bëhet nga personalitete të shquara  
akademike amerikane. Ky studim u shtri në disa 
rrethe si Tiranë, Elbasan, Korçë, Berat.
Ndërsa tashmë bibliotekës i shtohet libri shumë 
i rëndësishëm i cili u realizua pak muaj më parë 
“Përmbledhje me informacione dhe këshilla për 
100 ditë”. Libër që do të instruktojë jo vetëm 
prindërit por të githë ata që do të merren me këtë 
çrregullim. Ky libër vjen pas përkthimeve të librave 
të domosdoshëm për prindërit, edukatorët, më-
suesit e terapistët.
Fondacioni në vijim të botimeve, filloi këtë vit bot-
imin e një cikli librash për fëmijët e këtij spek-
tri që do i ndihmojnë ata të vënë në jetë procese 

Dr. Liri Berisha

të vlerësojmë 
potencialet që ata kanë 
dhe t’u japim shansin 
si gjithë fëmijëve për 
edukim, punësim dhe 

integrim.

“

“

Mesazhi
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të rëndësishme e të domosdoshme. Ky cikël fillon 
me higjenën e gojës, proces ky sa i domosdoshëm 
por dhe i vështirë për të gjithë fëmijët. Në fillim të 
këtij viti Fondacioni ngriti për herë të parë shërbi-
min dentar për fëmijët e Qendrave Rajonale për Au-
tizmin në Tiranë.Kjo sepse këta fëmijë ndryshe nga 
të tjerët e kanë të vështirë qasjen e këtij shërbimi 
dhe për t’i asistuar në sëmundejt dentare, shërben 
shumë terapia me ta. Studimet kanë treguar që për 
të zvogëluar sjelljet fobike që shfaqin këta fëmijë 
në trajtimin e dhëmbëve duhen aplikuar proçedura 
të studiuara, prandaj në sugjerojmë dhe propozo-
jmë ngritjen e disa pikave për shërbimin dentar të 
fëmijëve me autizëm ku Fondacioni është i gatshëm 
të ofrojë mbështetjen terapeutike të stafit që do t’i 
shërbejë këtyre fëmijëve. Sot këta fëmijë enden nga 
njëri kabinet në tjetrin për të marrë shërbimin, pasi 
stomatologët e kanë shume të vështirë të bash-
këpunojnë me këta fëmijë.
Me specialistë të fushës pas një studimi serioz Fon-
dacioni Fëmijët Shqiptarë arriti të realizojë skemën 
e kostifikimit të terapisë se Autizmit. Studimi prej 
më shumë se një viti i është dorëzuar Ministrisë së 
Shëndetësisë me shpresën e studimit dhe zbatimit 
sa me të shpejtë.
Bashkepunimi me ‘Autism Speaks” është një fat 
i jashtëzakonshëm për komunitetin e autizmit në 
Shqipëri, por dhe në rajon. Bashkëpunimi me këtë 
organizatë të fuqishme ndikoi në themelimin në Ti-
ranë të “Rrjetit të Autizmit për Evropën Juglindore”, 
në bashkëpunim me Min-
istrinë e Shëndetësisë, ku 
Fondacioni Fëmijët Shqip-
tarë luan rolin e sekretaria-
tin për këtë network.
Fal shërbimeve të ofruara 
në Qendrat Rajonale për 
Autizmin të hapura nga 
Fondacioni Fëmijët Shqip-
tare sot me krenari themi se 
rreth 40 fëmijë kanë mun-
dur të kapin strukturat e 
sistemit publik e atij privat, 
duke qënë të barabartë e 
të gjithëpërfshirë me bash-
këmoshatarët e tyre. Kjo 
ëndër gati e paprekshme 
nga familjaret e tyre, sot 
tingëllon e zakonshme në 
sytë e gjithë publikut. Mi-
jëra orë terapie, durim, 
sakrificë, sot përkthehen 
në orë dije dhe integrimi.
Por ende mbetet shumë 
për të bërë në drejtim të of-
rimit të këtyre shërbimeve. 
Dyert e arsimit të jenë më 
bujare me këta fëmijë. 
Kopshtet dhe shkollat tona 
kanë shumë vështirësi për 

të qënë mikëpritese për fëmijët e këtij spektri, ndër-
kohë që fëmijët kanë shumë nevojë të integrohen 
me bashkëmoshatarët. Stigmatizimi dhe diskrimin-
imi, në jo pak raste janë një barrierë lënduese për 
prindërit e familjarët.
Ajo që sot dua të ngre dhe që do ishte me interes 
për të gjithë palët është formimi i rrjetit të mësuesve 
asistent, për t’u krijuar fëmijëve me këtë spekter 
mundësi lehtësuese edukimi e integrimi. Fondacioni 
Fëmijët Shqiptarë është I gatshëm të japë kotributin 
e tij për trajnimin e këtyre mësuesve, mbetet vetëm 
thirrja e ministrisë së arsimit dhe identifikimi i tyre.
Sot një problem i madh janë mungesat e statistikave 
zyrtare që vjen si rezultat i mungesës së strategjisë 
tonë kombëtare. Shpesh gazetarë, por dhe të huaj 
pyesin sa janë statistikat tuaja, pyetje kjo si shumë 
të tjera për shkak të shumë të panjohurave që ka ky 
fenomen, mbetet pa përgjigje. Nisma që morëm 3-4 
vite më parë me shërbimet e shëndetit parësor për 
depistimin në disa poliklinika të Tiranës dha rezultate 
befasuese.
Një fluks jo i zakonshëm prindërish u paraqitën në 
qendrat tona për vlerësim. Fëmijët që u diagnosti-
kuan me çrregullime të spektrit autik hynë në rrugën 
e trajtimit, por kjo mbeti vetëm e lokalizuar. Mendoni 
çfarë efekti do kishte ky studim me fokus depistimin 
nëse do të shtrihej në gjithë sistemin parësor të ven-
dit.
Ka ardhur koha që shoqëria të mos lëshojë vetëm 
pasthirrma mëshire dhe keqardhje, por të dijë që 

ka dhe detyra ndaj ketij 
fenomeni. Sot është mo-
menti të shtrojmë dhe një 
pyetje tjeter, por për të 
gjithë ata që janë në moshë 
pune si i bëhet? A do vazh-
dojnë të jetojnë akoma 
këta prindër mes hallit se 
çdo bëhet me femijën tim 
kur une të mos jem më? Ky 
fenomen i dhimbshëm e i 
vështirë kërkon më shumë 
mund, njohuri e përkush-
tim prej shumë aktorësh.
Të bëhemi bashkë- thotë 
rezoluta e OKB për t’u 
përfshirë e për t’i dhënë 
shpresë kësaj shtrese, 
duke ndikuar nëpërmjet 
hartimit të ligjeve të buta 
në mirëqënien e tyre. Pran-
daj ne duhet të njohim të 
drejtat e fëmijëve me ketë 
çrregullim. Të vlerësojmë 
potencialet që ata kane 
dhe t’u japim shansin si 
gjithë fëmijëve për edukim, 
punësim dhe integrim.
T’u japim dorën SOT që të 
jenë të pavarur NESER !

Mesazhi
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Fondacioni Fëmijët Shqiptarë u bë pjesë e 
Platformës Gjithpërfshirëse të Ballkanit që u mbajt 
nën patronazhin e kryeministrit të Turqisë SH.T Z. 
Ahmet Davitoglu në datën 5 Maj 2016 në Sarajevë, 
Bosnje Hercegovinë.
Kjo platformë është pjesë e Platformës 
Gjithpërfshirëse Botërore, e njohur ndryshe si një 
OJF për qeverisjen lokale dhe sektorin privat me 
qëllim përhapjen e kulturës së gjithëpërfshirjes për 
personat me aftësi të kufizuar.
Në Platformën Gjithpërfshirëse të Ballkanit, marrin 
pjesë të gjitha shtetet e Ballkanit. Ajo ka për qëllim 
të promovojë sa më shumë aktivitete në fushën e 
arsimit, kulturës, atë sociale, teknologjisë, qasjes 
dhe punësimit për personat me aftësi të kufizuar. 
Në fillim të Konferncës vendet pjesëmarrëse, 

Dr. Liri Berisha nderohet me Çmimin e mirënjohjes
për kontributin ndaj personave me aftësi të kufizuar.

përfaqësuar nga organizatat më të fuqishme në 
fushën e aftësisë së kufizuar dhe ministra te çështjeve 
sociale firmosën protokollin e angzhimeve.
Në emër të Fondacionit Fëmijët Shqiptar, Dr.Liri 
Berisha firmosi protokollin duke shprehur angazhimin 
e saj personal dhe të fondacionit që drejton për 
përmbushjen e qëllimeve të kësaj platforme.
“Duke qënë se Fondacioni Fëmijët Shqiptar ka 
kontribuar në vite me ndihmë konkrete ndaj 
kategorive sociale në nevojë, ai do të vazhdojë ta 
bëjë këtë. Për gjithëpërfshirjen fëmijëve me aftësi të 
kufizuar, që do të jenë brezat e së nesërmes, duhet 
që në të gjitha mjediset të ofrohen sherbime dhe 
shanse të barabarta. Kjo u garanton atyre mundësinë 
e pjesëmarrjes së plotë në komunitet. Realiteti na 
tregon shpesh herë se ka ende shumë diskriminim 

Sarajevë: 
Fondacioni Fëmijët Shqiptarë nënshkruan protokollin 
e angazhimeve të Platformës Gjithpërfshirëse të Ballkanit.

Konferenca
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Duke qënë se Fondacioni 
Fëmijët Shqiptar ka kontribuar 

në vite me ndihmë konkrete 
ndaj kategorive sociale në 

nevojë, ai do të vazhdojë ta 
bëjë këtë. Për gjithëpërfshirjen 
fëmijëve me aftësi të kufizuar, 

që do të jenë brezat e së 
nesërmes, duhet që në të gjitha 

mjediset të ofrohen sherbime 
dhe shanse të barabarta.

dhe përjashtim”.
Dr. Liri Berisha u vlerësua nga Zv. Presidenti i 
Platformes Boterore te Gjitheperfshirjes me 
Çmimin e mirënjohes për kontributin dhe 
ndihmën e dhënë ndaj personave me aftësi të 
kufizuar.
Po kështu znj.Berisha iu edhe çertifikata e 
mbjelljes së një peme në emër të saj për 
angazhimin në përfshirjen e këtyre personave 
në shoqëri. Kjo pemë u mboll në një zonë të 
rezervuar nga Ministria e Pylltarisë dhe çeshtjeve 
ujore e Turqisë, e quajtur edhe si Pylli Boteror 
i Gjithëpërfshirjes, ku për çdo organizatë, 
qeveritare apo individ i cili jep kontributin e tij 
në përmbushjen e qëllimeve të kësaj platforme 
mbillet një pemë në shenjë mirënjohjeje.

Konferenca
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100 milion njerëz vuajnë sot 
nga çrregullimi i spektrit autik

SHBA:
mbahet takimi 

i 8-të vjetor i 
Fokusit Global 

mbi Autizmin

Me rastin e 70 -të vjetorit të themelimit të 
Asamblesë së Pëgjithshme të Organizatës 
së Kombeve të Bashkuara dhe takimit të 
8-të vjetor të Fokusit Global të Autizmit , 
Presidentja e Fondacionit Fëmijët Shqiptar 
, Dr.Liri Berisha, ishte e ftuar nderi nga 
bashkëshortja e Sekretarit të Përgjithshëm 
të OKB-së, Znj. Ban Ki - moon si dhe 
bashkëthemeluesit e Organizatës 
Ndërkombëtare “Autism Speak”, Bob dhe 
Suzanne Wright.
Në këtë takim ku u mblodhën 
bashkëshortet e para dhe personalitete 
nga e gjithë Amerika e Veriut, Azia, Afrika, 
Amerika Latine, Europa dhe Lindja e 
Mesme, u diskutua se si të rritet më 
shumë ndërgjegjësimi mbi autizmin dhe 
përmirësohen shërbimet ndaj personave të 
prekur nga ky fenomen.
Kombet pjesëmarrëse diskutuan pyetjet e 
vashdueshme që dalin për autizmin dhe 
se si të gjithë së bashku duhet të ndjekim 
përgjigjet e shekullit të 21-të. Gjatë takimit 
, Fondacioni Fëmijët Shqiptarë ishte në 
fokusin e çdo prezantimi përmes pamjeve 
filmike të aktiviteteve të zhvilluara ndër vite 
në Shqipëri në lidhje e këtë kauzë.
Bashkëthemeluesja e Organizatës 
Ndërkombëtare “Autism Speaks” Suzanne 
Wright, gjatë fjalës së saj të rastit tha:- “ 
Autizmi éshtë tashmë një çështje dinamike. 
Komuniteti i personave me autizëm 
vashdon të rritet me përmasa të frikshme. 

Kështu sot popullata e këtij komuniteti numëron 100 milion njerëz që 
vuajnë nga çrregullimi i spektrit autik. Ajo që është e domosdoshme 
sot, është të bashkohemi dhe të ndajmë vizionet që kemi dhe ta 
kthejmë çdo ditë në ditët e Fokusit Global për Autizmin”
Takimi u dha mundësinë e rrallë personaliteteve pjesëmarrëse të 
flasin dhe ndajnë me njëri - tjetrin gjëndjen e autizmit në vendet e 
tyre.
Në këtë takim të 8-të vjetor, Organizata “Autism Speaks” prezantoi 
çmimin e tretë “Bob & Suzanne Wirght” për Arritjet Ndërkombëtare 
mbi Autizmin, që këtë vit shkoi për Dr. Shekhar Saxena, Drejtor i 
Departamentit të Shëndetit Mendor dhe Drogave në Organizatën 
Botërore të Shëndetësisë në Gjenevë. Për të nderuar marrësin e tretë 
të këtij çmimi, Bob dhe Suzanne Wright, ftuan bashkëshorten e Z. 
Ban Ki-moon , Znj. Ban Soon-taek dhe Znj. Liri Berisha për të qënë 
prezent në dhënien e këtij çmimi si dhe për një foto të pëbashkët. 
Kujtojmë se çmimin e dytë vjetor për Arritjet Ndërkombëtare mbi 
Autizmin “Bob & Suzanne Wright”, e ka marrë vitin e kaluar Dr. Liri 
Berisha.

Takim
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Fondacioni në Forumin e Pragës 
për investimin e Fëmijëve në Botë

Akademitë Amerikane të Shkencave, Inxhinierive 
e Mjekësisë dhe Instituti Amerikan I Mjekësisë në 
partneritet me Fondacionin për Shoqërine e Hapur 
(OSF) dhe Organizatën ISSAP mblodhen në 4 Nëntor 
2015 në Pragë ekspertë e drejtues Organizatash 
Ndërkombëtare, Universitetesh e Agjencish, në Forumin 
për Investimin e Fëmijëve në Botë.
Njerëzimi përfundoi epokën 15 vjeçare të Objektivave 
Zhvillimore të Mijëvjeçarit (Millennium Development 
Goals) dhe prej Shtatorit 2015 Kombet e Bashkuara 
kanë miratuar Objektivat për Zhvillimin e Qëndrueshëm 
(Sustainable Development Goals) ku zhvillimi I fëmijëve 
dhe ndërhyrjet e hershme zënë një vend specifik e të 
rëndësishëm për 15 vitet që vijnë.
Forumi I Pragës, me synimin për të mbëritur në 
rekomandime mbi politikat lokale e rajonale, studimet e 
së ardhmes dhe shërbimet e reja, ishte ndërtuar si një 
platforme diskutimesh prej aktorësh globalë ndër më të 
rëndësishmit në fushë.
Presidentja e Fondacionit të Fëmijëve Shqiptarë, Dr. 
Liri Berisha ishte ftuar në Forum për të prezantuar 

modelin e punës në ndërhyrjen e hershme mbi autizmin 
në Shqipëri, përzgjedhur nga organizatorët si një prej 
‘praktikave te mira’ ne rajon.
Në fjalën e saj Dr. Liri Berisha, pas falenderimit dhe 
shprehjes së mirënjohjes për këtë ftesë, tha : ‘Mendoj 
se historia jonë është përgjithësisht një histori suksesi. 
Mbi të gjitha kemi gjallëruar shpresë, në një vend të 
varfër, me shume probleme ku, me gjithë përparimet, 
barra mbi familjet mbetet e madhe”.
Në ndërhyrjen e tij, Drejtuesi Shkencor I Qendrës 
Rajonale te Autizmit, Dr. Ariel Çomo përmendi, ndërmjet 
të tjerave, rëndësinë që në nisje, që I është dhënë pjesës 
kërkimore dhe mbledhjes së të dhënave në zbatimin e 
programit në Tiranë si një element kyç në mbarëvajtjen 
e programeve të ndërhyrjes së hershme në fëmijët me 
probleme zhvillimi.
Në përfundim të Forumit, Raporti Final I hartuar mbi 
bazën e të dhënave të referuara dhe diskutimeve, do 
t’i dërgohet Qeverisë Amerikane për të hartuar më 
tej politika dhe inisiativa në fushën e problemeve të 
zhvillimit.

Takim
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Në temën shkencore “Arsimim i përbashkët, integrim 
më I shpejtë” që Dr. Pampuri relatoi në këtë konference, 
u theksua se Përfshirja është një besim që të gjithë 
nxënësit mund të jenë pjesë e arsimit të përgjithshëm. 
Filozofia e përfshirjes sipas Dr. Pampurit redukton 
dyjëzimin mes sistemit arsimor special dhe atij të 
përgjithshëm.Studimet tregojnë që falë përfshirjes së 
fëmijëve autikë në shkolla publike me praninë e një 
terapisti, në klasë fëmija përvetëson një përmirësim 
të sjelljes verbale dhe sociale. Fëmijët Autik, kanë një 
potencial për tu përmirësuar aq sa edhe fëmijët e tjerë. 
Duke përdorur strategjitë e duhura, shumë prej tyre 
shfaqin një përmirësim të dukshëm në një mjedis të tillë.
Kryetari i Shoqatës së Autizmit Cenë Krasniqi : “fëmijët 
me autizëm nuk kanë mbështetje”.
“Shoqëria duhet me ditë që nëse punojmë me ta 
në fëmijëri, ata mund të bëhen kontribues të kësaj 
shoqërie, mund të bëhen të pavarur dhe të kontribuojnë 
për këtë shoqëri, por nëse nuk i bëjmë dhe nëse nuk 
punojmë me ta në këtë fazën e rinisë ata do të jenë 
krejt kohën barrë e kësaj shoqërie dhe në të ardhmen 
duhet me qelë shumë qendra për strehimin e tyre ose 
dihet mi lanë rrugës të bredhin mos të them pa ndonjë 
mbështetje fare”, tha Krasniqi.

Kosovë 
1 në 100 fëmijë me Autizëm

Dr. Oriola Pampuri: 
“ARSIMIM I PËRBASHKËT, INTEGRIM MË I SHPEJTË”

mbahet Konferenca 
për të drejtat e fëmijëve me Autizëm

Në Kosovë 1 në 100 fëmijë lind me autizëm. Shumë prej tyre mbahen të paekspozuar në shoqëri nga 
familjet e tyre ndërsa rastet që paraqiten nuk ndihmohen nga askush.Kjo gjëndje e fëmijëve me çregullim 
të spektrit autik u bë e njohur në konferencën “ Politikat nacionale në mbrojtje të të drejtave të personave 
me autizëm në Kosovë” organizuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë në Qeverinë e Kosovës dy ditë më parë 
në Prishtinë. Fondacioni Fëmijët Shqiptarë si I ftuar kryesor në panelin e diskutimeve u përfaqësua nga 
pikologia, Dr.Oriola Pampuri.
Dr.Pampuri solli në këtë koferëncë shëmbullin e Fondacionit si modelin më të mirë Rajon për trajtimin dhe 
zhvillimin e këtyre fëmijëve. Modeli I punës në këtë Fondacion, nëpërmjet Qëndrave Rajonale të Autizmit 1 
dhe 2 , bazuar tërësisht në standartet shkencore të organizatës ndërkombëtare “Autism Speaks” tha znj. 
Papmuri, ka mundësuar që mbi 40 fëmijë të ndjekin shkollën ndërkohë që roli ndërgjegjësues I fondacionit 
ka bindur shumë familje të kërkojnë ndihmë sapo të shohin shenjat e para. Fale sensibilizimit sot është 
ulur edhe mosha e diagnostikimit të hershëm nga 3,5 vjeç që ka qënë disa vite më parë, në 1,5 vjeç.

Konferenca për autizmin kishte për qëllim nxjerrjen e 
nevojave për të prekurit me autizëm dhe adresimin e 
tyre në institucionet shtetërore në mënyrë që të krijohen 
politika në mbrojtje të qytetarëve me këtë dukuri.

Konferenca
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Pse ky shërbim i ri ?
Fëmijët me autizëm, ndryshe nga fëmijët e tjerë, shpesh 
nuk janë në gjëndje të tolerojnë ekzaminimet dentare 
për shkak të frikës që lidhen me pamjet dhe tingujt 
që prodhohen nga aparati dentar.Kjo e bën trajtimin 
dentar të tyre një problem më vete. Në përditshmërinë 
e tyre këta fëmijë shfaqin vështirësi edhe në kryerjen 
e shërbimit për mbajtjen e higjenës orale duke sjellë 
për pasojë edhe sëmundshmëri të shtuar me dhëmbët 
.Studimet kanë treguar se për të zvogëluar sjelljen fobike 
që këta fëmijë shfaqin ndaj trajtimit të dhëmëve, duhen 
aplikuar procedura të mirëstrukturuara dhe analizuara.
Për të kuptuar më mirë se si do drejtohet ky shërbim 
dhe se çfarë do të përfitojnë fëmijët ne I morëm një 
inervistë të shkurtër Dr. Olesia Duka.

Dr.Olesia, si lindi ideja për të patur një bashkëpunim 
të tillë me fondacionin?

Në fakt kjo është një miqësi e hershme midis mamasë 
sime dhe Dr. Liri Berishës.Thjesht ka qënë një dëshirë 
e imja e shprehur tek doktoresha para 5 vitesh që gjeti 
përkrahjen dhe mbështetjen e saj. Duke u rritur në 
profesion gjatë këtyre viteve falë edhe eksperiencës 
time në klinikën “Shendi Dent” të hapur prej prindërve 
të mi, mendova se tashmë isha gati që ti them “PO’ këtij 
bashkëpunimi e këtij misioni.

Pse keni zgjedhur ta bëni këtë?
I jam kushtuar këtyre fëmijëve sepse pikë së pari janë 
fëmijë, dhe fëmijët duhet të ndihmohen. 
Se dyti shoh që njerzit janë shumë të tërhequr ndaj 
mbështetjes së fëmijëve me nevoja të veçanta siç janë 
ata me çregullim të spektrit autik apo edhe ata me 
sindromën down, etj. Mua më pëlqen të jap dashuri pa 
kushte , të jap mbështetjen time dhe ngrohtësi; pse jo 
kur unë e kam një mundësi nga familjarët e mi. 

Shërbim stomatologjik për fëmijët e 
Qëndrave Rajonale të Autizmit

Fondacioni Fëmijët Shqiptar këtë fillim vit hapi në qëndrën rajonale për autizmin në Farkë shërbimin 
stomatologjik me një kabinet të ri dentar enkas për fëmijët e të dy qëndrave, Ky shërbim do të bëjë 
të mundur depistimin, diagnostikimin dhe trajtimin e dhëmbëve me probleme tek fëmijët. Kabineti 
I ri dentar , do të drejtohet nga doktoreshë Olesia Duka nga Klinika “Shendi Dent”,e njohur tashmë 
për publikun për kontributin e saj për fëmijët me nevoja të veçanta.
Në ditën e parë të hapjes së klinikës Dr. Olesia Duka dhe koleget që e asistojnë në këtë mision, u 
takua me prindërit e fëmijëve dhe kreu disa vizita depistuese tek fëmijët duke mundësuar kështu 
edhe hapjen e kartelave për secilin prej tyre.

Shërbimet
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Çfarë pune do të bëhet konkretisht me fëmijët?
Së pari do të ndërtojmë raportin shoqëror mjek-fëmijë. 
Kjo zgjat disa etapa. Më pas fëmija mësohet me bluzat 
e bardha , me mjekun , realizohet njohja e plotë dhe 
krijohet një raport më I besueshëm me fëminë.Më pas 
arrihet deri na hapjen e gojës nga fëmija që në fakt është 
e vështirë por jo e pamundur.Së dyti, roli I prindit është 
shumë I rëndësishëm. Kjo do të thotë që nëse raporti 
mjek-prind është I realizuar, kjo do të thotë sukses në 
punën time fëmijët. Pra nëse prindi më ndihmon në 
procesin klinik ,pasi tek fëmijët me çregullim të spektrit 
autik, nofulla është pika më e dobet e tyre, atëherë 
mund të arrijnë ne rezultate të mira trajtimi. 

Konkretisht çfarë veçorie kanë fëmijët me çrregullim 
të spektrit autik në këtë drejtim?
Fëmijët me çregullim të spektrit autik vështirësinë e 
kanë në hasjen e parë, në takimin e parë. Ata janë fëmijë 
shumë te zgjuar dhe kanë shqisa shumë të mprehta. 
Agresiviteti tek këta fëmijë është momental dhe është 

I menaxhueshëm. Kështu nëse problemi qëndron tek 
bluza e bardhë, mund të ndërrohet ngjyra e përparses 
deri sa të bëhesh shok me fëmijën.Nga studimet 
pasthirma “A” është e para që del tek fëmijët me spektër 
të autizmit, që do të thotë se pjesa e hapjes së gojës 
realizohet e bashkëshoqëruar me këtë pasthirrmë.Kjo 
është faza e parë. Faza e dytë është durimi mes mjek-
fëmi-prind.Këta fëmijë duhet të kenë gjithmonë pranë 
prindin e tyre ose psikologun e tyre klinik.
Takimet do të jenë tre herë në muaj, çdo dhjetë ditë dhe 
do të jenë të ndarë ne grupmosha. Fëmijët jane te ndare 
ne dy gupe: 2-6 vjeç dhe 8-10 vjeç. 70% e punës në 6 
muajt e parë është proces terapeutik dhe psikologjik. 
Në 6 mujorin e dytë do të fillojë procesi klinik.

Ky bashkëpunim do të jetë kontribut nga ana juaj?
Absolitisht po. Do te jete falas. Këshu do të jetë 
gjithmonë. Madje përfitoj nga rasti ti bëj thirrje edhe 
bizenseve, miqve, shokëve e kolegëve që të investojnë 
sado pak për fëmijët që kane probleme shëndetësore 
në vendin tonë.

Shërbimet
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NJË LiBËR i Ri PËR HiGJENËN E GOJËS
Fondacioni Fëmijët Shqiptar në kuadër të 2 Prillit, Ditës Ndërkombëtare të Autizmit,  nxori në dritë 
një botim të posaçëm në lidhje me higjenën e gojës për fëmijët me çrregullim të spektrit autik. 
Duke qënë një nga problem më vehte shëndeti I gojës tek këta fëmijë, fondacioni nëpërmjet këtij 
botimi synon të përcjellë informacionin e duhur se si ky proçes , gati I papërballueshëm nga fëmijët 
dhe prindërit e tyre, të bëhet normal dhe pa sjellje fobike. Ndërkohë pedagogjia vizuale, që ky libër 
I sjell më së miri me imazhe konkrete për shërbimet ndaj gojës, sot vlerësohet nga studiuesit si 
modeli më I mirë I përmirësimit të higjenës së gojës tek fëmijët me autizëm. Qëndra Rajonale për 
Autizmin Nr.2 e ka futur tashmë si praktikë të përditshme këtë shërbim duke mundësuar kështu 
shëndet oral për fëmijët. Libri shperndahet FALAS .

Publikimet
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Fondacioni Fëmijët Shqiptarë sjell instrumentin më të ri 
në fushën e edukimit terapeutik për fëmijët më çrregullim 
të spektrit autik. Bëhet fjalë për: “Mësimi i Aftësive tek 
të Vegjëlit, Një Program për Prinderit”, një projekt i cili 
ka ardhur si bashkëpunim i fondacionit me organizatën 
“Autism Speaks” dhe Universitetin e “Connecticut” dhe 
është mirëfilli një kërkim shkencor I sponsorizuar nga 
“Autim Speaks” dhe Instituti Kombëtar I Shëndetit në 
SHBA.
Projekti I cili tashmë ka filluar që në muajin Dhjetor të vitit 
2014 , vjen në formën e një materiali të përbërë nga 6 
DVD për 6 kapituj dhe 4 kapituj tekst bashkangjitur. Ai u 
mëson prindërve hap-pas-hapi si të punojnë me fëmijët 
e tyre. Materialet filmike të paketës prej 6 DVD sjellin 
shëmbuj konkret udhëzimesh dhe procesesh terapie 
me video-klipe të rregjistruar enkas për këtë qëllim , për 
të orinetuar drejt dhe saktë prindërit se si të bëjnë gjënë 
e duhur me femijët e tyre për të patur sukses.

“mËSimi i AFtËSiVE tEK tË VEGJËLit, 
NJË PROGRAm PËR PRiNDERit”

Fondacioni sjell në DVD paketën e re didaktike. 

Kjo paketë e çon kështu punën e fondacionit deri në 
zonat më të largëta të vendit, aty ku shërbimet cilësore 
do tu duhen kohë për të mbërritur.Kështu familjet që 
jetojnë në zona të thella dhe që nuk kanë mundësinë 
e pasjes afër të një terapisti, mund të informohen dhe 
edukohen nëpërmjet këtij programi shumë të vlefshëm 
në mënyrë vizuale .
Programi terapeutik I cili besohet se është më I miri në 
botë aktualisht, është hartuar nga profesoret Deborah 
Fein dhe Lynn Brennan, të cilat për një pjesë të mirë 
te auditorit tonë janë te njohura prej librave të tyre të 
përkthyera e publikuar në shqip, Aktualisht projekti 
është i shtrirë në 4 qytete: Tiranë, Elbasan, Korçë dhe 
Berat.
Fondacioni gëzon të drejtën e autorit për tekstit në shqip 
në mbarë botën si dhe të drejtën e shpërndarjes dhe 
ripordhimit të këtij materiali për familjet shqip-folëse në 
Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, Greqi, Serbi etj.

Publikimet
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Në kuadër të 20 vjetorit të themelimit, Fondacioni 
Fëmijët Shqiptarë organizoi një Pritje Mirënjohjeje në 
nderim të thmeluesit të këtij fondacioni, Z. Domenick 
Scaglione .
Kjo pritje u mbajt në rrespekt të kontributit dhe vlerave 
humane që themeluesi dhe arkitekti i Fondacionit Fëmijët 
Shqiptarë Z. Domenick Scaglione, ka përkushtuar këto 
20 vite në drejtim të shëndetit dhe mirëqënies së fëmijëve 
shqiptarë duke dëshmuar inkurajim të jashtëzakonshëm 
jo vetëm për familjet e tyre por edhe për gjithë shoqërinë 
shqiptare.
Në këtë event ku morën pjesë miq, bashkëpuntorë, 
donatorë të Fondacionit si dhe prindër, Presidentja e 
Fondacionit, Dr. Liri Berisha, në përshëndetjen dedikuar 
kësaj figure shprehu mirënjohjen e thellë dhe nderimin 
më të veçantë përjetuar ndonjëherë, për kontributin dhe 
humanizimin e z.Scaglione.
“I nderuar Z. Domenik, ndihem e privilegjuar që sot më 
jepet rasti t’ju shpreh mirënjohjen time më të thellë dhe 
nderimin më te madh, të stafit, prindërve, por dhe shumë 
e shumë shqipëtarëve për atë çfarë ju filluat të bëni 
pikërisht në momentet më të vështira të egzistencës së 
tyre.Një numër jo i vogël fëmijësh, të sëmurë e të pa 
shpresë për jetën, sot jetojnë mes dashurisë familjare, 
falë xhenerozitetit e zemrës tuaj të dhembshur.Të tjerë 
të pa fat, jetim apo të braktisur pa asnjë përkrahje u 
shkolluan e sot vazhdojnë punën në sajë të humanizmit 
tuaj. Ju, i dashur Domenik, I’u përkushtuat dhimbjes 
shqipëtare se besonit në Zot dhe se e dinit se askush 
nuk e çmon jetën më shumë se sa ai që e ka pare pragun 
e mjerimit e varfërisë. Ju si një misionar, u gjendet pa 
fjalë, pa bujë, pa skena pranë atyre zemrave të vogla e 
të vuajtura..”

Momentet më prekëse ishin ato të falenderimeve nga 
persona që kanë përfituar nga kontributi  i Fondacionit. 
Studentja Kristi Myhedini, e cila mbaroi studimet e 
larta me bursë falas si rezultat i bashkëpunimit të 
Fondandacionit me Universitetet jo publike, e falenderoi 
z.Scaglione për mundësinë e arsimimit që Fondacioni i 
dha asaj dhe dhjetra të rinjve , duke i dhuruar në shenjë 
rrespekti nje penë të argjendë.
Moment shume emocionues ishte për Pranvera Begen, 
mamanë e Sarës, vajzës me autizëm që trajtohet në 
Qëndrën e Autizmit Nr.2. Ajo falenderoi z.Scaglione 
për mundësitë që Fondacioni ka krijuar për zhvillimin e 
vajzës, duke i dhuruar  një pikturë të punuar nga duart e 
saj, për t’i përcjellë keshtu një pjesë të botës shpritërore 
dhe talentit të papërsëritshëm që ajo zotëron. 
Mes lotësh dhe emocionesh, z.Scalgione pasi 
falenderoi Dr. Liri Berishën për takimin si dhe miqtë 
e bashkëpuntorët e Fondacionit, tha se falë këtij 
humanizmi të gjithë jemi bërë më të mirë dhe se misioni 
duhet të vashdojë më fuqishëm. Ai këshilloi se asgjë 
tjetër nuk e bën njeriun më të pasur në jetë përveç 
se të dhuruarit dhe  për më të dobëtit. Nëse ndajmë 
vëmëndje për më varfrit dhe njerzit në nevojë sipas tij, 
atëherë do të jemi jo vetëm në paqe me veten por do ta 
bëjmë jetën e të tjerëve më të bukur.
Në këtë pritje e morën fjalën z. Genc Boga, përfaqësues 
i bordit drejtues të Fondacionit, znj. Eva Mane, 
përfaqësuese e biznesit, donatore të Fondacionit si 
dhe z. Michale Granof , drejtor i Fondacionit Shqiptaro-
Amerikan. Ata vlerësuan rolin e rëndësishëm të 
themeluesit Scaglione në ndërtimin dhe rritjen e 
fondacionit duke çmuar vizionin dhe kontributin e tij 
personal të investuar në gjithë këto vite.

Një pritje e përzemërt 
për themeluesin e Fondacionit z.Scaglione

Pritja
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Fëmijët dhurojnë flamujt 
kombëtar të punuar me dorë 

Përgjatë muajit të ndërgjegjësimit të Autizmit, 
Qendrat Rajonale 1 dhe 2 në Farkë dhe Mjull-
Bathore, Sauk, mirëpritën 4 gra ambasadore dhe 
bashkëshortet e ambasadorëve të akredituar me 
mision diplomatik në vendin tonë. Të shoqëruara 
nga zonja e parë e vendit Odeta Nishani, 
përfaqesueset e trupit diplomatik janë pritur nga 
presidentja Fondacionit Fëmijët Shqiptarë Dr. Liri 
Berisha dhe stafi.
Zonjat e para të trupit diplomatik janë njohur 
me qendrat, shërbimet terapeutike që ofrohen 
aty si dhe me modelet e organizimit të punës 
së ngritur. Një moment prekës dhe emocionues 
për këto zonja ishte marrja si dhuratë e flamujve 
te tyre kombetarë , punime artizanale nga 
duart e fëmijëve me çrregullim të autizmit nën 
asistencën e terapistëve. Këto punime kanë 
shërbyer jo vetëm si fouks terapie për këta 
fëmijë por edhe si model pune integrimi.
Dr.Liri Berisha u përcolli zonjave të para një 
shpjegim të shkurtër mbi këtë çrregullim, 
mundësitë që ekzitojnë për rehabiltimin e tyre si 
dhe avantazhet e ndërhyjres së hershme.

zonjat e Para të trupit diplomatik 
vizitojnë qendrat Rajonale të Autizmit

Vizita
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Ambasadorja e Kinës, Sh.S.znj. Jiang Yu 
viziton Qëndrën e Autizmit

Ambasadorja e Republikës Popullore të Kinës, Sh.S.Znj. Jiang Yu 
me ftesë të Fondacionit Fëmijët Shqiptarë ka vizituar në prag të 
festave të fundivitit Qëndrën Rajonale të Autizmit në Farkë si dhe 
I është bashkangjitur organizimit festiv që u zhvilluan për fëmijët.
Ambasadorja kineze u njoh nga presidentja e Fondacionit Fëmijët 
Shqiptar Dr.Liri Berisha dhe drejtori shkencor  Dr.Ariel Çomo me 
ambjentet terapeutike , me punën , metodat që përdoren si dhe 
arritjet e deritanishme me fëmijët autik.Liri Berisha I shprehu 
mirënjohjen e thelle Ambasadores kineze për vizitën  si dhe vlerësoi 
shumë vëmëndjen personale të saj ndaj fenomenit të autizmit.
“E vlerësoj shumë ardhjen tuaj si Ambasadore në Shqipëri.Ardhja 
juaj këtu është vlerësim për qëndrën.Ju u përgjigjët ftesës sonë 
menjëherë dhe kjo është impresionuese për ne sepse tregon 
interesimin tuaj si grua për problemet e fëmijëve dhe prindërve 
të tyre.Përfaqësimi si ambasadore e një vendi kaq të madh dhe 
të zhviluar siç është Kina, flet për rëndësinë që I jepet sot këtij 
çrregullimi ”.
Ambasadorja shprehu mirënjohjen për ngjalljen e shpresës tek 
familjet e fëmijëve me çregullim të spektrit Autik.  “Jam shumë e 
prekur nga ajo që shoh këtu.Kjo tregon se ju keni punuar shume 
për të ngjallur shpresën e humbur tek këta njerëz. Unë shoh këtu 
fëmijë të lumtur që nuk dallohen nga fëmijët e tjerë normal dhe kjo 
gjë tregon se jeni në rrugën e drejtë ”.
Ambasadorja Sh.S.Znj. Jiang Yu, solli për fëmijët disa dhurata 
ndërkohe që Dr. Liri Berisha mes shkembimeve të dhuratave I dha 
ambasadores në shenjë mirënjohjeje edhe një pikturë të bërë Sara.  

Vizita
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Ambasadori i shtetit të izraelit në vëndin tonë 
z. Boaz Rodkin viziton Qendrat Rajonale të Autizmit

Kreu I trupit diplomatik të Izraelit akredituar në vendin tonë, 
ambasadori Boaz Rodkin, ka vizituar Qëndrat Rajonale të 
Autizmit 1&2. I pritur nga presidentja e Fondacionit Fëmijët 
Shqiptar, Dr.Liri Berisha, ambasadori Rodkin është njohur 
me ambjentet, shërbimet terapeutike si dhe me modelet e 
organizimit të punës së ngritur.
Amasadori Izraelit u shpreh I impresionur për infrastrukturën 
dhe punën që behët në qendra. Ai mbeti I surprizuar kur mësoi 
se qëndra të tilla janë vënë në funksion të vendeve të Rajonit me 
përgatitje stafesh dhe specialistësh. 
Ambasadori Rodkin premtoi se do të ofronte mbështetjen e tij 
në vendosjen e kontakteve me institucione dhe profesionistë që 
merren me autizmin në Izrael, një shtet shumë I përparuar në 
standarte mbi punën që bëhet me fëmijët me autizëm.
Në takim mori pjesë edhe Znj. Linda Dean , përfaqësuese e 
organizatës “People to People”.
Të ftuarve Dr. Liri Berisha u dhuroi flamurin e tyre kombëtar, një 
punim artizanal nga duart e fëmijëve me çrregullim të autizmit 
nën asistencën e terapistëve.

Vizita
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Ambasadori i ri i Shtetit të Kuvajtit në vendin tonë
Sh. Tij Z. Fayez Mishari M. Al-Jassim - vizitë në Qendrën Kuvajtjane 
për Autizmin dhe Zhvillimin e Fëmijëve (Qëndra Rajonale për Autizmin Nr. 2.)

Ambasadori I ri I Shtetit të Kuvajtit në vendin tonë  Sh. 
Tij Z. Fayez Mishari M. Al-Jassim - vizitë në Qendrën 
Kuvajtjane për Autizmin dhe Zhvillimin e Fëmijëve. 
(Qëndra Rajonale për Autizmin Nr. 2.)
Ambasadori i ri i Shtetit të Kuvajtit në vendin tonë Sh. 
Tij Z. Fayez Mishari M. Al-Jassim, ka vizituar  në fillim 
vit Qendrën Kuvajtjane për Autizmin dhe Zhvillimin e 
Fëmijëve, ( Qëndra Rajonale për Autizmin Nr. 2 në Sauk,) 
me qëllim njohjen e punës që bëhët në këtë qëndër.
Ambasadori Kuvajtian  u prit nga presidentja e 
Fondacionit Dr. Liri Berisha, e cila e njohu ambasadorin 
me punën dhe aktivitetet që zhvillon qëndra si dhe me 
ambjentet ku fëmijët zhvillojnë terapinë okupacionale. 
Dr. Liri Berisha I shprehu mirënjohjen ambasadorit për 
ndihmën dhe mbështetjen financiare që shteti I Kuvajtit 
ka ofruar për ngritjen e dy qëndrave rajonale për 
Autizmin si dhe për suportin teknik që ofroi në trajnimin 
e 4 terapistëve gjatë muajit të Autizmit.
Ambasadori Kuvajtian, Sh. Tij. Z. Fayez Mishari M. Al-
Jassim, u shpreh I mahnitur me cilësinë dhe standartet 
e infrastrukturës së qëndrës, duke e cilësuar atë një 
objekt të rrallë edhe në Rajon, ndërsa vlerësoi punën që 
bëhej aty si të mrekullueshme . Ai ndoqi nga afër një orë 
terapie dhe 2 orë terapi okupacionale.
Ambasadori Kuvajtian në Shqipëri shprehu 
gadishmërinë e mbështetjes nga stafi i ambasadës në 

ndihmë të fëmijëve dhe terapistëve me qëllim  zgjerimin 
e shërbimeve nëpërmjet donatorëve të qeverisë 
kuvajtiane.
Dr. Liri Berisha I dhuroi ambasadorit një pikturë të 
vogëlushes së talentuar Sara që merr terapi në këtë 
qëndër si dhe logon e kristaltë të fondocaionit duke 
e cilësuar atë si Ambasador Nderi për Fondacionin 
Fëmijët Shqiptarë.

Vizita
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Një grup këshilltarësh pranë zyrës së kryeministrit të 
Maqedonisë kanë vizituar më datat 21 dhe 22 Tetor 2015 
qëndrat rajonale për autizmin 1&2 . Grupi përbehej nga 
këshilltari i kryeministrit për punën dhe politikat sociale, 
z. Krste Maljanovsk, si dhe nga këshilltarët e shtetit znj. 
Lidija Krstevska Dojnicovska dhe znj. Jasminka Vaskova-
Tashkova. Ata u pritën nga presidentja e Fondacionit 
Fëmijët Shqiptare Dr.Liri Berisha, si dhe drejtues dhe 
punonjës të Qëndrave të Autizmit.
Të njohur me vlerësimet e shkëlqyera për qëndrat 
tona nga kolegë pranë Shkolles Speciale dhe Institutit 
për rehabiltimin e të folurit dhe dëgjimin në vendin 
e tyre, vizitorët nga Maqedonia synonin njohjen dhe 
marrjen e eksperiencave më të mira që Fondacioni 

Fëmijët Shqiptarë ka aplikuar në drejtim të ngritjes dhe 
funksionimit të tyre, me qëllim ngirtjen e një modeli të 
tillë qëndre edhe në shtetin Maqedonas.
Në kuadër të këtij interesi, dr.Ariel Çomo, i njohu vizitorët 
me trajtimet e fëmijëve në momente terapie, pajisjet që 
përdoren në qëndra, literaturën e adoptuar, procedurat 
e brëndëshme të organizimit të punëve si dhe punën që 
bëhet me familjet e fëmijëve.
Palët shkëmbyen edhe dhuratat e rastit, ku Fondacioni 
Fëmijët Shqiptarë u dhuroi vizitorëve libra dhe DVD 
për programet që zhvllohen në Qëndër ndërsa 
dr.Liri Berishës ju dhurua një pikturë me autorësi të 
amabasadorit të Maqedonisë.

Qëndrat Rajonale të Autizmit, 
model ekselence për vendet fqinjë

26 mësues, terapistë dhe edukatorë të 
specializuar në eduikimin e fëmijëve me 
nevoja të veçanta nga Shkupi I Maqedonise 
ishin mysafirët e radhës të Qëndrave Rajonale 
për Autizmin në Farkë dhe Sauk.
Ekipi, pjesë e shkollës fillore speciale “Zlatan 
Sremce” në Shkup , në vashdën e vizitave 
studimore të ndërrmara në vendet e Rajonit, 
vendosi që këtë vit të vijë në Shqipëri.
Grupi i mësuesve dhe terapsitëve janë pritur 
nga Presidentja e Fondacionit Fëmijësh 
Shqiptar Dr.Liri Berisha e cila I njohu vizitorët 
me përpjekjet e Fondacionit në drejtim të 
mbështetjes së fëmijëve me çregullim të 
spektrit autik duke ndarë bindjen se ka ende 

shumë për të bërë.
Dr.Ariel Çomo u shpjegoi profesionistëve nga 
Shkupi organizimin klinik të qëndrave me 
qëllim njohjen e përmbajtjes së aktiviteteve 
dhe shërbimeve që kryhen në to. Dr. çomo 
tha se metodat dhe praktikat e instaluara 
në këto qëndra janë pjesë e standarteve 
më bashkëkohore të sjella nga Fondacioni 
falë bashkëpunimeve me Organizata 
Ndërkombëtarë në fushën e Autizmit .
Grupi i profesionistëve nga Shkupi asistoi 
edhe në çeljen ceremonisë zyrtare të trajnimit 
3 mujor ABA që ka nisur në qëndrën Rajonale 
për Autizmin në Farkë për profesionistët e 
rinj.

PROFESiONStË NGA SHKuPi VizitË StuDimORE NË QËNDRAt E Autizmit

Vizita
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Me përshtypje të rralla dhe aspak të hamendësuara më 
herët, janë kthyer nga Qendra Kuvajtiane për Autizmin 
katër terapiste të Qendrave Rajonale për Autizmin 1&2.
Në një trajnim dy javor mbi trajtimin, edukimin dhe 
aftësimin teorik dhe praktik të përsonave me çregullim 
të spektrit të Autizmit, katër terapistet Enkelejda Zelaj, 
Dajana Bejko, Ola Minxhozi dhe Elisa Mino sollën me 
vete një eksperiencë të vyer për qendrat tona.
Modele pune shume efikase, mësim të struktuara në 
filozofinë REACH, vëzhgim të mësimeve në klasa, 
vrojtim direkt të terapisë okupacionale të studentëve me 
autizëm si dhe ndjekje nga afër të workshopeve ku këta 
studentë punonin punë druri, qëndistari , thurje qilimash 
etj – ishin këto disa nga momentet kyçe të ditëqëndrimit 
aktiv në Qendren Kuvajtiane të Autizmit, të cilat janë 
përkthyer nga terapistet si horizonte të reja edhe për 
qendrat tona të Autizmit.

Enklejda Zelaj: 
Ky trajnim sjell risi të reja në trajtimin e fëmijëve të rritur 
dhe te adulteve në Qendrat tona, për këtë grup moshe 
ne kishim nevoja emergjente për ndërhyrje.

KAtËR tERAPiStE tË QËNDRAVE tË Autizmit 
1& 2 NË KuVAJt PËR FORmim PROFESiONAL

Impresionuese: Të rritur më autizëm në 
Kuvajt punonin si mësues, sekretarë, punues 

qilimash, zdrukthtarë, kuzhinierë etj.
Profesionalizmi, qetësia, serioziteti, durimi dhe 
përkushtimi i stafit të mesuesve dhe drejtuesve ne 
Qendrën e Autizmit në Kuvajt ishte i dukshem. Jam 
emocionuar tek shikoja të rritur me autizëm që ishin 
mësues, sekretarë, punues qilimash, zdrukthtarë, 
kuzhinierë e aftësi të tjera, të zhvillonin aftësi praktike 
e të ishin të pavarur përgjatë aktiviteteve funksionale të 
së përditshmes.

Ola Minxhozi: 
“Përtej leksioneve, pata mundesinë që të shikoj klasa 
ku zhvilloheshe mësimi me disa nxënës në klasë. E 
gjithë puna që zhvillohej në shkollë, ishte e strukuruar 
dhe bazohej tek nxitjet vizuale. Ata nuk donin që të 
sfidonin nxënësit e tyre. Ata i ndihmonin ata nepërmjet 
fotove (figurave, simboleve apo fjalëve të shkruar) dhe 
përdorimit të tabelave të ndryshme me foto, kështu 
nxënësit ndiheshin më të qëtë sepse e dinin se ku do 
të shkonin dhe se cfarë do të ndodhte.E gjithë shkolla 
përdorte kete metodë dhe foto të ndryshme apo tabela 
ishin të pranishme kudo në shkollë.

Trajnime
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Ky trajnim u bë i mundur nga Ministria punëve WAQF dhe Fondacioni shtetëror kuvajtian 
WAQF. Qendra Kuvajtiane e Autizmit është themeluar në 1994 nga Dr. Samira Al-Saad 

dhe drejtohet njekohesisht prej saj. Po ashtu dr. Samira Al Saad eshte edhe Zv.presidente 
e organizatës botërore për Autizmin.

Dajana Bejko: 
E gjithë mënyra se si puna ishte e organizuar na dha 
edhe ne mundësinë për të hapur horizonte të reja edhe 
për qëndrën tonë. E gjithë filozofia e tyre e të mësuarit 
(REACH), janë mundësi të reja për tu eksploruar dhe për 
tu bërë pjesë e punës sonë.Mbeta shumë e imresionuar 
kur më thanë se disa nga mësuesit e fëmijëve ishin ish 
student të kësaj shkolle të madhe. Ata ishin rritur prej 
vitesh në qëndër dhe kishin mundësi që tashmë të ishin 
mësuesit dhe udhërrëfyesit e fëmijëve të tjerë më të 
vegjël.

Elisa Mino: 
Sfida jonë për Qendrat Rajonale për Autizmin tani është 
të strukturojmë mënyrat e implementimit të ketyre 
tekinikave që pamë në këtë qender.Koha e shpenzuar 
në kë qender ishte në funksion të plotë të njohurive dhe 
atësive të reja.

Trajnime
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Çertifikohen 23 profesionistë
për metodën ABA.

Profesionistë nga Kosova 
trajnimin tre mujor

Trajnimi nuk ishte I bazuar thjesht mbi baza teorike 
por edhe praktike. Trajnimi praktik ishte ndërtuar në 
mënyrë të atillë, ku çdo terapist i Qëndrës Rajonale për 
Autizmin në Farkë përfshiu në seancat terapeutike nga 
një kandidat pjesëmarrës në trajnim.Koha e vëshgimit 
në një seance terapeutike ishte minimalisht 7 orë çdo 
javë, madje pjesmarrësve j’u dha mundësia të punonin 
në mënyrë të supervizuar nga terapisti përkatës edhe 
më fëmijët në proces terapie.
Gjatë ceremonisë së çertifikimit të profesionistëve 
të rinj si logoped ,edukatorë special, psikologë, etj, 
Presidentja e Fondacionit Fëmijët Shqiptar Dr. Liri 

E veçanta e këtij trajnimi ishte fakti që pjesëmarrësit 
ishin nga trevat e Kosovës, një nismë kjo e nisur që 
në trajnimin e kaluar, ku disa prej pjesëmarrësve  u 
kualifikuan për të punuar në qendrën e sapo hapur të 
Prishtinës dhe Prizrenit. Për të mbështetur iniciativën e 
Kosovës, Fondacioni Fëmijët Shqiptar u vjen në ndihmë 
këtyre qendrave duke u ofruar  trajnim profesional dhe 
supervizim.
Pjesëmarrësve ju ofrua punë konkrete me fëmijët.

Berisha u shpreh e kënaqur që Qendra po ju jep këto 
mundësi aftësimi terapistëve të rinj që sa vijnë dhe 
shtohen në numër, dhe për më tepër atyre nga rrethet, 
për t’ju ardhur kështu në ndihmë atyre prindërve që 
këto lloj shërbimesh I kanë larg.
Një grupim shumë I veçantë në këtë kurs ishin ata nga 
Kosova, ku 5 profesionistë të shoqatës “Autizmi” kanë 
një qëndër të vogël në vendin e tyre për fëmijët në 
spektër të autizmit dhe janë në hapat e parë të ngritjes 
së shërbimeve. Ata theksuan se ky lloj kursi ju dha atyre 
vlerat e vërteta profesionale dhe për ta kjo ishte një gjë 
shumë e rëndësishme.

Të trajnuarit u njohën gjithashtu edhe me hartimin e 
Programit Edukativ Individual (IEP) dhe instrumentat 
vlerësues për të identifikuar dhe analizuar Sjelljet 
Problematike të paraqitura tek fëmijët. Në fund të 
trajnimit Qëndra realizoi matjen e njohurive teorike dhe 
praktike, ku të trajnuarit I’u nënshtruan një vleresimi 
me shkrim dhe punës direkte me një fëmijë që merr 
shërbimin terapeutik në Qendrat Rajonale të Autizmit.

23 profesionistëve 
të rinj nga vendi dhe 

Rajoni përmbyllën me 
sukses një trajnim 3 

mujor më qëndrën 
Rajonale për Autizmin 
në Farkë mbi metodën 
metodën e Analizës së 
Sjelljes së Aplikuar ose 
siç njihet ndryshe ABA.

Duke filluar nga 12 
Shkurti 2016 një grup 
profesionistësh të 
rinj nga Kosova u 
trajnuan për tre muaj 
për metodën më të 
avantazhuar sot në 
trajtimin e Autizmit, 
ABA.

Trajnime



Faqe 26

Në shtëpinë e motrave 
të Nënë terezës me fëmijët për festat

Fondacioni Fëmijet Shqiptar për të dhjetin vit me rradhë 
vizitoi për festat e fundvitit shtëpinë e Motrave të Nënë 
Terezës. Këtu qëndrojnë të strehuar dhe marrin shërbime 
persona me aftësi të kufizuar si dhe me probleme të 
ndryshme sociale dhe shëndetësore.
Pjesë e urimeve të fundvitit u bënë edhe disa femijë, të 
cilët përveç përgatitjes së dhuratave për të moshuarit, 
përcollën tek ata më shumë dashuri, mirënjohje dhe 
nderim .Dr. Liri Berisha tha se ardhja e tyre në këtë 
shtëpi është një shëmbull për të gjithë të rinjtë e tjerë.
“Këtë vit ne plotësuam dëshirat e këtyre fëmijëve që 
përpos kuriozitetit për të vizituar shtëpinë donin të 
ishin pjesë e festës tuaj për t’ju treguar se nuk jeni 
vetëm. Ata kanë ardhur këtu për t’ju përjcjellë dashuri 
dhe mirënjohje dhe për t’ju treguar se ashtu siç marrin 

dhurata nga prindërit dhe gjyshërit, janë po aq të 
ndjeshëm ndaj njerëzve në nevojë , shokëve të sëmurë, 
jetim apo të varfër që nuk festojnë dot. Këta fëmijë janë 
këtu si një shembull i bukur dhe prekës për moshatarët 
e tyre. Ata mësojnë nga ju se shohin konkretisht atë që 
lexojnë e mësojnë në libra, se ekzistojnë motrat e Nënë 
Terezës që vullnetarisht I shërbejnë kësaj pjese.Nesër 
në shkolla kur të flitet për shenjtërimin , do të dinë 
pse-në, e do të tregojnë se si mund të ndryshojë jeta e 
personave në nevojë nëse u jep pak kohë, përkushtim 
dhe dashuri”.
Fëmijët e vlerësuan shumë këtë vizitë në shtëpinë e 
motrave të Nënë Terezës ndërsa të moshuarit shprehën 
mirënjohje të thëllë për këtë vëmëndje të fondacionit.

5000 Euro per vogelushin Kristi... 2000 Euro për Klajdi Spahiun
Fondacioni Femijet Shqiptare 
u  solidarizua në ndihmë të 
vogëlushit Kristi Maze duke 
dhuruar nje shume prej 5000 
Eurosh. Kjo shumë i siguroi 
Kristit garancinë për të filluar 
procedurat paraprake të 
transplanit të melçisë me 
spitalet në shtetin fqinj Itali 
por fatkeqësisht vogëlushi 
Kristi nuk ja doli ti rezitojë 
operacionit.Ngushëllime të 
sinqerta familjes Maze.

Fondacioni Fëmijët Shqiptarë u 
solidarizua në ndihmë të 20 vjeccarit 
Klajdi Spahiu I cili u doagnostikua me 
Leucemi Akute AML.Pas përmbylles 
së tre cikleve me kimioterapi në 
Gjermani me vlerë 80 mijë Euro, 
familja e Kladit nuk kishte më mundësi 
financiare të vijonte pagesën edhe 
për dy seanca të tjera në shumën 60 
mijë Euro. Fondacioni ju bashkangjit 
thirrjes për ndihmë dhe kontriboi 
në shumën 2000 Euro. Shërim të 
shpejtë Klajdi.

Mbështetje Sociale
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Fondacioni viziton në prag 
festash katërnjakët e familjes Cala

Ata erdhën në jetë të katër së bashku 9 vjet më parë, 
duke sjelle jo vetëm gëzim të madh në shtëpinë e 
tyre dhe tek të afërmit, por edhe shumë dilemma dhe 
pasiguri për mirrërritjen e tyre.
Në këtë fundvit ata nuk u rrethuan më nga dashuria e 
mamit Lindita që I solli në jetë pasi një sëmundje e rëndë 
ja mori jetën pak muaj më parë. Fondacioni Fëmijët 
Shqiptarë I cili ka mbështetur prindërit çdo vit në rritjen 
e këtyre fëmijëve, së bashku me përfaqësueset e bordit 
Elizabeta Gjoni dhe Elvana Hana, vizituan në prag 
festash shtëpinë e katërnjakëve duke I gëzuar fëmijët 
me dhurata të personalizuara.
Doktoreshë Liri Berisha tha se të gjithë donin të vinin për 
të parë se sa ishin rritur këta fëmijë dhe se I  gjithë stafi 
fondacionit ka marrë pjesë në përgatitjen e dhuratave”
Ajo u shpreh: - “Unë sot do të doja ti besoja asaj 
përrallës së ëngjëjve që rrinë në qiell dhe që shohin se 

ç’bëhet në tokë. Do të doja që Lindita sot të shikonte 
se sa shumë miq keni ju sot në shtëpi, se sa të gëzuar 
bashkë me këta njerëz e bëni vitin e ri. Do të doja që ju 
sot të ishit të lumtur dhe të gëzuar jo vetëm me njëri-
tjetrin por edhe me shokët tuaj”.
Familja Cala e cila gezonte një djalë me të madh kur 
katërnjakët erdhën në jetë, u ndihmua në atë kohe 
nga qeveria me nje shtepi .Gjyshja dhe babai I Marios, 
Albionës, Luisit , Simonit, dhe djalit më të të madh Enit, 
falenderuan fondacionin për ndihmën e pakyrsyer që në 
lindje të tyre.
Gjatë bashkëbisedimit me babain e papunë, Dr.Liri 
Berisha dhe përfaqësuesit e bordit morën përsipër t’i 
ndihmojnë në vashdimësi fëmijët si në anën materiale 
ashtu edhe në përkujdesjen shëndetësore me qëllim 
mirërritjen e tyre.

Ndihmë sociale për trinjakët...
Këta trenjakë të bukur e të shëndetshëm me ardhjen e tyre në jetë 
kane gëzuar një familje në Dibër dhe të afërmit e tyre. Me kërkesë 
të familjarëve, Fondacioni Fëmijët Shqiptarë u erdhi në ndihmë 

duke kontribuar me një shumë 
modeste financiare për të përballuar 
shpenzimet në mirrërritjen e tyre. Ata 
i sollën fondacionit falenderimin e 
mëposhtëm : 
“Ju falenderojmë shumë zonjë ,në 
emër të motrës dhe të familjes së saj 
për ndihmën që po na jepni...gjithashtu 
kemi kënaqësine t’ju urojmë festat e 
fundvitit. Zoti qoftë me ju kurdo dhe 
kudo. Shumë faleminderit”. U rritshti 
të bekuar !

Mbështetje Sociale
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Ja si festuam këtë 
1 Qershor...
Fëmijët e qëndrave rajonale të Autizmit festuan 1 Qershorin së 
bashku me disa fëmijë te kolegjit “Turgut Ozal”. Organzimi ka 
qënë I tillë ku fëmijët kanë ndjekur shfaqjet e përgatitura nga 
secila palë. Fëmijët me çregullim të spektrit autik nëpërmjet 
recitimeve, këngëve dhe kërcimeve dhuruan emocione të forta 
tek fëmijët e kolegjit. Po kështu edhe këta të fundit me një 
performancë për tu admiruar sollën një atmosferë të gezueshme 
për fëmijët  dhe prindërit e tyre.
Në fund të shfaqjeve, fondacioni fëmijët Shqiptar shprandau 
dhuratat për të gjithë fëmijët ndërsa përfaqësuesja e qëndrës 
Nr.1 Arjana Bekteshi I dhuroi kolegjit në emër të Fondacionit, 
flamurin kombëtar të Turqisë, një punim artizanal I bërë nga duart 
e fëmijëve me autizëm.
Presidentja e Fondacionit Fëmijët Shqiptar Dr.Liri Berisha I 
përcolli festës një mesazh të shkurtër :
“Ardhja juaj sot këtu I ka dhënë një vlerë të madhe jo vetëm 
edukimit tuaj por edhe formimit të fëmijëve tanë. Pra përfitimet 
janë të dyanshme.Kjo sepse sot për fëmijët me aftësi të kufizuara, 
është shumë e rëndësishme që të ndihen të gjithpërfshirë në 
komunitetin ku banojnë dhe ku mësojnë. Të qënit bashkë me ju, 
I bën këta fëmijë të jenë barabartë , të ndihen të përfshirë e jo 
të veçuar ashtu sikurse ndodh rëndon, të rrespektohen e jo të 
diskriminohen, të integrohen e jo të harrohen.
Ndërsa për ju, kjo festë e përbashkët, ju rrit dhe ju maturon më 
shumë, ju mëson si të pranoni, të përshtateni dhe të rrespektoni 
çdo bashkëmoshatar që nuk është si ju. Kjo ju edukon si të 
bashkëveproni me ta pa lënduar dhe rrefuzuar njeri. Ju bën më të 
ditur dhe më të emancipuar.
Sot, ka fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara që askush nuk i 
fton për ditëlindje.
Ka fëmijë dhe të rinj që duan të jenë pjesë e një skuadre, por nuk 
pranohen, sepse është më e rëndësishme fitorja e një skuadre 
sesa formimi i një fëmije. Ju faleminderit që u bëtë pjesë e festës 
sonë.”
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Të bashkëjetosh apo të ndash copëza jete nga jeta 
jote, është ndihma më e vyer që mund t’i japësh një 
fëmije me çregullim të spektrit autik, për ta bërë atë 
gjithpërfshirës.
Për këtë qëllim festës së organizuar nga Qëndra 
Rajonale për Autizmin Nr. 2 për ditëlindjet e fëmijëve 
Kalud Drazhi dhe Ram Lasku të lindur në muajin 
Shkurt, ju bashkangjit 11 vjeçarja Ambla Malltezi e 
cila gjithashtu ka lindur në këtë muaj, duke ndarë së 
bashku emocione të veçanta për të gjithë fëmijët e 
tjerë të qëdrës dhe prindërit e ardhur enkas.
Ambla zgjodhi që në këtë festë të organizuar për 

fëmijët e lindur në muajin Shkurt, të luajë në piano 
një pjesë nga Aria e operas “Karmen” të Bizes duke 
krijuar kështu një atmosferë artistike që u ndoq me 
shumë interes nga të gjithë.
Në një mesazh të shkurtër Amba tha se në të gjitha 
ditëlindjet, fëmijët janë shumë të gëzuar dhe marrin 
dhurata . “Unë kisha shumë dëshirë që për ditëlindjen 
time të bëja një dhuratë dhe kjo është një koncert I 
vogël në piano për fëmijët qëndrës që kanë lindur në 
muajin Shkurt”.
Ditelindje te gezuara ngahera…

Gëzuar ditëlindjen 
Klaud, Ram dhe Ambla…! 

Gëzuar festën e Halloween-it...!
Fëmijët e duan shumë festën e Halloween-it ... që nga qirinjtë e deri tek 
kostumet e personazheve të ndryshme. Kjo festë e gjeti Qëndrën Rajonale për 
Autizmin Nr.2 plot me punime të tyre të vizatura dhe të punuara në materiale si 
letër, copa, kunguj, e pikture, të cilat jo vetëm përshfaqën punën e terapisteve 
në qender me fëmijet, por edhe nxitën fantazinë e fëmijëve në krijimin e sa më 
shumë portreteve artistike .
Festa e Halloween-it mblodhi së bashku shumë fëmijë dhe prindër. Këta të 
fundit u bën pjesë aktive e kesaj feste duke performuar me fëmijët e tyre 
personazhet e zgjedhura. Të ndihmuar nga terapistët e qendres , performancat 
me personazhe dhuruan shumë argëtim tek fëmijët dhe tek të rriturit e ftuar. 
Duke falenderuar punën e stafit por edhe të vetē prindërve, Dr.Liri Berisha uroi 
që kjo punë e mrekullueshme me fëmijët të nxitet dhe pasurohet më tej me 
qëllim formimin dhe pasurimin e tyre .

Festa
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Ja si festuam 
festat e fundvitit 
në Qendrën 
Rajonale per 
Autizmin ne 
FARKE...
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"Falënderim dhe Mirënjohje për të gjithë Donatorët që mundësuan
mbështetjen e aktiviteteve dhe veprimtarive të Fondacionit "Fëmijët

Shqiptarë", pasqyruar në këtë numër të revistës."

Donatorët

Donatorët

1. MiNiStRiA PëR çShtjet iSlAMike AQWAF

2. FoNDAcioNi kuVAjtiAN AQWAF

3. ZyRA e BAhkëPuNiMit ZViceRAN

4. koleGji tuRGut oZAl

5. SheNDi DeNt - oleSiA DukA

6. MeDiA PRiNt

7.oMBRA GVG

8. DeltAFARMA

9. BAShkiA kukëS


