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Komunikatë
Me 26 Nëntor, Shqipëria u trondit nga një termet I tmerrshëm I cili la pasoja në njerëz dhe dëme të
rënda materiale.
Si shumë organizata të tjera edhe organizata Nëna Terezë në bazë të misionit të saj ka mobilizuar resurset
e veta në perkrahje të kësaj ngjarje. Me këtë rast janë mobilizuar pesë (5) zyret rexhionale së bashku me
80 vullnetarë nga deget dhe nendeget e organizates për të kordinuar dhe perkrahur familjet të cilat kanë
arritur në Kosovë. Duke parë gjëndjen e rënduar, organizata ka bërë edhe thirrje mediale në RTK për të
grumbulluar të hyra financiare dhe gjesende materiale. Me këtë rast nga data 28 Nentor deri me daten 04
Dhjetor 2019 nga donator të mbrendshëm dhe të jashtëm janë grumbulluar rreth 60 000,00 euro.
Të gjitha të hyrat do të shfrytëzohen për të perkrahur familjet në nevojë te prekura nga Termeti dhe atë
me pako ushqimore dhe higjenike, veshmbathje, dru për ngrohje, vesh mbathje apo sipas nevojave tjera
urgjente.
Organizata Nëna Terezë po punon intenzivisht për të krijuar një data bazë të dhenave me numrin e
personave që kanë nevojë per perkrahje, si dhe donatoret vullnet mire qe ofrojnë ndihme material dhe
financiare. Roli I organizatës sonë mbetët të nderlidh donatorët me personat në nevojë. Poashtu
organizata do të mbajë të njoftuar opinionin e gjerë rreth shfrytëzimit të mjeteve, dhe perkrahjes së
ofruar deri ne euron e fundit.
Falenderojmë të gjithë njerëzit vullnet mirë per të gjithë kontributin e dhenë si në fonde ashtu edhe në
gjësende ushqimore dhe jo ushqimore.
Shfrytzojmë rastin të apelojmë tek organet kompetente per një angazhim dhe kordinim më të mire
institucional rreth menaxhimit sa më të mire të gjendjes së krijuar
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