
World Vision në Shqipëri është një organizatë zhvillimi komunitar, e krishterë, humanitare dhe avokatie. 

Ne punojmë në 220 komunitete në nevojë, me mbi 30 mijë fëmijë në 13 Bashki që prej vitit 1999. 

 

Misioni i punës sonë:  Drejtësi sociale, mbrojtje, gjithëpërfshirje dhe mundësi zhvillimi ekonomik për 

fëmijët dhe të rinjtë më vulnerabël, në shkollë, familje, dhe komunitet.   

 

World Vision  është lider në transformimin e jetëve të fëmijëve dhe komuniteteve ku punon. 

Një staf i specializuar prej 139 vetash,  punon për ngritjen e kapaciteteve të qindra profesionistëve të 

arsimit, fëmijëve dhe komunitetit . World Vision punon ne 123 shkolla drejtori, të vendit. Ekspertët 

punojnë çdo ditë që në këto institucione të mundësohen shërbime mbështetëse për fëmijët me aftësi të 

kufizuar  jo vetëm në shkollë por edhe në komunitet. 

Mbrojta e fëmijëve dhe forcimi i këtyre strukturave është një tjetër element  i rëndësishëm i punës 

sonë. Dhjetra fëmijë u përfshinë në finalizimin e Axhendës Kombëtare për të drejtat e tyre, e cila u 

miratua nga qeveria. Në Shqipëri dhe Kosovë mijëra fëmijë punojnë,  shfrytëzohen apo trafikohen. Ndaj 

është thelbësore forcimi dhe zhvillimi i stukturave për mbrojtjen e tyre. 

Qindra fëmijë e të rinj vulnerabël marrin njohuri profesionale që i ndihmon jo vetëm të ngrejnë zërin për 

të drejtat e tyre por edhe të angazhohen për të  por edhe të krijuar biznese sociale, në mënyrë që të 

zhvillojnë kushtet ekonomike sociale pranë komunitetit ku ata jetojne 

Për herë të parë, Shqipëria ka një studim kombëtar që tregon shkallën e Aftësisë së Kufizuar tek fëmijët 

2-17 vjeç, por edhe aksesin që ata kanë në shërbime. World Vision ka ngritur programin social 

“Tungjatjeta...Jetë”, i cili përmes një ekipi profesionistësh çon shërbimin e specializuar në banesën ku 

jeton fëmija me Aftësi të Kufizuar. 

World Vision përmes zbatimit të programeve të Mbrojtjes, Edukimit dhe Rinisë  po ndihmon në 

fuqizimin dhe gjithëpërfshirjen e mbi 30 mijë fëmijëve dhe të rinjve më nevojtarë në Shqipëri.  World 

Vision gjendet edhe në Kosovë që prej vitit 1998 . World Vision është një nga organizatat më të mëdha 

humanitare, e krishterë, zhvilluese dhe advokuese në botë për fëmijët dhe të rinjtë. Ajo punon prej rreth 

65 vitesh, në 95 vende të ndryshme të botës. 


