
Te mos shikosh, ndan nje-
riun nga sendet, 
por te mos dëgjosh, ndan 
njeriun nga njeriu.

Immanuel Kant

Si mund të kontriboni: 

Për të dhuruar para ose materiale të 
sistemëve te dëgjimit, do të ishim shumë 
mirënjohës. Ne do ju dërgojmë menjëherë 
një vërtetim për kontributin tuaj

Llogari Bankare për Donacion DAIKA e.V

IBAN: DE94 6419 01 10 0300 2130 00 
BIC: GENODES1TUE
Volksbank Tübingen

NIPT: 86166/17716
Njihet si Organizatë Jo Fitim prurëse 
nga Zyra e Tatimëve ne Tübingen

hoereninalbanien.de 

Marina Düvel & Simeon Eichel  

hoereninalbanien@gmail.com 
Ju mund të na shkruani në shqip, 
anglisht ose gjermanisht.

facebook.com/hoereninalbanien 
www.hoereninalbanien.de 

Personi I Autorizuar:



4. Përshtatje 
Individuale 

3. Prodhimi i pajisjeve 
të dëgjimit.

Cili është Problemi?

Humbja e dëgjimit nuk ështe domosdos-
hmërisht shkak i moshes. Tek moshat e 
reja dhe fëmijet, të dëgjuarit mirë është një 
kusht i rëndësishëm për të përfunduar me 
sukses shkollën dhe arsimimin profesional. 

Humbja e dëgjimit, e cila nuk trajtohet, 
mund të cojë ne izolim social, depresion dhe 
humbje të kujtesës. 

Ne Gjermani, problemi i humbjes së dëgji-
mit mund të rregullohet edhe nëpërmjet një 
operacioni te vogël, por në Shqipëri është  
shpesh e pamundur. 

Një  sistem dëgjimi mund ti ndihmojë  të 
prekurit nga ky problem si dhe të rrisë nd-
jeshëm cilësine e jetës. 

Pse në Shqipëri? 

Të ardhurat mesatare në Shqipëri janë diku 
tek 310, një nga vëndet më të varfëra ne 
Europë. Gjatë trazirave në 1997, pothuajse 
1/3 e Personelit mjekësor braktisën vëndin. 
Numri i qëndrave spitalore ra në 40%. Per 
këtë arsye Shqipëria, I përket vëndeve që 
kanë probleme me kujdesin shëndetësor. 

Një arsye tjetër eshtë edhe fakti që na 
u dha mundësia ta njohim këte vënd, si 
dhe të njohim nga afër banorët mikpritës, 
kështu që ne dëshirojmë të japim dicka si 
shenjë mirnjohje.  

Procedura e zakonshme: 

2. Përshtatja dhe marrja e 
formës dhe madhësise së 
veshit, dhënie e formës.

Cfarë bëjmë ne konkretisht? 

Ne kemi  vendosur si detyrë që të përmirëso-
jme situatën e personave që kanë probleme 
me dëgjimin në Shqipëri. Që prej Prillit 2017, 
kemi ofruar pajisje dëgjimi falas. 

Për këtë arsye kemi krijuar Organizatën Jo 
Fitimprurëse „Deutsch- Albanische Initiative 
Kinderaugen“ (Nisma e Fondacionit Gjerma-
no-Shqiptar për mjekimin e syve te fëmijëve). 
Ne bashkëpunojmë me shoqata bamirësie 
dhe OJF. 

1. Zhvillohet 
Testi i të 
dëgjuarit në 
nje kabine.


