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 Our Mission: 
Supporting improved quality of  
educational opportunities for  
the children and youth of the  
isolated Malesia e Madhe  
region of Northern Albania. 

 

Vitjola Colaj eshte nga fshati i 

Zagores dhe morri bursen e pare 

nga AAI per te vazhduar shkollen e 

mesme ne Shkoder. Ajo doli shume 

mire atje dhe u pranua ne 

Universitetin e Tiranes per te 

vazhduar studimet. AAI vazhdon ta 

ndihmoje ate me koston e kolegjit 

per cdo vit dhe ajo vazhdon te 

shkelqeje. Ajo mbaron ne Korrik 

dhe do te dali Teknike Laboratori. 

Aktualisht ajo po ben nje tre muaj 

praktike ne nje spital ne Tirane.  

CMIMET PER VITIN SHKOLLOR 2016-17 

 

Kete vit do te mbajme me fonde 11 nxenesa ne Universitet dhe 29 nxenesa ne shkolle 

te mesme. Urime dhe suksese te gjithe bursareve te AAI! 

Takohuni me dy nga bursaret e AAI per te cilaj jemi shume krenare. 

Urime Vitjola Colaj dhe Rregina Rakaj per punen e palodhur qe keni bere. 

Rregina Rakaj eshte nga fshati Boge 

dhe nje nga vajzat e para atje qe vazhdoi 

shkollen e mesme. AAI e ka mbeshtetur 

e ndihmuar Reginen gjate gjithe shkolles 

se mesme dhe kolegjit. Ajo mbaroi 

kolegjin vjet me nje diplome Bachelor 

per Finance-Llogaritare dhe po punon 

per Master diploma ne Finance-Bankare. 

Kur te mbaroje ajo ka plan qe te japi 

provimet per tu bere Llogaritare me 

License. Perfundimisht ka qef qe te 

punoje ne Banke. Prinderit e saj jetojne 

ne Boga dhe ajo ka edhe dy vellezer, nje 

kunate dhe nje nip. Nuk eshte e lehte per 

nxenesit qe vijne nga shkollat fshaterave 

te arrijne aq sa ka arritur Rregina.  

Kembengulja dhe puna e madhe qe ka 

bere ajo eshte frymezim per te gjithe. 

Sapo te mbaroje shkollen, Vitjola shpreson te filloje punen, ne menyre qe te ndihmoje 

familjen e saj, gjyshen, prinderit, nje moter 18 vjece dhe vellane 15 vjec. Vitjola 

gjithashtu eshte fejuar dhe i fejuari punon si teknik televizioni degjimi dhe ndricimi. 



       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Leter nga Presidenti i AAI, Steve Cook 

    Kalova tre jave ne Shqiperi ne 2016. Koha ishte e ftohte dhe me shi, 

gje qe ma kufizoi udhetimin, megjithate programet tona po vazhdojne 

shkelqyshem. Drejtoret e shkollave jane te kenaqur me programin e 

dhurimit te librave per bibloteken, pajisjet e kendit te lodrave jane ne 

gjendje te mire, uji dhe banjot vazhdojne te funksionojne mbas 

riparimeve te bera nga AAI ne 2015. Gjithashtu kemi blere nje 

fotokopje te madhe per ne Dedaj dhe disa me te vogla per ne Vrithe, 

Boga, Xhaj dhe Zagora. Kjo do kurseje shume kohe per kolektivin e 

shkollave. 

    Ashtu si edhe per 2015, gjeja me interesante e ketij udhetimi ishte 

hera e dyte e “Dite e Karrieres”. Pas degjimeve te fjalimeve te gjate te 

vitit te kaluar, e nderrova formatin e mbledhjes, i ula nja  

dymbedhjete profesionalet/ekspertet ne tavolina dhe nja 100 nxenes te viteve te trete dhe te katert te shkollave te mesme 

qe morren pjese, qarkullonin neper tavolina, duke folur me zjarrefiksin, doktorin dhe infermjeret, me studentet ne 

universitet qe marrin bursa nga AAI, me psikologjiste, mesuesa. Te 35 nxenesat e shkolles se mesme qe marrin burse 

nga AAI ishin te detyruar te marrin pjese  dhe te vizitoni 5 tavolina dhe te benin pyetje. “Dita e Karrieres” eshte nocion 

i ri ne Shqiperi dhe ky format i ri eshte i paprovuar. Por te gjithe, profesionalet dhe studentet menduan si kishte shume 

sukses. 

    Ne vazhdojme te ndihmojme keta nxenesa nga keto fshatra te vogla vetem ne saj te bamiresave taja bujare. 

Falenderojme te gjithe ata qe na kane ndihmuar kete vit qe kaloj dhe shpresojme qe te kemi mbeshtetjen tuaj perseri 

kete vit. 

Gezuar Festat! 

 

 
 

NJE MENYRE E RE PER TE NA MBESHTETUR! 
     AmazonSmile eshte nje menyre e thjesht dhe automatike per te mbeshtetur organizaten tuaj te preferuar bamirese, 

pa ju kushtuar juve lek. Kur blini ne smile.amazon.com, ju do gjeni ekzaksisht te njejtat produkte dhe cmime si ne 

Amazon.com, por me bonus se Amazon do te dhuroj 0.5% te kostos se artikujve qe ju blini per organizated tuaj te 

preferuar.  

    Heren e pare qe shkoni ne smile.amazon.com, hyni njelloj si beni tek Amazon.com. Atehere perzgjidhni 

organizaten bamirse qe ju deshironi te mbeshtesni (shpresoj qe te jemi ne). Amazon e mban mend zgjedhjen tuaj dhe 

c’do blerje juaja nepermjet smile.amazon.com rezulton ne nje donacion, nga Amazon, per organizata qe ju zgjodhet. 

    Vetem mbaj mend te shkoni ne smile.amazon.com, hyr si zakonisht dhe vazhdoni pazarin! 

 

Vullnetaret e Veres 2016 

Brendan Wick, student i vitit te fundit ne Universitetin e Shtetit te 

Oregonit, udhetoi ne Shqiperi si vullnetar veren qe kaloi. Ja se cfare 

tha ai per kete eksperience: 

    “Koha qe kalova ne Shqiperi ishte e paharrushme. Natyra e ketij 

udhetimi si vullnetar i AAI, beri qe te isha i rrethuar nga bukuria e  

vendit dhe nga ngrohtesia e njerezve, duke pare ne te njejten kohe 

nje kulture qe po kalonte nje krize identiteti ne nje kohe kritike per 

historine e vendit. Fitova nje perspective tjeter per jeten dhe se si e 

jetoj jeten time.Njerezit qe takova dhe shoket qe bera jane pjesa me 

e preferuar e kesaj eksperience. Familja qe me mbajti ishte shume 

zemerbardhe me gjithacka qe me ofronte, megjithese nuk ishte 

shume. Nxenesit ishin te mrekullueshem dhe nganjehere ndoshta 

edhe te irritonin. Shumica e tyre jane te zgjuar dhe te motivuar, disa duan vetem ndihme per te aplikuar keto njohuri. 

Duke punuar me ta per te gjetur se cfare i frymezonte, ishte kenaqesi e madhe per mua. Shpresoj te shkoj perseri nje 

dite.” 

 


