
 
 

Se bashku qellimeve 
tia arrim 

 

 

KIDS Hamburg e.V. 

Kontakt dhe Qendra informative 

Down-Syndrom   
        

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mjetet tana 
 
Ne përdorim në mënyrë efektive burimet tona dhe ne 
perputhje Ligjore sipas qellimit tane statustor. Në 
mbledhjen e fondeve ne perqendrohemi nga rregullat e 
zbatueshme per Organizatat jofitimprurëse udhëzimeve 
etike. Përmes bashkëpunimit dhe angazhimit në Rrjetet ne 
përdorim Sinergji për të përdorur në mënyrë efektive 
burimet për të arritur qëllimet e Shoqates tane. . 
 
Kontakti:  
KIDS Hamburg e.V. 
Heinrich-Hertz-Str. 72 
22085 Hamburg 
Tel.: 040-38616780 
info@kidshamburg.de 
www.kidshamburg.de 
 
 
Orari i punës:  
Nga e hëna - enjten nga ora 9.00 deri 14.00  
Këshilla Telefoni:  
Te hënen dhe te enjten nga ora 10.00 deri  12.00  
Telefoni 040/38 61 67 79  
 
 
Llogaritë Bankare: 
 
IBAN: DE17 2005 0550 1238 1429 37  
BIC: HASPDEHHXXX 
 
Gjirollogaria për donacion:  

IBAN DE97200505501238142952,  
BIC: HASPDEHHXXX 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Down -Syndromi 
 
Down Syndromi është një ndryshim kromozonale ku 
kromozomi. 21-të është trefishë , në vend se të jetë 
normal dyfishë.Kjo është arsyeja pse ai është quajtur 
edhe Trisomy 21. Kromozomi shtese mund te vij qofte 
nga Nena apo Babai.Përafërsisht çdo i 700-ti fëmijë 
vjen ne këtë botë me këtë Down-Syndrom. Ekzistojnë te 
të gjithë individualitetet disa ngjashmëri sipërfaqësore. 
Kjo zakonisht është një ngadalësimin i zhvillimit fizik 
dhe mendor dhe probleme të caktuara mjekësore qe 
paraqiten shpesh.Për shkak të përmirësimit të kujdesit 
mjekësor Personat me Trisomy 21 kane një jetegjatesi 
me te madhe.. 
 
 
 

 

 

Për nje zhvillim individual eshtë pranimi dhe akceptimi i 
përjetuar nga ana e individit në familje dhe shoqëri. Në 
një atmosferë të pranimit dhe respektit, te njerëzve me 
Down.Syndrom ata mund ti zhvillojn aftësitë individuale 
plotësisht. 
 
 

 

 

 

 



  
Vizioni ynë 
 
Ne i kuptojmë të gjithë njerzitë si të barazvlershëm. Të 
metat mendore apo trupore ne i marrim si pjesë përbrëse 
të jetës. KIDS Hamburg përshëndet dhe afirmon 
diversitetin dhe bënë thirrje për pjesëmarrje të papenguar 
për të gjithë. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vlerat tona  
 
Ne jemi të obliguar për rrespektimin e Ligjeve baze,  për 
drejtat e njerëzve dhe të fëmijëve si dhe për rrespektimin e  
konventës së Kombeve të Bashkuara për persona me 
aftesi të kufizuara. Ne angazhohemi për barazi në një 
shoqëri të gjithëmbarëshme, pa dallim gjinie, gjuhe, 
shëndeti,religjioni apo percaktimit entnik dhe social. 
KIDS Hamburg e.V. angazhohet  për të drejtat e jetës të të 
gjithë njerëzve dhe shtytë diskutime të rrepta rreth 
diagnostifikimeve prenatale (paralindjeve)  si dhe ndikimin 
e tij shoqëror 
 

 
Misioni yne 
 
Ne e shohim misionin tonë në përkrahje të njerëzve me 
dhe pa Trisomy 21 ( Down-Syndrom ), përfaqësimin e 
interesave te tyre si dhe zhvillimin ne një shoqërie 
gjithëpërfshirëse 
 

Ofertat tana  

 

Ofertat nga KIDS Hamburg e.V janë në parim  
të hapura për të gjithë. Me përdorimin e lehte gjuhesor i 
ipet mundesia secilit qe eshte i interesuar te kete qasje ne 
Informimin, Edukimin dhe mundesive Rekreative qe 
ofrohen. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

KIDS Hamburg e.V. Vepron si organizate bamirese ne 
kater fusha 
Të gjitha ofertat e KIDS Hamburg e.V. kanë për qëllim 
për të mbështetur njerëzit në zhvillimin e tyre personal,  
te perkrahin zhvillimin e përgjegjësisë personale, dhe për 
të përmirësuar mundësitë e pjesëmarrjes ne shoqeri.  
 

Shoqata ka suksesë falë anëtarëve të Shoqatës në 
angazhimet dhe aktivitet e tyre. Secili anëtar ka mundësi 
në pjesëmarrjen e zgjërimit dhe të zhvillimit si të 
projekteve ekzistuese ashtu edhe sjelljen e ideve të reja ku 
së Bashku me anëtarët tjerë mund të realizohen. 
              
 

Secili është i mirë se ardhur! 

 
 

 

 
 

Këshilla te KIDS është e 
shkruar me te madhe 
 
 
Keshillat Telefonike 
Te hënen dhe te enjten nga ora 10.00 deri  12.00  
Telefoni 040/38 61 67 79  
Keshillat Telefonike nuk është e ofruar gjate pushimeve 
shkollore ne Hamburg.  
 
Këshilla Personale 
Doni një konsultim personal nga njëri prej anëtarëve 
tanë të cilët janë vullnetarë në këshillim? Pas 
marrëveshjes telefonik qe mund ta beni ne Telefonin 
040/38 61 67 79 mund te vendosni takimin në vendin 
tuaj ose në zyrën tonë. 
 
Këshilla te shkruar 
Që të na kontaktoni me shkrim, ju lutem përdorni 
formularin e kontaktit në faqen tonë të internetit 
www.kidshamburg.de ose dërgoni kërkesën tuaj me 
postë në:  
KIDS Hamburg e.V., Heinrich-Hertz-Str. 72, 
22085 Hamburg 
 
Këshilla në spitale 
Këshilla për diagnozën prenatale 
Përkrahje dhe percjellje gjatë çështjeve te vështira para 
diagnozes Prenatale dhe ne rast te gjetjeve pozitive 
ofrojn anëtarët e Shoqates me përvojë. Takimet mund 
të bëhen ne Telefonin:  
040/38 61 67 79 
 
 

Informacione 

dhe  

konsultime 

Fëmijët dhe  

Puna Rinore 

Ofertat e  

edukimit 

Marredheniet 
Publike 

Avokim 

Vetedijesimi 


