Pleased to announce that Mother Teresa
Society is part of the CONEX Balkan COVID 19
response project for improving the socioeconomic situation of marginalized people in six
Western Balkan countries. More specifically
project aims to improve the resilience against
crisis and socio economic situation for older
people, women and PwD affected by COVID 19
crisis.
In Kosovo, Conex project will be implemented
by Caritas Kosovo and Mother Teresa
organization and will respond to Covid 19 most
affected and marginalized immediate and long
term needs

1) in kind assistance to 1250 marginalized
people , the assistance will contain basic
nutrition and hygiene items as respond to socio
economic constrains due to Covid 19.
2) improve access to health, psychosocial and
social services by offering home care and visits
to 300 elderly and people with disabilities
struggling with mobility, social , psychosocial
and other health issue due of Covid19.
3.)will offer training, grants and employment
opportunities for unemployed 60 women and
4) will facilitate forum of local NGO’s dealing
with people with disabilities

More specifically will provide social response
activities :

Mother Teresa Society is responsible for implementation of project in Prishtina Region

The CONEX Balkan project is funded by Austrian Development Agency (ADA) with funds of
Austrian Development Cooperation.

Kemi kënaqësi të Ju njoftojmë se Organizata
Nënë Tereza është pjesë e projektit CONEX
Balkan si pergjigjie ndaj COVID 19 per
përmirësimin e situatës socio-ekonomike të
personave të margjinalizuar në gjashtë (6)
vende të Ballkanit Perëndimor. Në menyrë
specifike projekti synon të përmirësojë situaten
socio-ekonomike të personave të moshuar,
gravë dhe personave me nevoja te vecanta
karshi sfidave të shkaktuara nga COVID 19.
Në Kosovë, projekti Conex do të zbatohet nga
Caritas Kosova dhe organizata Nënë Tereza dhe
do t'i përgjigjet nevojave më të prekura dhe të
margjinalizuara të menjëhershme dhe afatgjata
karshi krizes se shkaktuar nga Covid 19
Më konkretisht do të ofrojë aktivitete te natyres
si me poshtë:

të përmbajë elemente themelore të ushqimit
dhe higjienës, si përgjigje ndaj kufizimeve
ekonomike-sociale për shkaktuar nga Covid 19.
2) përmirësoj
casjen në shërbimet
shëndetësore, psikosociale dhe sociale duke
ofruar kujdes në shtëpi dhe vizita (Home care)
per 300 të moshuar dhe njerëz me nevoja te
vecanta që kane kufizime te lëvizjes, probleme
shëndetësore dhe sociale, psikosociale dhe
çështje të tjera shëndetësore shkaktuara nga
Covid19.
3.) per me teper do të ofrojë trajnime, grante
dhe mundësi punësimi për 60 gra te
papuesuara
4) do të orgamozoj forumin e OJQ-ve lokale që
kanë të bëjnë me personat me aftësi të
kufizuara

1)perkrah me pako ushqimore dhe higjenike
për 1250 persona të margjinalizuar, ndihma do

Organizata Nënë Tereza është përgjegjëse për implementimin e projektit në Rajonin e Prishtinës

Projekti CONEX Balkan është financuar nga Agjencia Austriake e Zhvillimit (ADA) me fonde të Zyres
Austriake per Bashkëpunim dhe Zhvillimit.

