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I

S H K U R T Ë R

Shqipëria është një ndër shtetet më të vogla në
Ballkan. Për shumë kohë ky vend ishte i
mistershëm dhe për të dihej vetëm pak. Mbrojtja
natyrore nga vargmale të thepisura dhe të
pakalueshme lehtësoi izolomin e vendit për një kohë
të gjatë. Tani, dalëngadalë vendi po përpiqet t'i
bashkohet Europës së bashkuar.

HISTORI: Në rajonin e Shqipërisë së sotme kanë
ekzistuar që në kohën e apostullit Pal bashkësitë e
para të krishtera. Në shek.XV filloi sundimi 500
vjeçar otoman, i cili e futi vendin nën ndikimin e
fesë islame.
Pas Luftës së II Botërore, u krijua një shtet
komunist nën udhëheqjen e diktatorit Enver Hoxha,
i cili më 1967 e shpalli vendin, shtetin e parë
ateist në botë. Regjimi totalitar përndoqi pa
mëshirë dhe zhduku çdo lloj shfaqjeje të jetës
fetare, ndërkohë që popullsia u izolua plotësisht
nga bota e jashtme. Në vitet '90 u rrëzua sistemi
komunist. Shqipëria filloi të ecë drejt demokracisë.

PROBLEMET: Për shkak të së kaluarës, vendit i
duhet të përballet me shumë vështirësi. Pasojat e
regjimit komunist kanë lënë ende gjurmë.
Keqadministrimi dhe korrupsioni i përhapur
gjithandej kanë paralizuar zhvillimin e vendit, duke
qenë në kontrast me iniciativat private dhe
mundësitë e tregut të lirë. Papunësia, mungesat
në sistemin shëndetësor, në atë shkollor dhe në
infrastrukturë, favorizojnë largimin e popullsisë nga
fshatrat dhe emigrimin jashtë vendit. Pakujdesia
ndaj ambientit ka çuar drejt problemeve të mëdha
ekologjike.

VLERAT: Të gjitha këto tregojnë qartë se sa e
rëndësishme është për kombin rikthimi tek vlerat
morale, ashtu si i gjejmë edhe në Bibël. Vetëm në
këtë mënyrë mund të luftohen me efektivitet
korrupsioni dhe mentaliteti i të menduarit vetëm
për vete, si dhe të kanalizohen për të mirën e
përbashkët energjitë e sipërmarrjeve. Përgjegjësitë
shoqërore kërkojnë mbështetje dhe janë
parakushte për zhvillim dhe për një shoqëri të
shëndetshme.
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STRATEGJIA

VIZIONI

Shërbejmë me

Vizioni ynë në një plan afatgjatë

zemër, duar & mendje

është të mbështesim zhvillimin e

për një jetë me bollëk në Shqipëri

shoqërisë shqiptare sipas vlerave
biblike.

PUNA
FRYMËRORE

Njeriu - NEHEMIA
Emri Nehemia vjen nga personazhi biblik në Dhjatën e
Vjetër. Nën drejtimin e tij u rindërtua Izraeli i
shkatërruar. Nehemia jo vetëm drejtoi punën praktike
ndërtuese, por edhe ndërmori reforma sociale dhe e
udhëhoqi popullin e tij të kthehej drejt rrënjëve të veta
frymërore.

Fryma
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Fondacioni - NEHEMIA
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Duke i qëndruar besnik emrit që mban Fondacioni
Nehemia, mbështetur në detyrën e vet frymërore,
Fondacioni dëshiron të përmbushë punën rindërtuese
sipas mundësive që ofrohen në të gjitha fushat e
shoqërisë.

Vendi - SHQIPËRI
Shqipëria është një vend i vogël me nevoja të mëdha për
t´u rindërtuar, por edhe me një potencial të
jashtëzakonshëm. Potencialet e fuqishme që sjellin
ndryshim duhet të kanalizohen në drejtimin e duhur. Kjo
është një nga fushat ku ne ndihmojmë.

Arsyeja - TË NDIHMOJMË
Ndihmë për të gjithë

Botëkuptimi biblik i njeriut inkurajon ndihmën ndaj të
tjerëve. Këtë përgjegjësi e kemi marrë edhe ne me të
gjitha mundësitë.

Çdo njeri që ka nevojë për ndihmë apo mbështetje
është i rëndësishëm, pavarësisht nga shtresa
shoqërore, grupmosha apo përkatësia etnike.
Mbështetur në këto parime, puna jonë shtrihet në
projekte të ndryshme.

Unitet në shumëllojshmëri
Ne tregojmë kujdes, që të gjithë projektet tanë të
bashkëveprojnë në harmoni dhe të plotësojnë njëritjetrin.
Për këtë arsye kemi vendosur kritere dhe standarte
të larta për sa i përket manaxhimit, organizimit dhe
drejtimit të bashkëpunëtorëve.

VLERAT

Kjo vlen edhe për koordinimin me partnerët dhe
organizatat e bashkësitë e tjera, që ndajnë të njëjtin
vizion me ne.

? Respekti për Perëndinë, njerëzit dhe

krijimin

Përgjegjësi

? Ndershmëria

Fondacioni Nehemia financohet në pjesën më të
madhe nga donacione vullnetare, kryesisht nga
persona privatë.

? Përgjegjësia shoqërore

Ne i kushtojmë rëndësi të veçantë përdorimit me
përgjegjësi të plotë të këtyre financave.

? Falja
? Mospërdorimi i dhunës
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PROJEKTE
N J Ë

V Ë S H T R I M

I

P Ë R G J I T H S H Ë M

PUNA FRYMËRORE
Mbjellja e kishave
Puna me fëmijët dhe të rinjtë
Puna në fshatra
Këshillim shpirtëror
Media dhe botime të ndryshme
Shkolla e Biblës (CfN, Pogradec)

SHËRBIMI SOCIAL
Mensë për të varfërit (Gjirokastër, Pogradec)
Shërbime mobile (Gjirokastër, Pogradec)
Shpërndarje e ndihmave humanitare (në të gjitha degët)
Mbështetje e institucioneve (në të gjitha degët)
Mbështetje e shtëpisë së të moshuarve (Gjirokastër)
Zhvillim i komunitetit (Peshkëpi/Pogradec)

SHËRBIMI MJEKËSOR
Punishte ortoprotetike (MNA)
Shërbime mobile (Pogradec dhe Bishnicë)
Fizioterapi (Has)
Ndihmë individuale (të gjitha degët)
Trajnim mjekësor (MNA)

ARSIMI
Shkolla jo publike në Buçimas (cikli i ulët deri në shkollën e
mesme)
Kopshti (Pogradec)
Qendra e kujdesit ditor (Durrës)
Fjetore Bishnicë (CHW)
Forumi profesional (Buçimas)
Kurse dhe seminare (në të gjitha degët)
Përkrahje individuale (në të gjitha degët)
Universitet (planifikuar në 2008)

PROJEKTE SHËRBIMI DHE NDËRTIMI
Qendra e medias (Buçimas)
Shërbime përkthimi (Buçimas)
Servis makinash (Pogradec)
Akomodim për miqtë (në të gjitha degët)
Projekte ndërtimi ( Buçimas, Peshkëpi dhe Stropckë)
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DEGËT & PARTNERËT
D E G Ë T

&

P A R T N E R Ë T

BUÇIMAS (BC)

DURRËS (DR)

Selia e Fondacionit Nehemia buzë liqenit të Ohrit në
Buçimas, përfshin momentalisht pesë ndërtesa (të tjera
janë në ndërtim), në të cilat zhvillohen një sërë
projektesh. Në shtëpinë e misionit miqtë dhe
bashkëpunëtorët gjejnë një pritje të përzemërt.

Në qytetin bregdetar buzë Adriatikut, Nehemia kujdeset
kryesisht për anëtarët e komunitetit të madh të romëve
dhe për të varfërit në fshatrat përreth. Krahas takimeve
të shumta të kishës dhe shpërndarjes së ndihmave
humanitare, ofrohet edhe përkujdesje ditore për fëmijët
romë.

SHKOLLA NEHEMIA (BC-EDU)
Në Buçimas gjendet shkolla Nehemia me rreth 400
nxënës, duke filluar nga cikli i ulët deri në shkollën e
mesme.

PARTNERËT
POGRADEC (PG)
Vetëm rreth 3 km larg Buçimasit, ndodhet dega jonë në
Pogradec. Këtu zhvillohen një numër i madh i aktiviteteve
të kishës, projekteve të punës sociale, kurse, seminare
etj. Gjithashtu këtu ndodhet edhe kopshti Nehemia.

PARTNERITETI ME FONDACIONIN
NEHEMIA
shërben për koordinimin optimal të
shërbimeve të ndryshme dhe shfrytëzimin
e përbashkët të burimeve.
Ndihmë Mjekësisë Shqiptare (MNA)
MNA është partneri ynë për projektet tona mjekësore
Në programin e MNA përfshihet trajnim për personelin
e përkujdesjes dhe punishte orto-protetike.

Kisha Apostolike (ACH)
GJIROKASTËR (GJ)
Në qytetin jugor ndodhet një degë tjetër e Fondacionit
Nehemia, ku krahas shërbesave të kishës, projektet e
ndryshme sociale nga mensa për të varfërit deri tek
shërbimet mobile nëpër familje, u vijnë në ndihmë shumë
njerëzve.

Aktiviteti i Kishës Apostolike/Itali zhvillohet kryesisht në
fshatrat përreth Pogradecit. Përveç ndihmës frymërore,
ajo ofron edhe mbështetje materiale për njerëzit në
nevojë.

Organizata Misioni i Kryqit (GKM)
GKM bashkëpunon ngushtë me Fondacionin Nehemia.
Krahas dërgimit të bashkëpunëtorëve nga Gjermania,
GKM mbështet edhe projektin e zhvillimit të komunitetit
në Peshkëpi dhe projekte të ndryshme ndërtimi.

Krishti për Kombet (CfN)

HAS (HS)
Dega më e re e Fondacionit Nehemia gjendet në qytetin
Krumë të rrethit të Hasit, ku një grup misionarësh
gjermanë kanë hapur një dhomë për fizioterapi.
Gjithashtu ata ofrojnë edhe kurse për gjuhë të huaja.

Shkolla e Biblës, Krishti për Kombet në Pogradec, është
një shkollë e vogël, që përgatit teorikisht dhe praktikisht
të rinj të krishterë, për shërbesën e tyre në punët e
bashkësisë.

Organizata e Krishterë e Ndihmave,
Wismar (CHW)
Në fshatin Bishnicë, (në zonën malore të Pogradecit)
ndodhet baza e CHW. Këtu koordinohet puna frymërore
dhe ndihma materiale. CHW bashkëpunon me kishën
metodiste protestante.

GBA (Global Business Assistance)
Një bashkëpunim i ngushtë është filluar me organizatën
misionare amerikane “Global Business Assistance”. GBA
na mbështet për vënien në zbatim të projekteve të
ndryshme.
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DONATORËT & FINANCAT
D O N A T O R Ë T

&

F I N A N C A T

Si një organizatë humanitare jo qeveritare, Fondacioni
Nehemia varet nga mbështetja vullnetare dhe ndihma
praktike e dhënë nga individë, kisha dhe organizata të
tjera.

Përveç mbështetjes financiare ne marrim
gjithashtu:
- Mbështetje frymërore
Ne besojmë në fuqinë e lutjes. Kjo është arsyeja, që ne e
konsiderojmë ndërmjetësimin dhe lujtet e besimtarëve të
krishterë si një nga mënyrat më efektive të mbështetjes
për projektet tona dhe për të gjithë Shqipërinë.

- Këshilla profesionale
Ne jemi shumë mirënjohës për shumë këshilltarë
kompetentë, të cilët e vendosin përvojën e tyre të pasur në
dispozicionin tonë: Drejtues misioni dhe administratorë të
suksesshëm, të cilët na ndihmojnë të vendosim vizionin në
praktikë duke zhvilluar strategji afatgjata dhe zgjidhje për
sfidat e përditshme në projektet tona që janë gjithnjë e në
rritje.

- Ndihmë praktike
Shumë njerëz mbështesin projektet tona në mënyrë
praktike nëpërmjet aktiviteteve të llojeve të ndryshme:
Në fushata me afat të shkurtër, gjatë pushimeve të tyre,
shumë prej partnerëve tanë nga Gjermania dhe Zvicra
mështesin projekte të ndryshme dhe ofrojnë ndihmën e
tyre kudo që ka nevojë.

Përdorimi i donacioneve me
efektivitet
Shumica e donacioneve vijnë përmes organizatës
themeluese AVC dhe NEHEMIA në Gjermani dhe Zvicër.
Projekte të ndryshme financohen direkt nga organizatat
partnere që drejtojnë projektet përkatëse.
Disa nga projektet tona kontribuojnë nëpërmjet të
ardhurave të veta për mbulimin e kostove rrjedhëse
(p.sh. Shkolla Nehemia). Ofertat në bashkësi përdoren
për punën frymërore dhe për të ndihmuar të varfërit.

Ne vendosim theksin në:
- Kontrolle financiare vjetore nga auditorë të
liçensuar shqiptarë dhe të huaj.
- Transparencë nëpërmjet raporteve të rregullta
për financat dhe aktivitetet.
- Kontrolle të vazhdueshme financiare brenda
Fondacionit.
- Kualifikime të vazhdueshme të manaxherëve
dhe të llogaritarëve tanë.

Në 2006, pothuajse 31% e të ardhurave të
përgjithshme është siguruar në vend, me një
tendencë gjithnjë e në rritje.

- Programe dhe teknikë kompjuterike moderne
për llogarimbajtjen dhe administratën.
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Gjendja më: 31.12.06
Bordi Mbikqyrës:

Vëzhgues:

Arnold Geiger (Kryetar)
Christian Vögeli
Isolde Flessa

Dr. Xhemil Zgjani
Manjola Kamolli
Flamur Elmasllari
Dajana Çuçllari
Drini Hajdini
Herolinda Shkullaku

Bordi i Fondacionit:
AVC (përfaqësues: Hans Ollesch)
GKM (Alfred Wenig)
MNA (Dr. Günther Riedl)
ACH (Sandro Sardella)
CHW (Frieder Weinhold)
CfN (Dieter Drexler)
Nehemia DR (Ulrich Dietrich)
Nehemia GJ (Brigitte Weber)
Nehemia HS (Annerose Nistel)
Kai Uellendahl
Barbara v. Schnurbein
Toni Gogu

Bordi Ekzekutiv:
Gian Paul Ardüser (Kryetar)
Mentor Rama (CfN)
Gazmend Hasa (GJ)
Reimar Niehoff (CHW)
Ardi Shkullaku (ACH)
Vangjush Pano (PG)
Michael Hanisch (HS)
Herolinda Shkullaku (BC)
Anke Nicolaus (MNA)
Ulrich Dietrich (DR)

KISHA
Gian Paul Ardüser

PROJEKTE NDËRTIMI
ZHVILLIM KOMUNITETI
Eritan Kamolli

FORUMI PROFESIONAL
Eldian Nasto

KISHA
Gian Paul Ardüser
Vangjush Pano

PROJEKTE SHËRBIMI:

KOPSHTI

ADMINISTRATA
QENDRORE

Avdulla Cano

KISHA
Kastriot Hadaj
Kudret Allajbeu

PUNA SOCIALE
KURSE GJUHËSH
Michael Hanisch

FIZIOTERAPI
Annerose Nistel

HAS
Drejtuese:
Annerose Nistel

KISHA
Gazmend Hasa

PUNA SOCIALE
Krisulla Baxhella
Matilda Baxhella

GJIROKASTËR
Drejtuese:
Brigitte Weber

Kudret Allajbeu
Dora Dietrich

QENDRA E
KUJDESIT DITOR
Katerina Ormanidhi
Dora Dietrich

DURRËS

PUNA SOCIALE

SHKOLLA

Flamur Elmasllari

Drejtor: Drini Hajdini

MEDIA

SHËRBIMI
MJEKËSOR

CIKLI I ULËT
Avdulla Cano

Armand Male
Elvana Çuni

Dr. Xhemil Zgjani

SHKOLLA 8-VJEÇARE

AKOMODIMI I MIQVE

SERVISI I
MAKINAVE

Gjergji Bice

Esther Geiger

SHKOLLA E MESME

SHKOLLA GJERMANE

Eldian Nasto

Gjergji Bice

Daniel Matzenauer

Manjola Kamolli
Kerstin Seiffert

BUÇIMAS EDU

POGRADEC

(Buçimas)

BUÇIMAS (Selia)

Drejtues:

Drejtuese:

Drejtues:

Drejtuese:

Ueli Dietrich

Manjola Kamolli

Drini Hajdini

Isolde Flessa

D E G Ë T
BORDI MBIKQYRËS
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Kryetar: Arnold Geiger

146 bashkëpunëtorë
125 me kohë të plotë dhe të siguruar
dhe 21 misionarë të huaj.

500 familje

më shumë se
kanë marrë ndihma humanitare gjatë vitit 2006.

740 persona kanë marrë pjesë rregullisht
në takimet e kishës Nehemia gjatë vitit 2006.

Dërgim i
bashkëpunëtorve
nga Gjermania
Mbështetje e punës
së përbashkët
të Nehemia-s
PROJEKTE NDËRTIMI

GKM

Pogradec/Peshkepi

KISHA
Reimar Niehoff

PUNA SOCIALE
Ylli Anastasi

Drejtues i bazës:
Reimar Niehoff

CHW

Pogradec/Bishnica

KISHA
Ardi Shkullaku

PROJEKTE
NDËRTIMI
Ardi Shkullaku

ACH

Pogradec/Stropckë

Drejtues:

Drejtues:

Drejtues:

Alfred Wenig

Frieder Weinhold

Sandro Sardella

PUNISHTE
ORTOPROTETIKE
Anke Nicolaus

Drejtuese e bazës:

SHKOLLA
E BIBLËS

Anke Nicolaus

Mentor Rama

MNA

Pogradec

Drejtues:
Dr.Günther Riedl

CfN

Pogradec

Drejtues:
Dieter Drexler

PA R T N E R Ë T
BORDIEKZEKUTIV
EKZEKUTIV
BORDI

Kryetari:Gian
GianPaul
PaulArdüser
Ardüser
Kryetar:
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PUNA FRYMËRORE
P U N A

F R Y M Ë R O R E

Kisha Nehemia bën pjesë në lëvizjen ndërkombëtare
pentakostale dhe është anëtare e Vëllazërisë Ungjillore
Shqiptare (VUSH). Si kishë protestante, themeli ynë
doktrinal është Bibla.
Puna frymërore është baza e gjithë aktivitetit tonë.
Shumë besimtarë të krishterë dëshirojnë të kenë një
ndikim pozitiv në shoqërinë shqiptare, duke filluar me atë
që ata e konsiderojnë më të rëndësishmin: besimin tek
Zoti dhe si rrjedhim formimin e vlerave biblike.

AKTIVITETE
- takime të rregullta për të rritur dhe fëmijë
në 27 qytete e fshatra
- 340 të rritur dhe rreth 400 fëmijë, pjesëmarrës
në takimet e organizuara
- 34 të pagëzuar
- kampe verore për fëmijë (95 pjesëmarrës)
- aktivitet ungjillizues me 23 të rinj nga Zvicra
- 44 bashkëpunëtorë vullnetarë

SEMINARE
Drejtimi sipas modelit apostolik
folës: Karl Schock

Zhvillimi i personalitetit dhe ngjashmëria me Jezusin
folës: Jürgen Kleinsorge & Lothar Kranzkowski

Dishepullizimi
folës: Ernesto Muri

Dhjetë urdhërimet
folës: Walter Rückstein

Identiteti në Jezusin/ Shpirti i Shenjtë
folës: Christian Schäffler

Plani shërues i Perëndisë
folës: Anselm Reichert

Historia e krishtërimit në Shqipëri
folës: Fitor Muça

Gjithashtu janë zhvilluar edhe trajnime të ndryshme për
bashkëpunëtorët e kishës.

SHKOLLA E BIBLËS
Shkolla e Biblës “Krishti për Kombet” në Pogradec, u
vjen në ndihmë gjithë të rinjve, që duan të rriten në
besimin e tyre të krishterë, si në teori ashtu edhe në
praktikë. Këtë vit në këtë shkollë morën pjesë 5
studentë, të cilët u trajnuan për të shërbyer në mënyrë
aktive në bashkësitë e tyre lokale.
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PUNA SOCIALE & MJEKËSORE
P U N A

S O C I A L E

&

M J E K Ë S O R E

SHËRBESA NË FAMILJE
Gjatë vitit 2006 janë kryer 1092 vizita në familje.
Kjo shërbesë konsiston në:

? Ndihmë praktike
? ndihmë në punët e shtëpisë (pastrim, larje
rrobash, hekurosje etj.)
? ndihmë për higjienën personale si dhe mësime
rreth saj
? këshillim dhe inkurajim
? trajnim i pjesëtarëve të familjes për kujdesin ndaj
të sëmurit apo personit me aftësi të
kufizuara
? mësime: mbi gatimin, planifikimin familjar, etj.

? Ndihmë materiale
ndihmë në raste emergjente sipas nevojës
ushqime dhe veshmbathje sipas rastit, pako për
fëmijët për Krishtlindje etj.
?

?

? Ndihmë mjekësore
vizita mjekësore falas (herë pas here vizita nga
mjekë të huaj dhe shqiptarë)
? fizioterapi dhe masazh, terapi lojë dhe
ergoterapi

?

NDIHMË PËR INDIVIDË & FAMILJE
- 540 familje në qytet dhe fshat janë ndihmuar me
ushqime dhe veshmbathje.
- Në situata të vështira sipas nevojave, janë blerë
medikamente, syze optike, dru zjarri, janë dhënë
karroca me rrota, paterica, etj.
- 22 familje kanë marrë ndihmë financiare (me vlerë
670,000 Lekë) në raste emergjente për:
+trajtime mjekësore brenda dhe jashtë vendit
+shtëpi të djegura në PG dhe fshatra
+raste vdekjesh apo situata të vështira, etj.

NDIHMË PËR INSTITUCIONET
- materiale shkollore si karrige, banka, etj, për shkollat
në fshatrat e Pogradecit
- 12,940 pako të shpërndara për Krishtlindje në shumë
kopshte dhe shkolla publike, në qytete dhe fshatra të
thella malore
- dhënie falas në përdorim, e një ndërtese në fshatin
Malinë, Drejtorisë së Shëndetit Publik, për t’u përdorur
si ambulancë për fshatin.
- në Gjirokastër janë ndihmuar zyra shtetërore me
mobilje, kompjutera; kopshte dhe shkolla me banka,
lodra etj. dhe janë shpërndarë pako në burgun e
Bencës, Tepelenë
- mbështetje për azilin e pleqve në Gjirokastër,
nëpërmjet ndihmave materiale, përkujdesjes dhe vizitave
të rregullta të bashkëpunëtorëve tanë, si dhe pagesës
së rojes deri në qershor 2006.
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MENSË PËR TË VARFËRIT
Rreth 35-40 persona (të moshuar pa asnjë përkrahje,
të sëmurë, fëmijë, si dhe disa të rinj nga familje shumë
të varfëra), marrin rregullisht një vakt të ngrohtë çdo
ditë në mensat tona në Pogradec dhe Gjirokastër.
Përveç ushqimit që iu jepet në mensë, për këta
persona tregohet një kujdes i veçantë, duke i ndihmuar
në situata të ndryshme sipas nevojave që kanë.
Gjithashtu edhe 62 fëmijët e qendrës së përkujdesit
ditor në Durrës, marrin një vakt dreke 5 ditë në javë.

PUNA SOCIALE & MJEKËSORE
P U N A

S O C I A L E

&

M J E K Ë S O R E

SEMINARE & TRAJNIME
- Seminar mbi masazhin (Dr. Eberhard Brachtel)
- Terapia në lojë dhe ergoterapia për fëmijët me probleme
mendore (Kerstin Seiffert)
- Trajnim për fizioterapi (Liane Schmiedel, Ira Hauptmann)
- Në plan është një trajnim për ndihmës infermiere në
Bishnicë ( MNA & CHW)

DHOMË TERAPIE (PG)
Fëmijë me probleme emocionale janë trajtuar rregullisht në
dhomën e terapisë. Këtu ata kanë mundësi nëpërmjet
ergoterapisë dhe lojës, të zhvillojnë më tej aftësitë e tyre,
të fitojnë sigurinë në vetvete, etj.
Një punonjëse sociale e kualifikuar nga Gjermania (dërguar
nga GKM), trajton pacientët dhe trajnon bashkëpunëtorët
për terapi të ndryshme.

FIZIOTERAPI (HS & PG)
Në dhomën e fizioterapisë në Has, pacientët kanë mundësi
të vijnë për t’u trajtuar nga një fizioterapiste e kualifikuar dy
herë në javë falas. Deri tani janë trajtuar 400 pacientë.
Edhe në Pogradec, gjatë vizitave në shtëpi zhvillohen
ushtrime dhe masazh për të sëmurët.

PUNISHTE ORTO-PROTETIKE (MNA)
Organizata jonë partnere MNA, nëpërmjet punishtes ortoprotetike pajis pacientët me proteza dhe i udhëzon ata për
të trajtuar sëmundjen e tyre. Pacientët paguajnë vetëm një
shumë simbolike dhe në raste pamundësie për të paguar,
shërbimi kryhet falas. Këtë vit janë trajtuar 117 pacientë.
Dy të rinj shqiptarë do të trajnohen si teknikë ortopedie. Ky
është trajnimi i parë ortopedik në Shqipëri.

ZHVILLIM KOMUNITETI (Peshkëpi-PG)
- kurse parukerie dhe muzike
- ndihmë ekonomike dhe terapi çdo javë në disa familje
- punësim i dy bashkëpunëtorëve për pastrim dhe punë të
ndryshme në fshat
- matje e kufijve shtetërorë dhe privatë në komunë
- restaurim i lapidarit
- në korrik është bërë inaugurimi i ambulancës së fshatit, e
cila është furnizuar me pajisjet e nevojshme nga Fondacioni
Nehemia (me mbështetjen financiare të Ambasadës
Gjermane).
- mini-projekt për ujërat e zeza
Për 2007 është planifikuar:
- rregullimi i ujit të pijshëm
- kanalizimi i ujërave të zeza
- restaurimi i shtëpisë së kulturës
- drejtimi i projektit të zhvillimit të komunitetit në Peshkëpi,
nga partneri ynë GKM
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SHKOLLA
Shkolla Nehemia ka 377 nxënës (nga cikli i ulët deri në
shkollën e mesme) dhe një staf pedagogjik prej 40
mësuesish, të cilët kualifikohen dhe trajnohen nëpërmjet
seminareve dhe trajnimeve të vazhdueshëm nga folës të
vendit dhe të huaj.
Në sajë të punës së tyre efektive, shumë nga nxënësit e
shkollës Nehemia kanë dalë të parët në olimpiadat e
zhvilluara në shkallë rrethi, vendi dhe më gjerë.
Përveç programit mësimor, nxënësit e shkollës kanë
mundësi të marrin pjesë edhe në aktivitete të ndryshme
dhe kurse shtesë si:
kurse kompjuteri, gjuhë të huaja, muzikë, sport, letërsi,
pikturë, punë dore si dhe mësime biblike (me miratimin e
prindërve).
Një rëndësi e veçantë në shkollën Nehemia iu jepet
gjuhëve të huaja (gjermanisht, anglisht) dhe aftësive
kompjuterike.
Në 2006 është krijuar një rregullore e re dhe e detajuar
për të mbështetur konceptin e edukimit të gjithanshëm të
nxënësve.

SHKOLLË E MESME ME KOHË TË
REDUKTUAR
Nga vera e vitit 2007, Nehemia do të ofrojë një mundësi
arsimimi për të gjithë ata të rinj, që për shkak të punës
nuk mund të frekuentojnë shkollën.
Në këtë
mënyrë shkolla e mesme me kohë të reduktuar do t’u
japë atyre mundësinë të diplomohen dhe njëkohësisht të
vazhdojnë punën.

PARTNERITET
Shkolla Nehemia ka dy shkolla partnere:
Nxënësit e ciklit të ulët dhe të mesëm janë në kontakt me
shkollën “Christian Trinity Oaks Academy” në SHBA,
ndërsa nxënësit dhe mësuesit e shkollës së mesme kanë
lidhur një kontratë partneriteti me “Landheim Schondorf”
në Gjermani.
Qëllimi i partneritet me këto shkolla është shkëmbimi i
përvojave midis nxënësve dhe mësuesëve, i testeve dhe
njohja me kulturat e vendeve të njëri-tjetrit.
Në mars - qershor 2007, në kuadrin e shkëmbimit të
përvojave është planifikuar dërgimi i dy nxënësve të
shkollës së mesme Nehemia, në shkollën partnere
“Landheim Schondorf” në Gjermani.
Gjithashtu në verë planifikohet edhe trajnimi i dy
mësuesëve tanë në këtë shkollë.
Një ndihmë e madhe për nxënësit e shkollës Nehemia, ka
qenë kontributi i nxënësve të shkollës partnere në SHBA,
të cilit nëpërmjet një aksioni për mbledhje fondesh kanë
arritur të mbledhin rreth 10 000 $, për ndërtimin e një
këndi lojërash në ambientet e shkollës Nehemia.
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KOPSHTI
33 fëmijë frekuentojnë kopshtin Nehemia në Pogradec.
Ky kopësht ofron një ambient të këndshëm dhe të sigurtë
për fëmijët si dhe një kënd lojërash, në të cilin ata kanë
mundësi të luajnë dhe argëtohen me njëri-tjetrin. Grupi
parashkollor përveç programit mësimor të kopshteve
publike, punon edhe me një metodë shtesë mbi konceptet
matematikore, me qëllim përgatitjen sa më të mirë të
këtyre fëmijëve për në shkollë.
Kopshti siguron jo vetëm ushqimin (2 vakte mëngjes dhe
drekë), por edhe transportin me autobus në shtëpi.

QENDRA E KUJDESIT DITOR
Në qendrën e kujdesit ditor në Durrës tregohet një kujdes i
veçantë për fëmijët romë, të cilët shpesh ndeshin në
diskriminim dhe përbuzje. Kjo qendër frekuentohet nga 16
fëmijë (4 - 6 vjeç). Këtu ofrohen mësime për higjienën,
sjelljet shoqërore si dhe vizita mjekësore e dentare sipas
nevojës. Gjithashtu fëmijët marrin edhe një vakt të ngrohtë
çdo ditë.
Një ndihmë e madhe për anti-trafikimin e qenieve njerëzore
është mbështetja që u jepet prindërve, për regjistrimin e
këtyre fëmijëve në zyrën e gjendjes civile.
Bashkëpunëtorët tanë kujdesen për këta fëmijë edhe pasi
ata fillojnë shkollën. Kujdesi konsiston në ndihmën për
detyrat e shtëpisë, mbështetjen e prindërve në takimet me
mësuesit, etj.
Ky projekt financohet vetëm nga donacione vullnetare.

PROJEKTE SPORTIVE
Në bashkëpunim me Adi Dassler Fund (adidas) është
planifikuar një projekt afatgjatë për zhvillimin e sportit dhe
aktiviteteve sportive. Në funksion të kësaj do të formohen
skuadra volejbolli, basketbolli dhe futbolli me nxënës të
shkollës Nehemia dhe të shkollave të tjera publike, të cilat
do të trajnohen nga trajnierë të kualifikuar nga adidas. Për
skuadrat e talentuara do të ketë një mbështetje të veçantë nga
sportistë të njohur, të cilët do të trajnojnë këto skuadra.
Adi Dassler Fund është edhe donatori kryesor i këndit
sportiv të shkollës Nehemia.

FJETORE
Për shkak të largësisë dhe klimës së ashpër malore në
disa fshatra të thella të Pogradecit, partneri ynë CHW
siguron strehim për fëmijët e këtyre fshatrave në Bishnicë
(PG), për t’iu mundësuar atyre frekuentimin e shkollës.
Përveç fjetjes dhe ushqimit këta fëmijë ndihmohen dhe për
detyrat e shtëpisë.
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FORUMI PROFESIONAL

LIBRA DHE FILMA EDUKATIVË

Projekti i Forumit Profesional organizon seminare, kurse,
e trajnime të ndryshme për kualifikimin e mëtejshëm, jo
vetëm për bashkëpunëtorët e Fondacionit Nehemia, por
edhe për organizata apo individë, që dëshirojnë të
kualifikohen më tej në fusha të ndryshme.

Seriali i filmave mbi edukimin e fëmijëve nga Eberhard
dhe Claudia Mühlan është pothuajse gati. Pasi të
përfundojë dublimi në gjuhën shqipe, ky film do të jepet
për transmetim në televizionet lokale dhe kombëtare
shqiptare, si dhe në Kosovë e Maqedoni. Në këtë film,
autorët sjellin një sërë shembujsh, ilustrimesh dhe
këshillash për një edukim efektiv të fëmijëve të vegjël dhe
adoleshentëve, duke u fokusuar veçanërisht në
ndryshimin midis kulturës shqiptare dhe asaj
perëndimore.
Gjithashtu në bashkëpunim me Swiss Foundation
International, edhe “Manuali i madh i familjes” i shkruar
nga të njëjtët autorë, është përkthyer në gjuhën shqipe
dhe së shpejti do të jetë në dispozicion të të gjithë të
interesuarve.

SEMINARE të zhvilluara gjatë 2006
Seminar për mësuesit mbi metodën TEMP
Folëse: Barbara von Schnurbein

- Seminar për mësuesit “Taksonomia e Bloom”
Folëse: Marjana Sinani

- Skuadër drejtuese efektive
Folës: Karl Schock

- Trajnim i mësueseve të gjermanishtes mbi përdorimin
e internetit dhe kompjuterit gjatë mësimit të
gjermanishtes në shkollë.
- Trajnim për vetëmanaxhimin, sipas metodës Löhn
- Trajnim për shoferët dhe bashkëpunëtorët mbi
drejtimin me efektshmëri të automjeteve
Trajnues: Thomas Hertel (Revex, Gjermani)

- Seminare për kishën (shih fq.10)

KURSE të rregullta
Forumi Profesional në Pogradec, iu ofron të gjithë të
interesuarve mundësinë për të marrë pjesë në kurse të
ndryshme si:
Gjuhë të huaja (anglisht, gjermanisht)
Rrobaqepësi (kurs i liçensuar)
Parukeri (kurs i liçensuar)
Muzikë (Peshkëpi)
Gjatë vitit 2006, janë diplomuar me sukses 109
pjesëmarrës në kurse.

UNIVERSITETI NEHEMIA
Në dhjetor 2006 është dorëzuar dokumentacioni për
miratimin e Universitetit NEHEMIA.
Universiteti është planifikuar të fillojë në verë 2008 dhe
synon të mbështesë studentët për një arsimim cilësor
sipas standarteve bashkëkohore, me njohje të diplomës
në Europën perëndimore (Karta e Bolonjës) dhe SHBA.
Fakultetet që do të hapen në fillim janë:
 Biznes dhe Ekonomik
 Shkenca sociale dhe humane
 Fakulteti i arsimit
 Shkenca teknologjike dhe kompjuterike
Në të ardhmen janë planifikuar të hapen edhe dy
fakultete të tjera:
 Design dhe art
 Shkenca mjekësore

Ideja e Universitetit Nehemia mbështetet nga:
Dr. Thomas Goppel, Ministër i shkencave, hulumtimeve dhe arteve,
Bavari
Prof. Dr. Ruprecht Wimmer, President i Universitetit katolik në Eichstätt
Prof. Dr. Dietmar Herz dhe shumë të tjerë.
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ADMINISTRATA
Projekti i administratës merret me llogarimbajtjen
qendrore, kontrollin financiar të degëve dhe
partnerëve, manaxhimin e personelit, shërbime të
ndryshme në fushën juridike, ekonomike, shërbime
doganore dhe shumë veprime të tjera administrative.

MEDIA
Media prezanton kryesisht aktivitetin e projekteve,
degëve dhe partnerëve të Fondacionit Nehemia. Duke
qenë se pjesa më e madhe e projekteve financohen
nga donacione private, është i domosdoshmëm
prezantimi i punës tek donatorët.
Qendra e medias është e përqëndruar në punën me
grafik, përpunimin e videove, web design, etj.
Në 2007 është planifikuar të mbështetet në fushën e
medias, organizata themeluese AVC në Gjermani.

SERVIS MAKINASH
Servisi i makinave ofron shërbime jo vetëm për
mirëmbajtjen dhe rregullimin e automjeteve, por edhe
të makinerive të ndryshme teknike të Fondacionit
Nehemia. Gjithashtu ky servis ofron shërbime edhe për
partnerët e Fondacionit Nehemia.

MIKPRITJA
Çdo vit në ambientet e Fondacionit Nehemia
akomodohen shumë miq, si: bashkëpunëtorë të huaj,
trajnues dhe folës seminaresh, pjesëmarrës në
seminare, praktikantë, bashkëpunëtorë për një kohë të
shkurtër, etj. Këtë vit në ambientet e Fondacionit
Nehemia, kemi pasur rreth 2000 akomodime.

SHKOLLA GJERMANE
Dy fëmijë të bashkëpunëtorëve tanë gjermanë
frekuentojnë shkollën gjermane, në të cilën punohet
për përgatitjen e provimeve përfundimtare në
Gjermani.

KONCEPTI I SIGURISË
Siguria është një koncept i rëndësishëm për
Fondacionin Nehemia. Kjo është arsyeja, që ne kemi
krijuar një brigadë zjarrëfikësish në Buçimas, që
trajnohet rregullisht nëpërmjet udhëzimeve për
sigurinë, kurseve të ndihmës së shpejtë, etj.
Nehemia është e përgatitur veçanërisht për të sjellë
ndihmë urgjente në rast katastrofash natyrore
(strehim, mjete komunikimi, transport etj.).
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Projekte ndërtimi të përfunduara në
2006
- Restaurim i çatisë së shtëpisë së misionit në Krumë
- ndërtim i një këndi lojërash për fëmijët në Gjirokastër
- Pajisje me materiale e ambulancës së fshatit
Peshkëpi, me financimin e Ambasadës Gjermane.

Projekte në ndërtim & plane për 2007
- Në Buçimas, kanë filluar punimet për ndërtimin e një
KËNDI SPORTIV, i cili do të përbëhet nga një fushë
futbolli, që është planifikuar të pajiset profesionalisht
dhe një fushë e vogël për lojëra me top.
Përfundimi është planifikuar në pranverë 2007.
Donator i këtij projekti: Adi Dassler Fund. (adidas)
- Ndërtim i SHTËPISË SË MIQVE në Buçimas
(në vazhdim)
- Ndërtim i SHTËPISË SË MISIONIT në Peshkëpi
vazhdim)

(në

- Është përfunduar kati i parë i KISHËS në Stropckë.
Për 2007, planifikohet ndërtimi i strukturës së katit
të dytë dhe të tretë. (ACH)
- Ndërtim i një KËNDI LOJËRASH për Shkollën
Nehemia i financuar nga nxënësit e shkollës sonë
partnere në SHBA “Trinity Oaks Christian Academy”
- Restaurim i shtëpisë së kulturës në fshatin Peshkëpi
- “1000 për arsimin” është një projekt për mbledhjen
e fondeve, për ndërtimin e godinës tjetër të
SHKOLLËS SË MESME në Buçimas.
Për shkak se shkolla është gjithnjë e në rritje,
nevojiten më shumë ambiente.
Me projektin “1000 për arsimin”, donatorët kanë
mundësi të kontribuojnë për kostot e ndërtimit dhe të
gjejnë emrat e tyre të shkruar në “Tabelën e 1000
emrave” në ndërtesën e re të shkollës dhe në faqen
tonë të internetit.*
Në 2006 nëpërmjet kësaj fushate kemi siguruar një
pjesë të financave, nëpërmjet të cilave janë hedhur
themelet dhe ka përfunduar faza e parë e ndërtimit.
* Për më shumë informacion mbi këtë projekt vizitoni faqen tonë të
internetit:
www.nehemia-al.org, 1000 për arsimin
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RAPORTI FINANCIAR
Ne kemi audituar pasqyrat financiare bashkëlidhur të
Fondacionit Nehemia, të cilat përfshijnë Bilancin
Kontabël më datë 31 Dhjetor 2006, pasqyrat
përkatëse të të ardhurave dhe shpenzimeve, pasqyrën
e ndryshimeve në kapitalet e veta dhe pasqyrën e
fluksit të parasë për ushtrimin e mbyllur në atë datë si
dhe një përmbledhje të metodave kontabël të
rëndësishme dhe shënime të tjera anekse.
Drejtimi është përgjegjësi për përgatitjen e paraqitjen
e sinqertë të këtyre pasqyrave financiare në përputhje
me parimet kontabël gjerësisht të pranuara në
Republikën e Shqipërisë. Kjo përgjegjësi përfshin:
hartimin, vënien në zbatim dhe mbajtjen e kontrollit të
brendshëm, paraqitjen e sinqertë të pasqyrave
financiare që janë pa anomali materiale, duke zbatuar
metodat e përshtatshme kontabël si dhe për të bërë
cmuarjet kontabël, që janë të arsyeshme për
rrethanat e dhëna.
Përgjegjësia jonë është që, bazuar në auditimin e
kryer, të shprehim një opinion mbi këto pasqyra
financiare.
Ne e kryem auditimin në pajtim me Standartet
Ndërkombëtare të Auditimit. Këto standarte kërkojnë
që të zbatojmë kërkesat etike dhe të planifikojmë dhe
kryejmë auditimin tonë për të marrë sigurinë e
arsyeshme që pasqyrat financiare nuk përmbajnë
anomali materiale.
Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë
evidencë auditimi rreth shumave dhe informacioneve
të dhëna në pasqyrat financiare mbi bazën e testeve,
të evidencës që mbështet shumat dhe informacionet e
dhëna në pasqyrat financiare. Auditimi përfshin
gjithashtu vlerësimin e parimeve kontabël të përdorura
dhe të çmuarjeve të rëndësishme të bëra nga
Drejtimi, si dhe vlerësimin e paraqitjes së
përgjithshme të pasqyrave financiare. Ne besojmë se
evidenca e auditimit që ne kemi marrë është e
mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë bazat
e opinionit tonë të auditimit.
Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare japin një
imazh të vërtetë dhe të sinqertë të gjendjes financiare
të Fondacionit Nehemia, më date 31 Dhjetor 2006
dhe të rezultatit financiar dhe të fluksit të parasë për
ushtrimin e mbyllur, në përputhje me parimet
kontabël gjerësisht të pranuara në Republikën e
Shqipërisë.
Pogradec,
më 05.Shkurt 2007

AUDITUESI
E.K.A. Bashkim KILLO
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PASQYRA E AKTIVITETEVE
Nehemia Albania
Statement of Activities
For the Year Ended 31 December 2006
EU 122

EU 122

LEK

LEK

SUPPORT AND REVENUE
DONATIONS
DONORS
SERVICE INCOME

126.590,09 €
600.137,94 €
333.160,60 €

Total Support and Revenue

15.443.991
73.216.829
40.645.593
1.059.888,63 €

129.306.413

EXPENSES
COMMUNICATION
CARS / TRANS & TRAVEL
OPERATVE EXPENSES
PERSONEL
Total Expenses

24.534,75 €
137.918,14 €
844.724,60 €
408.493,64 €

2.993.239
16.826.013
103.056.401
49.836.225
1.415.671,13 €

172.711.878

OTHER REVENUE AND EXPENSE
Other Revenue
HUMANITARIAN ITEMS INCOME
IN KIND INCOME
I
OTHER INCOME
Total Other Revenue

34.946,44 €
52.257,88 €
37.190,39 €
120.445,68 €

4.263.466
6.375.461
4.537.228
15.176.155

34.661,95 €
32.262,69 €
3.274,50 €
70.199,14 €

4.367.406
4.065.098
412.587
8.845.091

Other Expense
HUMANITARIAN ITEMS DISBURSED
IN KIND EXPENSE
OTHER EXPENSE
Total Other Expense
Total Other Revenue and Expense
CHANGE IN NET ASSETS
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51.893,97 €

6.331.064

-303.888,53 €

-37.074.401

PASQYRA E GJENDJES FINANCIARE
Nehemia Albania
Statement of Financial Position
As of 31 December 2006
EU 122
ASSETS
Current Assets
Cash Bank
Cash on Hand
Humanitarian Aid Inventory
Accounts Receivable
Notes Receivable
Total Current Assets
Fixed Assets
Land
Tools and Machinery
Less: Accumulated Depreciation
Equipment
Less: Accumulated Depreciation
Automobiles
Less: Accumulated Depreciation
Buildings
Less: Accumulated Depreciation

138.006,72 €
26.555,16 €
199,58 €
23.677,48 €
33.944,95 €

EU122

164.561,88 €

LEK

16.836.820
3.239.729
24.349
2.888.653
4.141.284

222.383,89 €

586.875,43 €
147.095,63 €
-88.803,90 €
169.458,55 €
-118.357,89 €
209.654,57 €
-124.367,99 €
3.084.003,78 €
-1.148.180,26 €

Total Fixed Assets
TOTAL ASSETS

LEK

20.076.549

27.130.834

71.598.802
17.945.667
-10.834.076
20.673.943
-14.439.663
25.577.857
-15.172.894
376.248.462
-140.077.992
2.717.377,92 €

331.520.106

2.939.761,80 €

358.650.940

LIABILITIES AND NET ASSETS
LIABILITIES
Insurance Payable
Other Tax Payable
Accounts Payable

9.066,65 €
906,04 €
53.527,85 €

TOTAL LIABILITIES

1.142.398
114.161
6.744.509
65.582,52 €

8.001.068

NET ASSETS
Total Fund Balance
Net Income

3.077.176,77 €
-293.276,99 €

387.724.274
-36.952.901

TOTAL NET ASSETS

2.875.175,19 €

350.771.373

TOTAL NET ASSETS AND LIABILITIES

2.940.757,71 €

358.772.441
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Gjermani & Zvicër

LLOGARI BANKARE

www.nehemia.org

GJERMANI

ZVICËR

Donacione për dobi publike ose për
përdorim të kishës

AVC Hilfswerk
Credit Suisse
2501 Biel
Konto 214 992-81
ose:
Postkonto 25-11156-1

AVC
Amselweg 11,
D-95131 Schwarzenbach/W
Commerzbank Münchberg,
BLZ 780 400 81
Kto: 311 440 200
IBAN:
De27 7804 0081 0311 4402 00
BIC: COBADEFFXXX

SHQIPËRI
Nehemia Found.
ProCredit Bank
Pogradec Branch/Albania
Kto: 55-002422-00-2
Swift: FEFAALTR

Për më shumë informacion vizitoni website-in tonë:
www.nehemia-al.org
Për donacione nga SHBA, vizitoni: www.gba.org
Partnerët e Fondacionit Nehemia kanë llogaritë e tyre bankare

NEHEMIA/AVC
BÜRO BAYERN
Amselweg 11, D-95131 Schwarzenbach/W.
Tel: +49 (0) 9289 9709832 / Fax: +49 (0) 9289 9709831
E-mail: Nehemia.Bayern@t-online.de

NEHEMIA/AVC ZENTRALE
Hassiaweg 3,
D-63667 Nidda
Tel: +49 (0) 6043 4524 / Fax: +49 (0) 6043 8136
E-mail: NEHEMIA@bfp.de
www.nehemia.org

AVC HILFSWERK SCHWEIZ
Postfach 174 CH-2553 Safnern/Biel
Tel: +41 (0) 32 355 4242 / Fax: +41 (0) 32 355 4248
E-mail: AVC@swissonline.ch
www. Avc-schweiz.ch

REGJISTRIMI
NEHEMIA është regjistruar në Shqipëri si Fondacion humanitar me dobi
shoqërore. Themeluesit janë organizatat humanitare gjermane
“NEHEMIA Shërbesa e ndihmës kristiane ”dhe “Aktionskomitee für
verfolgte Christen, AVC” (Anëtarë në Lidhjen e Kishave Pentakostale
KdöR), të dyja me qendër në Nidda (Gjermani).
NEHEMIA Shqipëri është regjistruar fillimisht më 20.02.1992, me
urdhër 73, nga Ministria Shqiptare e Kulturës Rinisë dhe Sporteve.
Më pas, më 01.08.1995 me vendim nr.4569, u regjistrua si
Fondacion në Gjykatën e Rrethit Pogradec.
Për shkak të ndryshimit të ligjit, Fondacioni Nehemia është riregjistruar
në Gjykatën e Rrethit Tiranë përkatësisht më 13.05.02 me vendim
nr.5/1.

KONTAKTE & ADRESA
Degët e NEHEMIA
BUÇIMAS
Nehemia Buçimas
Isolde Flessa
Rruga Nehemia/Pogradec
Tel: +355 (0)868 20004 / Fax: +355 (0)868 20005
E-mail: Nehemia@nehemia-al.org

POGRADEC
Nehemia Pogradec
Manjola Kamolli
Tel: +355 (0) 832 2361
Fax: +355 (0) 832 2198
E-mail: NehemiaPG@nehemia-al.org

DURRËS
Nehemia Durrës
Ueli Dietrich
Lagja 7, Rr. Hajdar Demiri 41/1, Durrës
Tel/Fax: +355 (0) 52 24226
E-mail: NehemiaDR@nehemia-al.org

GJIROKASTËR
Nehemia Gjirokastër
Brigitte Weber
Dunavat 1, Gjirokastër
Tel: +355 (0) 846 4605 / Fax: +355 (0) 846 3733
E-mail: NehemiaGJ@nehemia-al.org

HAS
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Nehemia Has
Annerose Nistel
Lagja 1, Pall 30, Krume/Has
NehemiaHS@nehemia-al.org
Tel/Fax: +355 (0) 214 20 60

Partnerët e NEHEMIA
MNA (Ndihmë Mjekësisë Shqiptare)
Medizinische Nothilfe Albanien,
Dr. Günther Riedl
Hasenberg 9 D-29525 Uelzen
E-mail: riedl@mna-ev.de
Tel: +49 (0) 581 2277
ACH (Kisha Apostolike)
Kisha Apostolike
Sandro Sardella, Rruga Driloni, Pogradec
Tel: +355 (0) 832 5142
E-mail: KishaPG@apostolike.org
www.apostolike.org
CHW (Organizata e Krishterë e Ndihmave, Wismar)
Christlicher Hilfsverein Wismar
Frieder Weinhold, Turnplatz 4a,
D-23970 Wismar
Tel: +49 (0) 3841 2253-0
E-Mail: Frieder.Weinhold@emk.de
www.CHWeV.de
CfN (Krishti për Kombet)
Christ for the Nations
Dieter Drexler, Glaubenszentrum e.V.,
Dr. Heinrich Jasper Str. 20, D-37581 Bad Gandersheim
E-mail: PP-CfN@Nehemia-AL.org / DieterD@gzbg.de
www.Glaubenszentrum.de
GKM (Misioni i Kryqit)
Golden Kreuz Mission e.V.
Gut Dietlhofen, D-82362 Weilheim
Tel: +49 (0) 881 7711 / Fax: +49 (0) 881 9279509
E-mail: gut-dietlhofen@t-online.de
GBA (Global Business Assistance)
(Organizata me të cilën bashkëpunojmë në SHBA)
Doug Mann 60 W.Terra Cotta Ave.,
Suite 197, Crystal Lake, IL 60014
Tel: +1 815 444 0424
e-mail: info@gba.org
www.gba.org

