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Fondacioni Fëmijët Shqiptarë 
bëhet pjesë e Organizatës Europiane të Autizmit

Fondacioni Fëmijët Shqiptarë antarësohet në Organizatën Europiane të Autizmit 
me një mbështetje vote gati absolute nga anëtarësia e saj. Fondacioni Fëmijët 
Shqiptarë  mori pjesë në Ansamblenë e përgjithshme të Organizatës lider për 
Autizmin në Europë  “Autism Europe”, që u zhvillua  në datat 1- 3 maj 2015, në 
Barcelonë të Spanjës. 

Në këtë Ansamble, Fondacioni Fëmijët Shqiptarë, 
i përfaqësuar nga Dr. Liri Berisha, mori vlerësime 
maksimale nga anëtarët e Organizatës për punën e 
deritanishme në këto 7 vite në drejtim të mbështetjes 
së fëmijëve me çregullim të spektrit autik.
Duke vlerësuar ronil lider ne Europë të kësaj organizate 
në drejtim të lobimit dhe mbështetjes së çështjes 
së Autizmit, Dr. Liri Berisha prezantoi aktivitetin  e 
Fondacionit dhe qëndrave rajonale të autizmit të 
ngritura në Shqipëri , duke shprehur mirënjohje dhe 
vlerësim për organizatat ndërkombëtare që kanë 
mbështetur në mënyrë të pakursyer deri më tani 
Fondacionin Fëmijët Shqiptarë.
Gjatë fjalës së saj , dr. Liri Berisha cilësoi arsyet pse 

Fondacioni Fëmijët Shqiptarë duhet të jetë anëtare 
e familjës së madhe  europiane “Autism Europe” 
duke premtuar bashkëpunime të ngushta në të 
ardhmen me organizatat anëtare të saj  në funksion 
të shkëmbimit të eksperiencave më të mira për 
çështjen e  Autizmit.
Presidentja e Organizatës Europiane për Autizmin 
znj. Suzsanna Szlivasy , vlerësoi arritjet e Fondacionit 
Fëmijët Shqiptarë , progres të cilin ajo u shpreh se e 
ka ndjekur personalisht që nga krijimi I Fondacionit 
e deri më sot. 
Ajo u shpreh : “ Ajo çfarë Fondacioni Fëmijët 
Shqiptarë ka bërë për një kohë kaq të shkurtër, 
në drejtim të mbështetjes së fëmijëve me autizëm 

Anëtarësim
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në Shqipëri dhe rajon është një 
revolucion  krahasuar me vendet 
europiane  që kanë eksperienca 
dhjetra vjeçare në përballjen me këtë 
sfidë të milleniumit, të luftës ndaj 
Autizmit”.
Organizata “ Autism Europe”  është 
organizata lider më e madhe  europiane 
për çështjet e Autizmit. Ajo përbëhet 
nga 80 organizata dhe shoqata nga 
30 vende të ndryshme të Europës dhe 
ka një ndikim të fortë në lobimin  për 
çështjen e të drejtave të  personave 
me autizëm . Kjo Organizatë ka një 
eksperiencë 40 vjeçare në në këtë 
drejtim dhe ka në përbrjen e saj që 
nga niveli I vendimarrjes e deri në atë 
të anëtarësisë ,  persona me çregullim 
të spektrit autik, prindër të fëmijëve 
më autizëm, mjekë, klinicistë, 
psikologë, terapistë psiko-sociologë 
etj të cilët përveç se prodhojnë 
shërbime për personat me çregullim 
te spektrit autik, përkushtohen dhe 
ndërmjetësojnë pranë qeverive të 
tyre për politika më të mira dhe më të 
qëndrueshme në drejtim të çështjes 
së Autizmit.

Anëtarësim
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Dr.Liri Berisha, 
Çmim për Arritjet Ndërkombëtare për Autizmin

Presidentja e Fondacioni Fëmijët Shqiptarë Dr. Liri Berisha nderohet nga 
Organizata Ndërkombëtare “Autism Speaks” në New York me Çmimin e Dytë 
Vjetor Bob dhe Suzanne Wright për Arritjet Ndërkombëtare për Autizmin.

Presidentja e Fondacioni Fëmijët Shqiptarë 
Dr. Liri Berisha nderohet nga Organizata 
Ndërkombëtare “Autism Speaks” në New 
York me Çmimin e Dytë Vjetor Bob dhe 
Suzanne Wright për Arritjet Ndërkombëtare 
për Autizmin.
Ky çmim, i cili ju dorëzua znj. Berisha 
gjatë punimeve të takimin e 7-të vjetor të 
Fokusit Botëror për Autizmin, që po mbahet 
paralelisht me punimet e Asamblesë së 
përgjithshme të Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara në New York, vjen si vlerësim:
- për spikatjen e Dr.Liri Berishës në 

komunitetin ndërkombëtar të autizmit, 
si një drejtuese e shquar në rritjen e 
ndërgjegjësimit publik dhe profesional 

për Autizmin në Shqipëri;
- për ngritjen në Tiranë të një qendre klinike 

bashkëkohore për shërbime, trajnime dhe 
kërkime;

- për mbështetjen e saj në krijimin e Rrjetit 
të Autizmit për Evropën Juglindore të 
ministrave të Shëndetësisë nga vendet e 
Rajonit;

-  si dhe për pjesëmarrjen e saj në këshillimet 
teknike të Kombeve të Bashkuara dhe 
Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

Ky çmim ju dorëzua pesonalisht znj. Berisha 
nga bashkëthemeluesit e Organizatës 
Ndërkombëtare Autism Speaks Bob dhe 
Suzanne Wright, në prani të shumë zonjave të 
para nga Azia, Afrika, Amerika Latine, Evropa 

Çmimi
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dhe Lindja e Mesme, të cilat 
janë frymëzuar nga angazhimi 
dhe drejtimi I dr.Liri Berisha. 
Zonja Wright u shprehën: 
“Dr. Liri Berisha është 
një kombinim unik i një 
largpamëseje dhe luftëtareje. 
E dija, që nga momenti i parë 
që ne u takuam në Forumin 
e Shafallah-së në Katar, në 
2008, se ajo do të ndryshonte 
botën. E vlerësoj miqësinë 
tuaj. Së bashku ne imagjinuam 
botën të kthehej blu në 
Ditën Botërore të Autizmit 
të Kombeve të Bashkuara. 
Sot është realitet. Së bashku 

ëndërruam Autism Speaks 
të merrte një rol udhëheqës 
në Përkrahjen Botërore. Sot 
është realitet.  Së bashku 
ëndërruam një Inisiativë 
Botërore Shëndetësore. Sot 
ëshët realitet dhe në më 
shumë se 16 shtete e fortë. 
Dhe, Shqipëria, vendi amë 
i Dr. Berishës, ishte i pari që 
nënshkroi si bashkëpunëtori 
jonë. Ajo ka ndryshuar të 
ardhmen për njerëzit me 
autizëm në Shqipëri dhe tani 
ajo po punon në të gjithë 
rajonin. Zonja dhe zotërinj, ju 
lutem bashkohuni me mua për 

t’i dhënë një duartrokitje të 
ngrohtë mikes time Liri.”
Shumë e nderuar nga ky 
çmim dr. Liri Berisha tha: 
“Të dashur Suzanne dhe 
Bob, ky çmim është një 
dedikim për ju për ndriçimin e 
shpresës për të gjithë ata që 
sfidojnë autizmin në mbarë 
botën.S i nënë, pediatre dhe 
presidente e Fondacionit 
Fëmijët Shqiptarë, nuk mund 
të mendoj për një vlerësim më 
të mirë për punën e vështirë 
dhe arritjet që ne kemi bërë 
gjatë viteve të fundit, duke 
përmirësuar jetën e të gjithë 
atyre të prekur nga autizmi në 
Shqipëri. 
Organizata ndërkombëtare 
Autism Speaks në takimin 
e Shtatë Vjetor të Fokusit 
Botëror për Autizmin në New 
York, e vuri theksin në rritjen 
e shpejtë të numrit të fëmijëve 
autik në botë dhe nevojave 
në rritje të këtij komuniteti.Të 
dhënat tregojnë se autizmi po 
prek rreth 1% të popullsisë 
globale. Një nga çështjet 
themelore për diskutim ishin 
mundësitë për kthimin e risive 
në veprime konkrete , një 
përpjekje që po udhëhiqet 
nga Autism Speaks, për të 
adresuar sfidën universale 
të çrregullimit të spektrit të 
autizmit (ASD) përmes ngritjes 
së vetëdijes dhe përmirësimin 
e shërbimeve.

Çmimi
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U mbajt në Kuvajt Konferenca e 4-ët Ndërkombëtare 
për Autizmin, një event ndërkombëtar me pjesmarje 
nga të gjitha shtetet e botës e që zhvillohet një 
hërë në katër vjet. Në këtë Kongres Shqipëria u 
përfaqësua nga Presidentja e Fondacionit Fëmijët 
Shqiptarë Dr. Liri Berisha si e ftuar nderi  dhe si një 
aktiviste në fushën e përpjekjeve mbi autizmin.
Në këtë Konferencë, ku mbështetësit kryesor ishin 
Organizata Ndërkombëtare e Autizmit dhe Qendra 
Kuvajtiane për Autizmin, mernin pjesë përfaqësues 
nga organizata të ndryshme që punojnë në fushën 
e Autizmit, mjekë, klinicistë, studiues dhe autorë 
të shquar metodash mbi autizmin. Në ceremoninë 
e hapjes të konferencës, personalitetet e ftuara 
u pritën nga sekretari i shtetit të Kuvajtit, motra e 

Konferenca Ndërkombëtare për Autizmin në Kuvajt 
nderon Dr. Liri Berishën me çmimin e Mirënjohjes

U mbajt në Kuvajt Konferenca e 4-ët Ndërkombëtare për Autizmin, një event 
ndërkombëtar me pjesmarje nga të gjitha shtetet e botës e që zhvillohet një 
hërë në katër vjet. Në këtë Kongres Shqipëria u përfaqësua nga Presidentja 
e Fondacionit Fëmijët Shqiptarë Dr. Liri Berisha si e ftuar nderi  dhe si një 
aktiviste në fushën e përpjekjeve mbi autizmin.

Emirit të Kuvajtit si dhe perfaqesues të Qëndrës 
kuvajtiane të Autizmit .
Një moment I rëndësishëm në ceremoninë e 
hapjes ishte nderimi I Dr. Liri Berishës me çmimin 
e mirënjohjes si aktiviste e shquar në fushën e 
Autizmit, me rastin e 20 vjetorit të themelimit të 
Qëndrës së Kuvajtit për Autizmin.Kjo qëndër në 
Kuvajt , ashtu siç edhe theksoi Dr. Berisha në fjalën 
e saj të falenderimit, ka shërbyer si nje model pune 
për ngritjen Qendrës Rajonale për Autizmin në 
Farkë, hapja e së cilës në nëntor të vitit 2011 u bë e 
mundur edhe falë mbështetjes shumë bujare të një 
grandi prej 250 mijë eurosh dhënë nga Fondacioni 
I shtetit te Kuvajtit “Awqaf”(AKUAF ) Ky çmim ishte 
një vlerësim I përpjekjeve të Fondacionit Fëmijët 

Konferenca
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Risitë e sjella nga autorët e metodave 
më të mira që përdoren sot në botë 
për terapitë e Autizmit, zunë peshën 
kryesore të platformave të diskutimeve 
në këtë  konferencë. Në tre ditët e 
punimeve u shkëmbyen eksperienca 
shumë të vlefshme dhe u zhvilluan një 
sërë takimesh mes përfaqësuesve të 
organizatave që meren me autizmin 
dhe me fëmijët me aftësi të kufizuara 
si nga Spanja, Katari, Kuvajti, Kosova 
si dhe personalitete të tjera të kësaj 
fushe.

Shqiptarë në misionin e zhvillimit dhe 
fuqizimit të fëmijëve më autizëm në 
Shqipëri.
Më këtë çmim u nderuan edhe disa 
personalitete të tjerë botërorë që kanë 
dhënë një ndihmë të vyer në këtë fushë
Dr.Ariel Çomo, Drejtues shkencor I 
Qëndrës Rajonale për Autizmin në Farkë, 
pjesmarrës në këtë konferencë dhe 
Dr.Liri Berisha patën një drekë pune me 
z.James Partington, hartuesin e metodes 
ABLLS-metodë që sot përdoret në mbarë 
botën dhe tek ne për fëmijët me autizëm. 
Gjatë takimit me z. James Partington 
u shkëmbyen eksperienca si dhe u 
diskutuan mundësitë për ofrimin e një 
pakete trajnimesh për terapisët tanë me 
qëllim përdorimin e kësaj metode shumë 
të dobishme në terapinë e fëmijëve me 
autizëm.   
Risitë e sjella nga autorët e metodave 
më të mira që përdoren sot në botë 
për terapitë e Autizmit, zunë peshën 
kryesore të platformave të diskutimeve 
në këtë  konferencë. Në tre ditët e 
punimeve u shkëmbyen eksperienca 
shumë të vlefshme dhe u zhvilluan një 
sërë takimesh mes përfaqësuesve të 
organizatave që meren me autizmin dhe 
me fëmijët me aftësi të kufizuara si nga 
Spanja, Katari, Kuvajti, Kosova si dhe 
personalitete të tjera të kësaj fushe.

Konferenca
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Fondacioni Fëmijët Shqiptar fuqizon teknikat 
e ndërhyrjes për fëmijët me autizëm

Trajnime

Tani fëmijët e rritur që vuajnë nga autizimi nuk do të ndjehen më të braktisur. 
Mundesitë për ndërhyrje edhe në këto mosha po bëhen reale për herë të 
parë edhe në Shqipëri. Falë teknikave më të fundit që po fut Fondacioni 
Fëmijët Shqiptarë, Qendra Rajonale për Autizmin në Farkë u ka mundësuar 
terapistëve të saj metodën më të fundit, atë të “Mësimit të reagimeve të 
Kontrolluara” që ndihmon fëmijët e rritur të zhvillojnë me lehtësi aftësitë e 
fituara nga terapia individuale, në çdo ambjentet tjetër që ai frekuenton.

Qëndra Rajonale për Auzimin në Farkë çeli një 
tjetër etapë të rëndësishme në drejtim të trajtimit të 
çrregullimit të spektrit Autik duke zgjeruar vizionin 
e profesionistëve të saj.
Me mbështetjen e Fondacionit Fëmijët Shqiptarë, 
Qëndra Rajonale për Autizmin zhvilloi  një trajnim 
disa ditor për stafin e brëndshëm të terapistëve me 
metodat më të reja të trajtimit për fëmijët e prekur 
nga çregullimi I spektrit autik.
Për këtë qëllim, me rekomadimin e Organizatës 
ndërkombëtare “Autism Speaks”, Fondacioni ka 
sjellë në Shqipëri, dy trajnere nga Kalifornia e 
SHBA, që janë pjesë e njërit prej komuniteteve 
më avanguardë në aplikimin e metodave më 
bashkëkohore për çrregullimin e spektrit autik.

Ato janë Janice Chan dhe Tiffany Wang nga 
Qëndra e kërkimeve dhe shërbimeve për Fëmijë 
dhe Adoleshentë e Spitalit të fëmijëve Rady në San 
Diego, të cilat janë eksperte të specializuara për 
një nga metodat më të fundit dhe më bashkëkohore 
të quajtur “Pivotal Response Teaching” (PRT), ose 
“Mësimi I Reagimeve të Kontrolluara”.
Nën drejtimin dhe asistencën e këtyre dy 
trajnereve, metoda PRT futet kështu për herë të 
parë në Shqipëri nga Fondacioni Fëmijët Shqiptar 
për stafin e profesionistëvë që punojnë me fëmijët 
në Qëndrën Rajonale për Autizmin në Farkë. Ky 
trajnim nuk do të ishte bërë e mundur pa zinxhirin 
e trajnimeve të derisotme në modelin ABA, parimet 
e të cilit aplikohen në Qëndër.
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Znj.Tiffany Wang , Eksperte në Qëndrën e kërkimeve 
dhe shërbimeve për Fëmijë dhe Adoleshentë, 
Spitali i fëmijëve Rady në San Diego thotë:
Ajo ç’ka metoda e Mësimit të Reagimeve të 
Kontrolluara I kushton shumë vëmëndje dhe merr 
avantazh, është se fokusohet te motivimi I fëmijës.
Në fillim shihet se çfarë i pëlqen më shumë dhe pasi 
marrim këto preferenca të tij e mbajmë lart nivelin e 
motivimit në mënyrë të tillë që ai të jetë i gatshëm 
dhe i predispozuar për t mësuar. Avantazhi që kjo 
metode nga të tjerat është natyraliteti i saj.Pra 
mund të zhvillohet në çdo ambjent nga mësuesi, 
prindi apo terapisti dhe zhvillimi i aftësive është më 
i lehteë nga dhoma e terapisë, në shtëpi apo edhe 
në klasën që ai do të frekuentojë.
Por çfarë përfitimesh do të kenë fëmijët e prekur 
nga spektri autik nga impementimi I kësaj  metode?
Janice Chan, Eksperte në Qëndrën e kërkimeve 
dhe shërbimeve për Fëmijë dhe Adoleshentë, 
Spitali i fëmijëve Rady në San Diego, shprehet:

Ajo ç’ka po bëjmë në Qendrën e Aurizmit në Farkë 
është zhvendosja e kësaj ndërhyrjeje nga terpia me 
një fëmijë në klasë në përdorimin e kësaj metode 
nëpër klasa.Unë kam mësuar se Fondacioni 
Fëmijët Shqiptar është duke u përgatitur për 
hapjen e një qëndre me klasa të ndryshme për 
fëmijë më të rritur dhe ajo ç’ka po sjell ky trajnim 
është përdorimi I kësaj metode nëpër klasat që do 
të hapen.
Kjo formë ndëhyrje fuqizon modelin e derisotëm të 
trajtimeve dhe e ngre atë në një stad të ri për të 
ndërhyrë edhe në rastet më të komplikuara dhe më 
problematike të çrregullimit të spektrit autik.
Ky model pune pas nxënies nga terapistët e 
qëndrës, shton arsenalin e teknikave ndërhyrëse , 
ç’ka e thënë ndryshe, e gjitha kjo do të përkthehet 
në ndërhyrje për një numër më të madh fëmijësh , 
qofshin këto edhe grupmosha më të rrituara e të 
patrajtuar më parë.
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Fëmija im është autik, 
çfarë të bëj?

Autizmi tremb! Sapo prindi merr vesh nga mjeku 
apo ndonjë specialist tjetër që fëmija i tij ka të tilla 
elemente, apo është autik, gjendet menjëherë i hutuar 
dhe në një situatë dëshpëruese. Është prekur ai, tek 
i cili dëshironte më të mirën, ashtu si gjithë prindërit 
për fëmijët e tyre.
Ata, të ndryshëm në tip e karakter, nuk reagojnë në 
mënyra të njëjta. Dhe në çift ndryshe reagon nëna e 
ndryshe babai. Dikush nuk e beson apo nuk do ta 
besojë, megjithëse dyshimi se diçka nuk po shkon 
mirë ka kohë që e gërryen. Tjetri nuk arrin dot ta 
besojë, pasi nuk i ka lënë gjë mangët fëmijës së tij, 
ka qenë shembullor si në plotësimin e nevojave dhe 
dëshirave të tij. Shumë të tjerë demoralizohen aq 
keq nga kjo “hata”, sa e humbasin fare fillin e jetës. 
Ndryshojnë stilin e të jetuarit, lënë punë e gjithçka 
dhe i përkushtohen fëmijës, apo më mirë problemit të 

tij, duke e përkeqësuar edhe më keq situatën. Ka të 
tjerë që besojnë se tani duhet të bëjnë specialistin me 
fëmijën dhe heqin dorë nga roli aq i nevojshëm për 
tërë fëmijët, ai i të bërit babin dhe mamin krah fëmijës 
që rritet, fillimisht duke u hapur oreksin për jetë. Kurrë 
nuk mundet të të mësojë njeri, përfshi edhe prindërit, 
si ta jetosh atë, pasi është e pamundur. Pjellë e 
këtij insistimi janë ata të rinj, megjithëse njëzet apo 
tridhjetëvjeçarë, janë akoma “bebe”, pasi gjithçka e 
presin ende nga prindërit.
Te pothuajse të gjithë, pikëpyetja më e madhe 
qëndron te mendimi: Pse pikërisht të na ndodhte ne? 
A do të bëhet një ditë si të tjerët, të shkojë në shkollë 
e të bëhet zot i vetes? Dhe kanë më se të drejtë. 
Informacioni që qarkullon për autizmin është më se 
i frikshëm, tronditës do të thosha, pa u menduar 
shumë. Nuk ka “shërim”! Këtyre fëmijëve vetëm në 
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Amerikë apo Angli mund t’u gjendet 
“dermani”.
 Por edhe interneti, tek i cili zhyten 
shumica e prindërve dhe ndonjë i 
ashtuquajtur doktor që s’ka asgjë 
të përbashkët me mjekun e vërtetë, 
“shëronjës” rruge apo mik që 
bën “këshilluesin” për gjithçka, i 
çorodisin më tepër. Kështu fillon 
sorollatja, rendja nëpër mjekë e 
shërues. Për mua kjo është faza më 
e dëmshme për prindin po e po, pasi 
po e fut veten te rrethi që ushqen 
autizmin, por dhe për fëmijën, të cilit 
po i ikën koha “flori”; më pëlqen ta 
quaj kështu fëmijërinë e hershme, 
kur çuditë, edhe për mirë, nuk janë 
më të tilla.
Është kollaj të flasësh nga pozita 
jote, do të mendojnë disa. Por jo! 
Ju them se në këto vite kam parë 
aq shumë fëmijë me këtë problem 
sa dhe gur po të isha do të më 
dhembte dhe pa modesti do të 
shtoja se jam nga ata që marr pjesë 
në “dhimbjen dhe dashurinë” e tyre 
(janë fjalët e të mençurit Edmond 
Tupja).
E kush do të guxonte të ishte 
indiferent apo më keq akoma i “lig” 
përballë një krijese aq të bukur e 
të pafajshme si fëmija. Kur rritemi 
është më ndryshe. Prishemi edhe në 
mendje dhe në nerva e mallkojmë 
tjetrin edhe rëndë, shpeshherë kjo 
me të drejtë, pasi të mëdhenjtë, 
jo ata të pushtetit, por edhe të 
zakonshmit, ta bëjnë “borxh”. Por 
fëmijëria është momenti kur jemi më 
të mirët, jemi akoma të papërlyer, 
nuk e kemi njohur akoma botën e 
të mëdhenjve apo nuk kanë arritur 
ata akoma të na mësojnë hiletë e 
“qelbura” të të jetuarit.
Megjithatë kthehemi te “halli” ynë. 
Fillimisht do t’ju citoja fjalët e disa 
njerëzve, jo dosido, por të mëdhenj 
në famë; ndër ta, disa kanë vulat e 
këtij problemi në kurrizin e tyre.
Fëmijët e prekur nga autizmi kanë 
aftësitë e nevojshme për të ecur 
përpara dhe zhvilluar. Sot, në të 
kundërt të asaj çka thotë ndonjë 
profesionist që i ka ikur koha apo 
ndonjë literaturë e dalë mode, 
ekzistojnë trajtime për autizmin. 
E rëndësishme është të fillojë 
sa më parë që të jetë e mundur 

vlerësimi dhe trajtimi psikoedukativ 
frutdhënës: sa më e hershme 
ndërhyrja, aq më të mira e të shpejta 
do të jenë rezultatet! Vetëm kështu, 
me gjithë zhvillimin e tyre më të 
ngadaltë se të tjerët, këta fëmijë do 
të munden të bëhen të zotët e vetes.
 Dhe, siç thashë më lart, janë njohës 
të mëdhenj të kësaj fushe. Janë 
përballur me autizmin dhe kanë 
arritur jo vetëm të bëhen të zotët 
e vetes, por kanë arritur “majat” 
në fusha të ndryshme të jetës. Ajo 
që dua të them është se çelësi i 
këtyre sukseseve, por dhe i atyre 
më të vogla, jeni edhe ju prindër 
të dashur dhe jo vetëm te fëmijët 
me probleme. Mënyra si veprojmë 
përballë të vegjëlve tanë lë gjurma e 
skalit burrin e ardhshëm.
Qëndrimi dhe përballja që do 
t’i bëni fillimisht këtij problemi, 
vërtet tinëzar e çoroditës është 
vendimtar. Fillimisht do t’ju 
këshilloja “të mblidhni sa më shpejt 
veten” dhe kjo jo me alarm, por i 
shqetësuar të shkoni nëpër qendra 
ku fëmija vlerësohet nga një ekip 
pluridisiplinar. Ky është hapi i parë 
pas fjalës së mjekut, gjysma e punës 
për mendimin tim nëse do të dëgjoni 
me vëmendje ata që e vlerësojnë 
konkretisht fëmijën tuaj. Më besoni, 
shprehja e mençur popullore “kush 
mënoi fitoi” në këtë rast është nga 
më të goditurat, ndaj nuk ka më 
kohë për të humbur, informoju me 
“karar” dhe beso te specialistët e 
vërtetë dhe jo tek ata që “të qajnë 
hallin” apo “të mbajnë me ujë të 
ngrohtë”.
Autizmi është minues për jetën e 
fëmijës tënd, por nëse kapet në 
fëmijërinë e hershme, apo në kohë, 
bëhet i tillë po e le ti. Ndaj hapi 
i parë i hedhur me kujdes për të 
marrë vesh mirë të vërtetën nga 
njerëz që dinë ç’thonë dhe besimi 
se asgjë nuk kalohet me ankesa apo 
hamendësime, por me këmbë në 
tokë, është vendimtar.
Jeta vazhdon dhe fëmija qoftë edhe 
autik, ndihmohet më mirë kur shikon 
se ka në krah një baba dhe një 
mama që bëjnë atin dhe mëmën për 
të. Fëmija me probleme, më shumë 
se kushdo, ka nevojë të dallojë 
funksionimin e familjes, raportet 

Është kollaj të flasësh 
nga pozita jote, do 
të mendojnë disa. 
Por jo! Ju them se në 
këto vite kam parë 
aq shumë fëmijë 
me këtë problem sa 
dhe gur po të isha 
do të më dhembte 
dhe pa modesti do 
të shtoja se jam nga 
ata që marr pjesë 
në “dhimbjen dhe 
dashurinë” e tyre (janë 
fjalët e të mençurit 
Edmond Tupja).
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midis pjesëtarëve të saj. Ai i ndien ato dhe ndikohet 
po më shumë se kushdo tjetër.
Kur fëmija është i prekur nga autizmi duhet t’i 
qëndroni pranë, ta nxitni për të luajtur, t’i flisni shumë, 
për gjithçka e vazhdimisht. T’i flisni për byrekun që 
bën, si e bën, kush dhe ku do ta hanë; çfarë ndodh 
në këtë botë në të cilën ai ka ardhur; duhet t’i flisni 
për gjërat që e rrethojnë, e më pas të gjitha t’i 
komentoni, që nga fijet e vogla të barit në tokë deri te 
helikopteri në qiell.
Nëna në shtëpi verbalizon gjithçka që bën me të e 
në sy të tij, babai gjithashtu me “xhiron” e të folurit, e 
cila duhet të jetë e përditshme dhe mundësisht vetëm 
me fëmijën. Bashkë me to mendoni për mjedisin. Ai 
i përket edhe fëmijës, ndaj një shtëpi, pak “palestër” 
ku nuk ka rreziqe e si rezultat as mos-e, është vendi 
më i përshtatshëm për të bërë lloj-lloj aktivitetesh 
me fëmijën. Mos u kënaqni dhe mos e nxitni në 
manovrimet që ai i bën kompjuterit, celularit, apo 
faktit që hutohet përpara televizorit. Nuk duhet ta 
përdorni atë si mjet për të arritur qëllimet në të 
ushqyer apo për të lënë rehat njëri-tjetrin.  
Televizorin kyçeni, apo më mirë hidheni 
në “përrua”, u them prindërve, të 
cilët më dëgjojnë pak të habitur, 
pasi do të shpëtoni jo vetëm 
fëmijën, por edhe veten.
Konsiderojeni si fëmijët e 
tjerë dhe kurrë mos e merrni 
në krevatin bashkëshortor. 
Duhet të jepni të njëjtën 
dashuri si ndaj tij dhe ndaj 
të tjerëve. Gjithashtu edhe 
në kopsht kërkojini të njëjtin 
trajtim nga edukatoret, si 
gjithë të tjerët. Qëndroni 
pranë tij, jo duke i qarë 
“hallin”, por gëzojuni 
fëmijërisë së tij, pasi i 
tillë nuk do të jetë më. 
Konsiderojeni një 
bashkëbisedues 
të vërtetë, 
pavarësisht se 
vetëm ju flisni, 
ai ndien dhe 
regjistron në 
“shirita” shumë 
të ndjeshëm. 
Përhapni paqe 
për vete dhe 
rrotull tij. Meqë 
gjuha nuk i bën 
edhe aq përshtypje, 
vërejeni me kujdes: ai 
është shumë vizual. 
Ndihmojeni me gjeste, 
mimika, por kurrë mos 

lini pas dore fjalën. Llafazanë, por të këndshëm, u 
them prindërve dhe kurrë kërkues me ngulm të thotë 
fjalë. Ju nuk jeni specialistë, por prindër, roli juaj në 
rritjen e tij është tjetër.
Kujdes me mënyrën e sjelljes. Për mua e keqja më 
e madhe e autizmit është fakti që ai ka aftësinë të 
të fusë në rreth, domethënë të të bëjë dhe ty të tillë 
dhe të të mbyllë në botën e “hallin” e vet. Nëse ke 
rënë në këtë rreth, është e vështirë të dalësh, por jo e 
pamundur.
Fillo që në fillim t’ia bësh të qartë se gjërat nuk 
fitohen me të bërtitura apo agresivitet. Nëse i 
hap rrugë, sikur edhe një herë, ai do të fillojë t’i 
shfrytëzojë këto për të fituar gjëra. Tregoji se disa 
gjëra janë vetëm të tuat, siç janë disa të tilla vetëm të 
tijat, për shembull: Ky burri këtu është burri im dhe 
babai yt. Në darkë ne shkojmë në dhomë për të fjetur 
bashkë dhe jo me ty. Të duam shumë, por ti e ke 
vendin këtu.
Vazhdojeni jetën si më parë, sidomos shkoni në punë 

dhe fëmijën lëreni në çerdhe apo kopsht 
sa më gjatë. Pasdite mos reshtni 

duke u marrë me të, por jo të 
bëheni të bezdisshëm, duke 

dashur t’i mësoni gjëra. Nuk 
duhet të harroni çfarë ju 

kanë thënë specialistët, 
terapi intensive ditë për 
ditë sipas nevojave 
të fëmijës. Duhet të 
keni durim, sepse 
specialisti do t’ju japë 
edhe detyra shtëpie, 
por me ngadalë dhe 
mjeshtëri. Veproni 
kështu, duke pasur 
gjithmonë në mendje 
trekëndëshin që 
kemi thënë në fillim: 
strukturim në familje, 
kopsht dhe terapi 
intensive. Është 
trekëndësh që 
autizmi nuk e çan 
dot apo i largohet 
edhe nëse është 
aty e do të hedhë 
rrënjë. Ai mund 

të “vijë” dhe, 
siç e kemi thënë, 

jo për fajin tuaj, por 
rrënjët, dijeni, se nëse 
i hedh apo ia shkulim, 
është e gjitha merita 
juaj dhe e jona nëse 
keni ardhur e kërkoni 
të ndihmojmë njëri-
tjetrin.
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Sipas studimit të kryer 
tek fëmijët e vaksinuar dhe të pavaksinuar, 

nuk gjendet një lidhje midis vaksinës 
së Fruth-Rubeolës dhe autizmit. 

Sipas studimit të kryer tek fëmijët e vaksinuar dhe të 
pavaksinuar, nuk gjendet një lidhje midis vaksinës së 
Fruth-Rubeolës dhe autizmit. 
Studimi i përbërë nga 95,000 fëmijë përfshiu 15,000 
fëmijë të moshës 2 deri në 5 vjeç  të pavaksinuar ku 
afërsisht 2,000 fëmijë konsideroheshin me nivel të 
lartë të riskut për autizëm. 
Në studimin më të gjatë të këtij lloji, kërkuesit sërish 
arritën në përfundimin se vaksina e fruthit-shytave-
rubeolës (FSHR) nuk rrit riskun për çrregullimin e 
spektrit të autizmit (ÇSA). Kjo rezultoi e vërtetë edhe 
për fëmijët që ishin konsideruar tashmë me risk të 
lartë ndaj çrregullimit.
Kërkuesit analizuan të dhënat shëndetësore të 95,727 
fëmijëve, duke përfshirë më shumë se 15,000 fëmijë 
të pavaksinuar të moshës 2 vjeçare dhe më shumë 
se 8,000 fëmijë të pa vaksinuar po ashtu, të moshës 

5 vjeçare. Afërsisht 2,000 prej këtyre fëmijëve u 
konsideruan në rrezik për autizëm sepse ata kishin 
lindur në familje ku njëri nga fëmijët ishte me këtë 
çrregullim.
“Në përputhje edhe me studimet e kryera në 
popullata të tjera, ne vumë re se nuk ekziston një 
lidhje midis vaksinës FSHR dhe rritjes së riskut ndaj 
ÇSA” shkruajnë autorët”. Gjithashtu nuk u gjetën 
evidenca që tregojnë se marrja e një apo dy dozave të 
vaksinës FSHR lidhet me rritjen e riskut ndaj ÇSA tek 
fëmijët që kanë në familjen e tyre një motër apo vëlla 
më të madh me ÇSA.
Analizat u fokusuan tek normat e autizmit dhe vaksina 
FSHR tek moshat 2, 3, 4 dhe 5 vjeç. Nuk u vu re 
rritje e rriskut për autizëm me rritjen e imunitetit  te 
asnjërës moshë. Në fakt normat e autizmit ishin më 
të ulëta tek grupet e vaksinuara. Gjithsesi, kjo mund 

Studimi
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të jetë si pasojë e vonesës së vaksinimit të 
fëmijëve nga prindërit meqenëse ata kanë 
parë shenjat e para të autizmit tek ata, 
arsyetojnë autorët.
Norma të ulëta të vaksinimit tek familjet e 
prekura nga autizmi.
Para rreth 15 vitesh, një studim i vogël, 
tashmë i diskretituar ngjalli shqetësime rreth 
një lidhjeje që mund të ekzistonte midis 
vaksinës FSHR dhe autizmit. Që në atë kohë, 
një numër i madh dhe në rritje studimesh 
nuk kanë gjetur lidhje midis tyre. Paqartësia 
se çfarë e shkakton autizmin i ka lënë disa 
persona ende të shqetësuar. Shqetësime të 
tilla ka të ngjarë të shpjegojnë pse normat e 
vaksinimit kanë rënë në familjet që kanë një 
fëmijë më të madh me çrregullim.

Në studimin e ri, normat e vaksinës FSHR 
për fëmijët që nuk kanë një vëlla apo motër 
më të madh të prekur nga ÇSA ishin 84% 
tek fëmijët 2 vjeçarë dhe 92% tek fëmijët 5 
vjeçarë. Normat e vaksinës për fëmijët që 
kanë në familjen e tyre një motër apo vëlla të 
prekur nga ÇSA ishin dukshëm më të ulëta : 
73% tek 2 vjeçarët dhe 86% tek 5 vjeçarët.
Në një editorial shoqërues, Dr. Bryan King, 
drejtori I Qendrës për fëmijët autikë në 
Seattle, shkruan :
“Të marra së bashku, disa dhjetra studime 
kanë treguar se mosha e fillimit të ÇSA nuk 
bën diferencë midis fëmijëve të vaksinuar 
dhe të pavaksinuar, ashpërsia e ÇSA nuk bën 
diferencë midis fëmijëve të vaksinuar dhe 
atyre të pavaksinuar dhe rreziku I përsëritjes 

së ÇSA në familje nuk bën diferencë midis 
fëmijëve të vaksinuar dhe të pavaksinuar.”
Studimi bëri të pamundurën me një bazë 
të madhe të dhënash Kërkuesit kryen 
analizat e tyre duke përdorur regjistrimet 
e kërkesave nga një bazë e madhe 
të dhënash të planit shëndetësor të 
SHBA-së (Database Optum Research). 
Pjesmarrësit përfshinin fëmijë të 
regjistruar vazhdimisht në një plan 
shëndetësor që nga lindja deri minimumi 
5 vjeç, në midis të viteve 2001 dhe 2012. 
Të gjithë kishin një motër/vëlla më të 
madh.
Nga 95,727 fëmijë që morën pjesë 
në studim, rreth 1 përqind (994) ishin 
diagnostikuar me autizëm përgjatë 
periudhës së zhvillimit të studimit. Ndër 
fëmijët që kishin një vëlla/motër më të 
madh me autizëm (1,929), afërsisht 7 
përqind (134) mbartnin crregullimin. Kjo 
diferencë në popullaritetin e autizmit – 
midis fëmijëve që kishin apo nuk kishin 
një vëlla/motër të prekur nga autizmi – 
përputhet me studimet e mëparshme. 



Faqe 17

Universiteti i Drexel-it ka nxjerrë 
raportin e parë gjithëpërfshirës që 
përshkruan se çfarë ndodhme të 
rinjtë në spektrin e autizmit gjatë 
periudhës  midis shkollës së mesme 
dhe moshës përparatë 20-ve.
“Kjo statistikë tregon me shifra 
atë që kemi dëgjuar shpesh nga 
familjarët të cilëtpërshkruajnë 
sfidat e hyrjes në moshën e rinisë 
-shpesh pa ndihmë.”

Fëmijët rriten, dhe autizmi nuk ndalet kur fëmijët 
arrijnë moshën madhore. Në SHBA, është vlersuar 
me 50.000 numri i të rinjëve me autizëm që braktisin 
shkollën çdo vit.  Me rritjen e numrit të fëmijëve 
shtohen  edhe historitë e shtypit për sfidat e familjeve 
që përballen me hyrjen e tyre në fazën e rinisë . Në 
nivel kombëtar SHBA përballen me një  mungesë  
vëmëndjeje lidhurme të rriturit me autizëm pasi 
kanë shumë boshllëqe mbi njohuritë  rreth nevojave 
që kanë të rinjtë me autizëm.
Raporti Kombëtar i Treguesve të   Autizmit në SHBA: 
Tranzicioni në Rini  – Raporti i parëgjithëpërfshirë, 
përshkruan se çfarë ndodh me të rinjtë në spektrin 
e autizmit midis shkollës së mesme dhe moshës 
përpara të 20-ve. Raporti identifikon treguesit dhe 
shërben për të tërhequr vëmëndjen për të mbushur 
boshllëkun e madh ndaj këtyre njohurive.

GJETJET KRYESORE
Gjetjet në Raportin Kombëtar të Treguesve të 
Autizmit japin disa tregues – një bazë informacioni 
rreth asaj se si të rinjtë me autizëm kalojnë në 
tranzicionin  në moshën madhore. 
Më shumë se gjysma e të rinjve punojnë, dhe rreth 
një e treta vazhdojnë edukimin e tyre. Disa tëtjerë 
i bëjnë që të dyja. Por një e treta e të gjithë të 
rinjëve me autizëm nuk bëjnë asnjërën. Atajanë të 
shkëputur nga rezultatet që edukimi special synon. 
Shumë shërbime kanë rënie kur të rinjtë me autizëm 

rriten.   Kjo rënie njihet si “ngurtësia eshërbimeve”.
Studimet  kanë gjetur se rreth 26% e të rinjëve 
në spektrin e autizmit, dhe 28% e tyre të cilët 
janëtë   papunë  dhe   jo   në   shkollë,   nuk  marrin   
shërbime,   gjë   e   cila   mund   të   ndihmonte   ata   
tëpunësoheshin, të vazhdojnë edukimin e tyre ose 
të jetojnë në mënyrë të pavarur. 
Për më tepër, ky raport është ndër të parët që 
analizon çështjen e riskut dhe të sigurisë. 
Nevojat e njerëzve në spektrin e autizmit ndryshojnë 
shumë. Treguesit e paktë që janë mbledhur nuk  
japin  të dhëna rreth se kush dhe se për çfarë tipi 
ndihme, ose se për sa shumë ndihmë ata
kanë nevojë. Kjo e bën edhe më të vështirë  
planifikimin  në një shkallë të madhe, të vlersimit 
të përpjekjeve, alokimin e fondeve dhe së fundmi, 
përmirësimin e cilësisë së jetës për të rriturit me 
autizëm, nëse  vazhdohet me të dhëna shterpë.
Familjarë, ofruesit e shërbimeve, realizuesit e 
politikave dhe të rritur me autizëm në vetvete 
junevojiten informacione të besueshme për të 
realizuar vendime mbi bazë informacioni rreth 
tërriturve. Është shumë e  nevojshme njohja në 
themel e njohurive mbi të cilën  të ndërtohenpolitika 
publike mbështetëse, ortakëri private dhe 
publike, adresim shërbimesh, rregullimin ejetesës,   
pjesmarrjen   sociale,   punësimin,   edukimin   pas   
shkollës   së   mesme   fizikisht   dhemendërisht, 
sigurinë dhe fusha të tjera. 

Raportimi: 1 në 3 të Rritur
shkëputen nga Shkolla dhe Puna

Studimi
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Ndërhyrja e hershme 
ndihmon 1 në 14  fëmijë 
të vegjël të kapërcejnë 
simptomat e Autizmit

Ndërhyrja e hershme 
ndihmon 1 në 14  fëmijë 
të vegjël të kapërcejnë 
simptomat e Autizmit

Po! Kjo është e vërtetë, por, pothuajse të gjithë 
këta fëmijë kanë ende nevojë për shërbime të 
veçanta-arsimore për çështjet emocionale, të 
sjelljes ose të mësimit në shkollë.
Një në 14 fëmijë vegjël në Bronx hynë në 
programin e ndërhyrjes së hershme për të 
mposhtur simptomat e autizmit me klasën e 
shkollës. Por pjesa më e madhe e tyre vazhduan të 
luftojnë me çështjet emocionale apo sjelljes duke 
marrë shërbime të veçanta-arsimore. 
Drejtuesja e kërkimeve në Faluktetin e Mjekësisë  
“Albert Einstein” të Nju Jorkut znj.Lisa Shulman,  
së bashku me ekipin e saj, prezantoi në takimin 
vjetor me Shoqatën Akademike të Pediatrisë  në 
San Diego gjetjet më të fundit. Hulumtimet e 
mëparshme kanë treguar se simptomat e autizmit 
janë zgjidhur për një numër të vogël fëmijësh, 
shumica e të cilëve kanë marrë ndërhyrje intensive 
në fillim. Kjo nuk ka qenë e qartë, megjithase këta 
fëmijë vazhdojnë të luftojnë me çështje të tjera 
emocionale, të sjelljes ose të mësuarit. Studjuesit 
gjurmuan  569 fëmijë të diagnostikuar me autizëm 
që në vegjëli. Ata ri-vlerësuan fëmijët para se të 
hynin në shkollën fillore - mesatarisht 4 vjet pas 
marrjes së shërbimeve të ndërhyrjes së hershme. 
Ri-vlerësimi tregoi se 38 nga 569 ishin përmirësuar 
deri në atë pikë sa nuk do të vlerësoheshin që 
në fillim me autizëm.Autizmi është konsideruar 
jetëgjatë. Pra, fëmijët nuk e “humbin” diagnozën 
e tyre, madje edhe në rastet kur kanë përmirësim 
shumë të mirë.Përveç kësaj, shumica e 38 

fëmijëve të testuar si intelektualisht me aftësi të 
kufizuara  në vegjëli, në ri-vlerësim të gjithë prej 
tyre rezultuan  brenda një vargu normal intelektual.
Por, 35 nga 38 fëmijë (92 përqind), pavarësisht 
përmirësimeve në aftësitë sociale dhe intelektuale, 
kishin ende nevojë për shërbime të shëndetit 
mendor ose shërbime të veçanta-arsimore.
Përafërsisht, dy të tretat e këtyre fëmijëve kishin 
kufizime gjuhësore ose në të mësuar. Gati gjysma 
kanë pasur probleme të sjelljes të tilla si vëmendje 
të ulët, hiperaktivitet etj. Një në katër ka pasur 
çrregullime emocionale të tillë si ankthi i rëndë ose 
çrregullim obsesiv-kompulsiv. Dhe pothuajse tre 
nga katër ka ende nevojë për disa lloj shërbimesh 
të veçantë-arsimore.
“Kur një diagnozë e hershme e çrregullimit të 
spektrit zgjidhet, diagnoza të tjera të sjelljes si ato 
emocionale dhe të mësuarit, shpesh mbeten,” - 
përfundon Dr. Shulman. 
Kreu i hulumtimit në mjekësi për Autism Speaks 
z.Paul Wang: Ajo ç’ka kemi mesuar në lidhje me 
ndërhyrjen e hershme është se ndihmon disa 
fëmijë me autizëm për të arritur një rezultat të 
ashtuquajtur optimal. Më e rëndësishmja, ndoshta, 
rezultatet na tregojnë se këta fëmijë ende kanë 
nevojë për mbështetje të vazhdueshme për 
aspekte të tjera të gjuhës dhe sjelljes së tyre. 
Sigurisht, ne gjithashtu duhet të vazhdojmë të 
përmirësojmë trajtimet për shumicën dërmuese 
të fëmijëve ose të rriturve me Autism të cilët nuk i 
përgjigjen dhe aq  mire ndërhyrjeve aktuale.  

Opinion
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 NDëRhYRjA 
E VONUAR

Do të ishte mrekulli nëse të gjithë fëmijët me 
çrregullime zhvillimi do të kapeshin në kohë dhe po 
kështu, do trajtoheshin. Çdo gjë më pas do ishte 
shumë me e lehtë.
Por fatkeqësisht nuk ndodh gjithmonë kështu. Shumë 
fëmijë që vuajnë nga ky problem lihen pa u trajtuar, 
apo pas dore të themi pa frike; problemi i tyre nuk 
mund të kapet në kohë ose i nënshtrohet një trajtimi 
të mangët; jetojnë në zonat rurale aty ku dhe zëri 
i specialistiot shkon me vonesë dhe strukturat nuk 
funksionojnë. Dhe pastaj kur vijnë në kabinetin e 
mjekut, psikologut, logopedistit,  koha “flori” ka kaluar, 
megjithatë një përgjigje duhet dhënë.
Në shumicën e literaturës që paraqet këtë fakt kjo lloj 
ndërhyrje quhet e vonuar. Unë mendoj se ajo, sipas 
vendit ku jetojmë, ndryshon shumë nga ndërhyrja e 
hershme. Nëse në këtë rasti fëmija pak a shumë u 
nënshtrohet njëlloj pothuaj të gjitha procedurave, në 
rastin kur ajo është e vonuar varet edhe më shumë 
nga niveli i jetesës e shoqëria, vendi pra ku jetojmë; 
kujdesi apo buxheti që harxhohet për këtë kategori 
njerëzish.
Në Shqipëri, ku çdo njeri ka probleme integrimi e 
punësimi, merren me mend vështirësitë e një personi 
me aftësi të kufizuara në përgjithësi dhe prapambetje 
mendore në veçanti. Ndaj, edhe pse synimi kudo 
është i njëjtë: aftësimi praktik për jetën, në mënyrë që 
ata të inegrohen në shoqëri, tek ne, për shkaqet që 
thamë më lart, ekzistojnë disa veçori në trajtimin e 
këtyre  adoleshentëve apo të rriturve. Struktura për ta 
bërë këtë nuk ka dhe ç’është më e keqja as që e vë 

njeri ujin në zjarr, me përjashtim të ndonjë konference 
që bëhet në ballkone të Tiranës ku të ashtuquajturit 
specialistë vetëftohen e vetëdrekohen, pasi kanë 
pëshpëritur a lexuar perspektivat e “ndritura” për këta 
fëmijë të cilat mbarojnë bashkë me drekën, e ndihma 
për ta katandiset sa thërrimet e saj.
Po përshkruaj më poshtë si veproj me këta “fëmijë” të 
rritur që më vijnë në kabinet atëhere kur vërtet koha 
“flori” ka kaluar. Pasi pyes hollësisht për aktivitetin 
ditor të tyre, vendin ku jetojnë, me se merren njerëzit 
përreth, aftësitë e tyre në çdo drejtim; çfarë bëjnë e 
çfarë jo… si dhe çfarë do të dëshironin të bënin dhe 
pas një testimi të detajuar, këmbëngul që prindi të 
përpiqet që të fiksojë tek ai disa elementë bazë që do 
ta ndihmojnë atë të jetojë si të ushqyerit, shërbimi ndaj 
vetes, njohja e ambientit dhe aktivitete të tjera praktike 
në shërbim të vetes dhe të të tjerëve.
Në mënyrë që fëmija-burrë të përballojë jetën edhe kur 
prindërit të plaken apo të mos jenë më, qëllimi është: o 
burra, të bëjmë gjithçka që nesër ai mos të përfundojë 
në institucion por të dijë të shfrytëzojë dhe marrë 
përfitime nga ato të mira që do të trashëgojë: Tokën e 
lopën në fshat… dhe shtëpinë e mundësi të tjera në 
qytet.
Gjithkund ndryshe dhe sipas vendit; shërbim kopshtit, 
dhisë, lopës apo nëse je në qytet, me vrap pas një 
zanatçiu, zemërmirë dhe të tillë ka plot, që në fillim do 
ta trajtojë si çirak e dalëngadalë, me nje përpjekje të 
dyfishtë, të fitojë shprehitë e një zanati të thjeshtë e që 
i pëlqen.
Shumë të rritur, me prapambetje mendore tashmë, 
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më kanë ardhur në kabinet e vazhdojnë 
të vijnë. Vë re me kënaqësi se atyre u 
pëlqen diçka nga puna që bëjnë njerëzit 
rrotull tyre. U pëlqen të merren me 
veglat e punës, me gurin, hekurin apo 
riparime të ndryshme. Ta shfrytëzojmë 
sa më parë këtë dëshirë, edhe pse jemi 
vonë, pasi një ditë do t’ia marrim frytet.
Në qytet, të gjejmë dhe të paguajmë një 
usta si: guzhinier, këpucar, orëndreqës, 
mekanik etj. që ta mbajë me vete. Do 
fshijë, do pastrojë, do jetë nën urdhërat 
e tij. Por më vonë dalngadalë, ai do ta 
justifikojë punën atje sa një ditë pse të 
mos shpresojmë që dhe do shpërblehet 
nga kjo punë.
Po këto nuk ndodhin vetvetiu; duhet 
punë e durim, çallstisje nëpër ustallarë e 
njerëz të njohur, e unë besoj se dhe më 
zemërguri, përpara një problemi të tillë, 
ka ndjeshmëri, jepet dhe dëshiron të 
bëjë diçka të mirë.
Por kujdes! Sipas vendit; në fshat 
shpesh është më kollaj. Nëse akoma 
nuk e keni mësuar të mjelë, ziejë e 
ta bëjë gati qumështin për djadhë e 
gjalpë, veproni shpejt! Me to do jetojë 
nesër. Edhe preshin ta dallojë nga bari i 
keq. Lakrën, domaten, po ashtu; bile të 
dijë edhe kur mbillen dhe korren. Dhe 
shumë gjëra të tjera…
Në qytet, zanatçiu do t’i transmetojë 
ashtu siç di ai, dëshirën dhe dashurinë 
për punën. Por e theksoj se këto gjëra 
thuhen lehtë por nuk bëhen dot kështu. 
Doni që nesër fëmija, edhe pse me një 
problem, t’ia dalë të jetojë edhe pa ty? 
Bëni çfarë thamë më lart! Vetëm me 
punë, durim, pasion! Kështu do të jini të 
qetë se ai do të dijë të përfitojë nga të 
mirat e jetës dhe ato që do t’i lini ju. Por 
edhe vëllai, motra, kushëriri, pse jo edhe 

bashkëshorti apo bashkëshortja që do ta 
pranojë për atë që është, kur ta shikojnë 
që ai përpiqet, do t’i japin një dorë e s’do 
ndihet kurrë vetëm.
Kur shkruaja këto radhë mendoja Vito 
punëtorin, në një fshat të jugut, që edhe 
pse me shumë probleme të tilla, ia doli 
të ruajë bagëtinë e fshatit e t’i gëzohet 
sot atij çikë pensioni. Po dhe të ndihet 
mirë me bashkëfshatarët e tij. S’ka vend 
ku ai nuk është i ftuar. E përkrahin si të 
titë, edhe të tjerët.
Përfundimisht, mendoj se është e vetmja 
mënyrë për t’i ndihmuar këta “fëmijë” 
të rritur, me crregullime zhvillimi dhe jo 
vetëm këta… Kuptohet, asnjëherë nuk 
do heqim dorë nga njohuritë, si ajo për 
lekun, botën, njerëzit e mirë e të këqinj 
por kjo në funksion të së përditshmes.
Shembuj të tillë kam shumë si Kleon 
nga Saranda që nëna e tij, shkuar 
specialistes, ka ditur aq bukur t’i fusë 
dëshirën dhe dashurinë për profesionin 
e saj e sot punojnë të dy bashkë; Anin 
nga Shkodra që qep tani edhe për 
“trendat” e lagjes; Donin që e “ledhaton” 
domaten para se ta këpusë dhe një 
sallatë nga dora e tij si lë gjë mangut 
asaj të guzhinierit të “turizmit”.
Por fatkeqësisht rastet e kundërta 
janë më të shumta. Institucionet janë 
dëng me “fëmijë”-burra që presin nga 
edukatorja t’iu qërojë vezën e  bananen. 
Kanë përfunduar aty për shumë arsye. 
Nuk është vendi t’i analizojmë, por më 
besoni se dhe fëmija me problemin më 
të rëndë ka dëshirë për komunikim dhe 
për të bërë diçka. Mos e humbisni këtë 
rast. Jepuni mundësi ta jetojnë jetën 
si njerëz të vërtetë. Gëzimi juaj, i tyre, 
bashkë me mirënjohjen çka keni bërë 
për ta, do të jenë pa kufi.
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“Që kur mora drejtimin e  
Fondacionit Fëmijët Shqiptar, 
u munduam të pajisnim 
laboratorin me aparatura për 
kryerjen e analizave jo vetëm 
për fëmijët e Lushnjes por për të 
gjithë rajonin. Po kështu bëmë 
përpjekje të jashtëzakonshme 
për të zëvëndësuar terapinë e 
transfuzionit të dhimbshëm me 
ilaçin e Exjades ndërsa kemi punuar 
for me fushata të vashdueshme 
për të rritur ndërgjegjësimin për 
dhurimin vullnetar të gjakut.

Festat, Fondacioni Fëmijët Shqiptarë 
pranë fëmijëve me talasemi në Lushnje.

Me një përgjegjësi të veçantë  si qytetare nderi të qytetit të 
Lushnjes,  Dr. Liri Berisha  dhe aktorja , artistja e popullit Margarita 
Xhepa, I kanë kushtuar nje vëmëndje të veçantë për festat e fundvit 
fëmijve që vuajnë nga talasemia në  këtë qytet.
Me një misionin të dyfishtë, edhe si drejtuese e Fondacionit Fëmijët 
Shqiptarë, dr.Liri Berisha rezervoi në Qëndrën e Hemoglobinopative 
, e cila është kthyer si shtëpia e tyre e dytë për këta fëmijë, një 
atmosferë festive për festat e Krishtëlindjeve dhe Vitit të Ri.
Stafi I Fondacionit Fëmijët Shiqiptarë përgatiti dhurata të veçanta 
për 30 fëmijë.  Pas takimeve me fëmijët dhe prindërit e tyre të 
cilët përballen shpesh me problemin e mungesës së gjakut, Dr. 
Liri Berisha u uroi atyre jetë sa më të shëndetshme, gëzime dhe 
suksese në shkollë.
“Që kur mora drejtimin e  Fondacionit Fëmijët Shqiptar, u 
munduam të pajisnim laboratorin me aparatura për kryerjen 
e analizave jo vetëm për fëmijët e Lushnjes por për të gjithë 
rajonin. Po kështu bëmë përpjekje të jashtëzakonshme për të 
zëvëndësuar terapinë e transfuzionit të dhimbshëm me ilaçin 
e Exjades ndërsa kemi punuar for me fushata të vashdueshme 
për të rritur ndërgjegjësimin për dhurimin vullnetar të gjakut.
Sot jam këtu si pjesë e këtij qyteti së bashku me zonjën 
Margarita, që është qytetare e juaja,  artistja më e madhe dhe 
një emër i nderuar I kombit shqiptar, për të festuar së bashku, 
për t’ju uruar vitin e ri, për t’ju uruar lumturi dhe gëzim sa 
më të madh por dhe ju nënave lumturi panë fëmijëve tuaj; t’i 
keni sa më të shëndetshëm e sa më të gëzuar. Edhe një herë 
gëzuar për shumë vjet dhe qoftë një vit I mbarë për të gjithë 
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qytetarët e Lushnjes por në veçanti për fëmijët e 
këtij qyteti”- tha znj.Berisha.
Edhe aktorja Margarita Xhepa, e dashur për të gjithë 
qytetarët lushnjarë më një ndjeshmëri të madhe ndaj 
ketyre fëmijëve u shpreh :
“Erdha me nje gëzim të madh këtu sot. Kur më mori 
zonja Liri për të ardhur këtu sot , dhe është merita 
e zonjës Liri që jam këtu ,  që më bëri ftesën, sepse 
pa ftuar sot nuk shkohet as të fëmija yt, prandaj 
këtë zonjë të madhe këtë zonjë fisnike që ka dhënë 
nëpërmjet Fondacionit një ndihmesë të madhe 
gjithandej , por në veçanti edhe për Lushnjen  time 
të vojtur, kur më tha se do vinim këtu, I thashë se 
do vij me një këmbë. Pra ne vijmë me dashuri, me 
thjeshtësi , me dhimbje dhe marrim pjesë në çdo 
ndjenjë të njerzve. Prandaj e falenderoj shumë nga 
zemra këtë zonjë që më pruri sot mes jush. ju uroj 
një vit të mbarë dhe sa më shumë lumturi , begati, 
gëzime dhe shëndet. Me shprit Margarita erdhi mes 
jush per t’ju uruuaj juve më të mirat në jetë.Unë jam 
nga ky qytet dhe kurrë nuk e harroj këtë qytet të 
dashur që më ka dhënë shumë”- tha znj.Xhepa.
Fondacioni Fëmijët Shqiptar ka kontribut te 
drejtpërdrejtë e të vashdueshëm  në përmirësimin 
e jetës së këtyre fëmijëve. Falë përpjekjeve të 
Fondacionit  më herët është bërë  e  mundur pajisja  me 
aparatura  bashkëkohore për skrinimin dhe ndjekjen 
laboratorike të pacientëve me Hemoglobinopati me 
qëllim përmirësimin e cilësisë së trajtimit klinik të 
pacientëve talasemikë. Falë përpjekjeve dhe insistimit 
të vashdueshëm të Fondacionit Fëmijët Shqiptar u bë 
I mundur futja në listën e barnave të rimbursueshme 
e medikamentit të Exjades, që ju ka përmirësuar 
ndjeshëm cilësinë e jetës këtyre pacientevë . 
Paralelisht, Fondacioni , me një ndjeshmëri të veçantë 
ka punuar fort edhe për fushatat sensibilizuese e 
ndërgjegjësuese duke organizuar me dhjetra aktivitete  
për dhurimin vullnetar të gjakut me qëllimin lehtësimin e 
jetës së tyre.

Një histori prekëse nga fjala e Dr.Liri 
Berishës:
Teksa po ngjisja shkallët për të ardhur këtu 
dëgjova zërat e fëmijeve dhe m’u kutjua nje histori 
e cila ka ndodhur vite me parë dhe do të doja 
ta kujtoja shkurt.Sapo kisha mbaruar fakultetin 
si mjeke pediatre dhe më kishin caktuar të beja 
praktikën ne pavionin e Hematologjisë në spital. 
Ishte data 29 dhjetor dhe sapo kishim mbaruar 
punën.Në moment vjen një urgjencë . Ishte një 
vajzë 8-vjeçe në gjëndje kritike me talasemi e 
cila nuk kishte bërë transfuzionin e gjakut brenda 
kohës. I vendosëm menjehë mjekimin dhe 
qëndruam me të deri sa të mbaronte.Sa herë 
hynim ta shikonim , vërenim se si ajo ashtu edhe 
e ëma ishin me lot në sy. Duke u merakosur se 
mos ndoshta ky shqetësim ishte për shkak të 
sëmundjes, I qetësuam duke ju thënë se rreziku 
kishte kaluar dhe çdo gjë do të bëhej mirë. Por 
në fakt shqetësimi I tyre ishte diku tjetër. Dhe këtë 
e kuptuam të nesërmen, ku rreth orës 11 disa 
fëmijë mbushën pavionin me zhurmat e tyre, dhe 
zerat që dëgjova këtu sot  më bënë që ta kujtoj 
dhe këtë histori. 
Ata famijë ishin shokët dhe shoqet e Brunës, se 
kështu quhej vajza, të cilët kishin ardhur për të 
realizuar shfaqjen që Bruna, nuk kishte mundur ta 
jepte një ditë më parë, për shkak se I kishin rënë 
të fikët  ndërkohë që kishte patur rolin kryesor në 
këtë koncert.Ishte vërtet shumë prekëse të shihje 
këtë solidaritet mes fëmijëve, serioizitetin e tyre, 
durimin , dashurinë që ata japin. Ju betohem 
shfaqja që Bruna dhe shokët e saj dhanë atë 
ditë për fëmijët e shtruar në pavion dhe stafin e 
mjekëve ishte shumë emocionuese.

Mështetje Sociale
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Dy artistet e popullit Margarita Xhepa dhe Tinka 
Kurti janë bërë pjesë e urimeve të fundvitit që 
Fondacioni Fëmijët shqiptarë rezervoi për të disatin 
vit në shtëpinë e motrave të Nënë Terezës në Tiranë.
Duke shkuar shtart me shtrat te çdo i sëmurë dhe I 
paralizuar që shërbehet me dinjitet në këtë qendër 
, artistet  dhe znj.Berisha kanë përcjellë urime dhe 
dhurata për secilën prej tyre duke u bërë me pas 
edhe pjesë e nje takimi të ngrohtë dhe miqësor me 
të gjitha gratë që strehohen dhe marrin sherbimet 
jetike këtu nga misionaret e devotshme të Nënë 
Terezës.
 Dr. Liri Berisha  u shpreh : “Dihet nga të gjithë që 
vetmia dhe dhimbja në rast se kalohen bashkë 
, bëhen më të lehta. Ne sot kemi ardhur këtu që 
edhe gëzimin ta  bëjmë më të bukur dhe më të 
lehtë.Dua t’ju uroj me gjithë shpirt festat . Sot për 
t’ju uruar kanë ardhur edhe dy zonja të nderuara, 
dy artiste të dashura për ju dhe gjithë popullin 
shqiptar, të cilat ju përgjigjën ftesës me shumë 
dashuri dhe kënaqësi. Duke dashur t’ju uroj një 
vit të mbarë dhe të gëzuar, dua të falenderoj 
motrat e Nënë Terezës të cilat me përkushtim dhe 
përkujdesje të madhe punojnë për ju për vite e vite 
me rradhë. Edhe një herë Gëzuar!”

Fondacioni Fëmijet Shqiptar pranë 
shtëpise se Motrave të Nënë Terezës 

për festat e fundvitit

“Kur të ikën nëna nga shtëpia, ke 
motër. Motra të bëhet si nënë. Emri I 
motrave të Nënë Terezës këtu është 
plotësisht I merituar dhe dashuria 
e nënës këtu ndihet , shihet dhe 
preket te shërbimi. Qënka shëmbullor, 
pastërtia, rregulli, kujdesi. Po ju shoh 
të pastra , të gëzuara, të veshura mirë 
dhe merita është e motrave .Ju lumtë 
ju motrave që bëni këtë punë.

Margarita Xhepa
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Aktorja Margarita Xhepa u shpreh: “Kur të ikën nëna nga 
shtëpia, ke motër. Motra të bëhet si nënë. Emri I motrave të 
Nënë Terezës këtu është plotësisht I merituar dhe dashuria 
e nënës këtu ndihet , shihet dhe preket te shërbimi .Qënka 
shëmbullor, pastërtia, rregulli, kujdesi. Po ju shoh të pastra , të 
gëzuara, të veshura mirë dhe merita është e motrave .Ju lumtë 
ju motrave që bëni këtë punë.Gëzuar krishtlindjet dhe Vitin e Ri. 
Qofshi gjithnjë e më mirë.”
Aktorja Tinka Kurti tha :“Është nje emocion I jashëzakonshëm 
dhe kënaqësi e madhe ardhja këtu. Faleminderit fondacionit 
dhe znj.Liri Berisha që na solli. Ndoshta edhe ne një ditë mund 
të jemi këtu me ju. Gezuar Krishlindjet dhe festën e Vitit të Ri 
dhe qofshi sa më mirë më njëri-tjetrin. Mbarësi e gëzime dhe 
viti I ri  ardhtë më I ëmbël, më I paqtë dhe më I bukur për të 
gjithë”.
Aktoret e nderuara shpërndanë dhuratat dhe ushqimet që stafi 
I fondacionit kishte përgatitur për 50 persona të kësaj qëndre si 
dhe ju bashkuan gëzimit të prtjes së ngrohtë që u imrpovizua 
nga vetë banorët e kësaj qëndre me kënge dhe valle.
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Fondacioni Fëmijët Shqiptar u solidarizua me 
vështirësitë e familjeve të përmbytura në Novoselë 
te Vlorës. Dr.Liri Berisha dhe stafi I Fondacionit 
dorëzuan pranë komunës 200 pako me ushqime për 
përditshmërinë e këtyre familjeve si dhe pako me 
qumësht për familjet me fëmijë të vegjël. Në takimin 
me kryetarin e Komunës ,  Dr.Liri Berisha  u shpreh se 
kjo është një ndihmë modeste dhe se solidarizimi që 
sot duhet të jetë i shpejtë, ka jo vetëm vlera morale 
por edhe jetësore.
“Sot mendoj se nuk ka nevojë për fjalë. Më pak se 
çdo gjë duhen fjalët. jemi këtu për një solidarizim 
me këta banorë që kanë pësuar këtë fatkeqësi 
ku uji përmbyti çdo investim jetësor të tyre. 
Fondacioni Fëmijët Shqiptarë është këtu me disa 
ndihma ushqimore modeste për rreth 200 familje, 
ushqime të përditshmërisë  si dhe për fëmijët e 
tyre veçanërisht.
Do të thoja që ky është një moment shumë I 

vështirë, shume I dhimbshëm, sidomos për 
fëmijët është shumë shqetësues. Solidarizimi sot 
ka jo vetem vlera morale por edhe jetësore dhe  
mendoj që kjo të jetë e shpejtë. është vertetë e 
trishtueshme që të shohësh fëmijë të uritur dhe 
fëmijë të pandërruar gjatë gjithë këtyre ditëve që 
kanë nevojë për ilaçe, po ashtu edhe të moshuar 
në të njëjtën gjëndje dhe mendoj se solidarizimi 
më shumë se sot nuk vlen kurrë për këta njerëz 
që kanë humbur gjithçka dhe kanë nevojë për 
gjithçka.Të gjithe ne , sipas mundësive tona mund 
të kontribuojmë për të lehtësuar sado pak këtë 
dhimbje të madhe”.
Kryetari I Komunës së Novoselës z. Kanan Shakaj, 
falenderoi Fondacionin Fëmijët Shqiptar për 
solidarizimin me familjet e fshatit Fitore dhe e siguroi 
zj. Berisha se ato do të shkojnë në destinacionin 
e duhur ku familjet me fëmijë të vegjël do të jenë 
prioritet. 

Fondacioni ndihma në ushqime
për familjet e përmbytura në Novoselë
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Vatikani ndez 
një dritë shprese mbi Autizmin

Vatikani mbajti për herë të parë konferencën : 
“Personat me çregullim të spektrit autik: Ngjallja e një shprese”

Me ftesë të drejtuesve të organizatës ndërkombëtare 
“Autism Speaks”, Bob dhe Suzanne Wright, 
punimet e kësaj konference shumë të rëndësishme 
tre ditore , u ndoqën nga Presidentja e Fondacionit 
Fëmijët Shqiptar Dr. Liri Berisha. 
Konferenca trajtoi studime të fushës genetike dhe 
pranimin në shoqëri të rreth 70 milion njerëzve 
të prekur nga autizmi në mbarë globin. Temat e 
trajtuara përfshinë: trurin dhe sjelljen, faktorët 
mjedisor, diagnostikimin e hershëm , teknologjinë 
si psh i-Pad që mund të përmirësojë cilësinë e jetës 

së tyre si dhe mënyrën se si mund të ndihmojnë 
vullnetarët.
Ky takim ishte konferenca më e madhe mjeksore 
mbi Autizmin dhe mblodhi 650 ekspertë nga 57 
vende.
Kjo konferencë u mbështet nga Këshilli Papal për 
Kujdesin Shëndetësor Pastoral.
Në mbyllje të konferencës presidentja e Fondacionit 
Fëmijët Shqiptarë mori pjesë në mëngjesin e lutjeve 
dhe dëshmive që Ati i Shenjtë Papa Françesku u 
rezervoi familjeve të personave me çregullim të 

Vatikani
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spektrit autik. 
Në fjalën e tij Ati i Shenjtë 
theksoi se duhet thyer izolimi 
dhe stigma që rëndon mbi njerzit 
me çregullim të spektrit autik. 
Në meshë morën pjesë rreth 
1500 njerëz me autizëm, 
familjarë, vullnetarë e të ftuar. 
Një moment i rëndësishëm 
gjatë ditëve të kësaj konference 
ishte hapja e një ekspozite me 
punimet e nje djali me Autizem, 
Leland Lee. 
Ai së bashku me nënën e tij 
i’u drejtuan shkencetarëve , 
mjekëve dhe prindërve duke 
u treguar për udhëtimin e tij 
të jetës. Para se të fliste, Lee 
pikturonte duke treguar kështu 
para të gjithëve shembullin se 
si mund të përfitohet në rast 
të diagnostikimit të hershëm 
dhe terapisë intensive. Gjatë 
mëngjesit të lutjeve ai i paraqiti 
Atit të Shenjtë edhe nje vizatim 
kushtuar Atij, duke bërë keshtu 
që Vatikani të njohë të rinjtë 
artistë me autizëm.

Vatikani
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Festat e Fundvitit

Festa
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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

1. ShENDI DENT - OLESIA DUKA

2. ShTypShKrONjA KrISTALINA

3. ExTrA MArKET

4. MIELL prIMA

5. VExhI DINAj 
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