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OJQ DSK me shume kënaqësi do të shkërbenë me gjithë te interesuarit e sidomos me audiencën e saj (Komunitetin me SD dhe
institucionet relevante vendore) praktikat qe zhvillohen përmes iniciativave, programeve dhe aktiviteteve tona. Këto praktika qe
ndahen me ju, gjithsesi synojnë që të kontribuojnë ne rritjen e ndërgjegjësimit te zyrtarëve, shërbyeseve publik dhe përfaqësuesve
të shoqërisë civile ku besojmë qe do te nxiten në përmirësimin e nevojave specifike te personave me SD dhe do te kontribuojnë ne
respektimin e diversitetit te tyre. Prandaj ne si organizatë e profilizuar për komunitetin me sindromin Down ofrojmë metodologji
te avancuara dhe alternativa te guximshme që synojnë promovimin e te drejtave te njeriut, sigurimin e shërbimeve bazike ne
përmirësimin e jetës se personave me SD, identifikimin e nevojave te komunitetit, ku me përpjekje te mëdha dhe përgjegjësi
angazhohemi për gjetjen e zgjedhjes dhe adresimin e tyre.
Gjithashtu, praktikat tona besojmë qe do te kontribuojnë ne ofrimin e mundësisë për personat me sindromin Down dhe familjaret
e tyre te njoftohen, informohen dhe mësojnë te drejtat e tyre për te jetuar ne mënyre te pavarur. Duke synuar që të ndikohet në të gjitha
adresat e mundshme përmirësimin e kushteve te jetesës, për të arritur gjithashtu forcimin e vetëbesimit te personat me sindromin
Down dhe tek prindërit e tyre.
Inkurajimi i prindërve/familjarëve qe të shtojnë përpjekjet e tyre për të ndihmuar që personat me sindromin Down të zgjedhin
formën, vendin dhe nivelin e integrimit është një ndër pikat kyçe për jete te pavarur dhe të respektuar ku do te synojmë gjithnjë si
organizatë.
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1.2 . Deklarate Ekskluzive

Qysh në ditët e para të lindjes së foshnjës të prekur me
sindromin Down, prindërit ballafaqohen me momente
stresi dhe gjendje konfuze. Këto momente prodhojnë pyetje
qe kane te bëjnë me nevojën elementare te prindërve
për informim, metodologji dhe praktikat për kujdesin,
zhvillimin dhe integrimit të fëmijëve të tyre në shoqëri.
Mungesa e informatave, mungesa e shërbimeve në fazën e
hershme të femërisë, niveli i ultë i vetëdijes shoqërore për
personat me sindromin Down, te prindërit sjellin situata të
pa shpresë për të ardhmen e fëmijëve te tyre duke prodhuar
izolim te komunitetit brendapërbrenda shoqërisë.
Komuniteti i prekur me sindromin Down në Kosove në
vetë vete paraqet çështje specifike dhe shume të ndjeshme.
Kjo specifik ka të bëjë me gjendjen gjenetike të tyre, e cila
shkaktohet nga materiali shtesë gjenetik që ndodhet në
kromozomin 21, ku si pasoj personat me sindromin Down
përbejnë grupin me te rrezikuar ne raport me nivelin e
diskriminimit dhe paragjykimeve aktuale në shoqërinë
kosovare mbi produktivitetin dhe vlerat e tyre ne shoqëri.
Vështirësitë që hasin prindërit/familjarët dhe kujdestarët
gjatë përkujdesjes për fëmijët/personat e tyre, kryesisht
ka të bëjë me stigmatizimin, paragjykimet , mungesë te
edukimit dhe literaturës , nivelit të ultë të ndërgjegjësimit
te autoriteteve te institucioneve publike, ku si pasoj e
shkallëzon këtë komunitetin si jo të shërbyer mirë ne
shoqërinë ku është pjesë e saj.

1.3. Vlerat e organizatës

Shprehin besimin e komunitetit mbi potencialin e madhe
dhe dëshirën e personave me sindromin Down për përfshirje
dhe integrimin e tyre të plotë dhe të sigurt në shoqëri.
DSK, është kundër etiketimeve dhe termave që përdoren
në opinion për personat me sindromin Down. Gjithmonë
veproni për personat ndaj sindromin Down duke i thirrur në
emrin e tij apo asaj, ose kur te përshkruani personin, fëmijën,
apo te riun, referohuni si: i prekur me sindromin Down apo
me termin shkencor Trisomi 21.

1.4 Vizioni

Për mundësi te barabartë ne shoqëri, duke respektuar
plotësisht te drejtat e njeriut, diverzitetin njerëzor për çdo
person me sindromin Down, drejt përmirësimit te standardit
te jetesës dhe zhvillimit në përgjithësi të personave te prekur
me sindromën Down.

1.5 Misioni

Mbrojtjen dhe respektimin e te drejtave te njeriut
dhe dinjitetin e personave me sindromin Down duke
siguruar informata dhe komunikim për komunitetin dhe
profesionistet e fushave përkatëse për te siguruar zhvillimin
e potencialit për jetese te pavarur dhe fuqizimin e prindërve
dhe familjarëve te tyre.
DSK-ja menaxhohet nga: Bordi Drejtues,I perbere nga
shtate anetare te emeruar nga Kuvendi I anetareve te
organizates duke perfshire: Drejtorin Ekzekutiv, Zv. Drejtorin
dhe Finance Administratoren e Organizates.
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OJQ Down Syndrome Kosova “DSK” ka keto
instrumente:
Grupi Mbeshtetes I Prinderve “GMP” dhe
Ekipin e Eksperteve “EE” ne fushat e :Gjenetikes,pediatrise,
defektologjise ,punonjes Social,psikologjise dhe Ekspert te
Arsimit

1.6 Objektivat Strategjike

I Ngritjen e nivelit të vetëdijes së prindërve, familjarëve,
institucioneve dhe shoqërisë në përgjithësi për personat e
prekur me sindromin Down.
II. Krijimin e partneriteteve të qëndrueshëm dhe afatgjatë
me Institucionet qendrore dhe lokale te vendit dhe
OJQ_ve të Personave me Aftësi të Kufizuara vendore dhe
ndërkombëtare.
III. Sigurimin e përkrahjes gjithëpërfshirëse te personave
të prekur me sindromin Down; Ofrimin e Shërbimeve
shëndetësore profesionale, përfshirjen në sistemin
edukativo arsimor të hershëm, shkollimin fillor dhe të
mesëm dhe ofrimin e mundësisë për punësim integrues.
IV. Sigurimin e mbështetjes profesionale dhe financiare te
Qendrave Burimore, programeve dhe punëtorive për
personat e prekur me sindromin Down, nga Institucionet
Qendrore dhe lokale të vendit, biznesit privat dhe
donatorëve te sigurt.

Programet

- Programi i edukimit dhe intervenimi i hershem të
personat e prekur me Sindrom Down dhe Programi X21
Për t’i realizuar këto dy programe “Syndrom Down
Kosova” (DSK) zhvillon keto aktivitete:
Aktivitetet që ndërmerren për intervenim të hershëm janë:
-Vizita në maternitet - informim të prindërve
-Ndërmjetësim ne diagnostifikimin e hershëm dhe
ekzaminime shtesë.
-Vizita në familje- Plotësimi i planit të vlerësimit dhe
progresit- për të porsalindurit.
Aktivitetet e Edukimit të Hershëm:
-Edukimi i prindërve përmes trajnimeve, seancave
individuale, këshillimeve dhe materialit informues
-Shërbimi i fizioterapisë
-Plotësimi i planit të vlerësimit dhe progresit - për
parashkollor
-Shërbimi- psiko social
-Zhvillimi motorik dhe lëvizor
-Zhvillimi i të folurit dhe komunikimit
-Përgatitja për shkollë
- Risocializim me ambientin dhe me grupmoshën e tyre
- Stimulim për mësim-nxënie dhe koncentrim
Zhvillim i aftësive dhe shkathtësive përmes lojës dhe
artit.
Vizita në familje
- Bashkëpunimi me shkolla dhe institucione te arsimit
Sistemi i Monitorimit dhe Regjistrimit ne Edukimin e
rregullt (përfshirë kopshtet dhe shkollat fillore)
Shërbim i asistencës në institucione të arsimit
Zhvillim i aktiviteteve jashtë institucioneve të arsimit

Organizimi i shkollës verore (brenda hapësirave të DSK-së )
Kurse të pikturës dhe fotografisë
Grup teatral
Kurse të vallëzimit
Punëtori për aftësimin e fëmijëve për punime dore
Programi X21 (Trajnimi profesional i personave me SD për
kamerierë dhe banakierë).
Organizim i ndejave të ndryshme në Caffe X21, ku bëhen
bashkë të gjithë fëmijët me SD së bashku.
Organizimi tradicional për shënimin e ditës botërore për
personat me SD (21 mars).
Trajnime avancuese për stafin e DSK-së
- Çka është Sindrom Down –i?
Down Sindromi shpeshherë i njohur si “Trisomia 21”
është çrregullim kromozomal i cili besohet se shfaqet në
koncepcion. Si rezultat i ekstra ose “kopjes” se kromozomit
që posedon fetusi gjatë zhvillimit, pas lindjes të fëmijët me
Down Syndrome vërehen disa çrregullime të cilat përcillen
nga njeri fëmijë tek tjetri. Anomalitë kongjenitale të cilat
i përcjellin fëmijët e prekur me S.D. janë: karakteristikat e
fytyrës, muskujt e dobët, incidenca e lartë e defekteve në
zëmër, problemet gastrointestinale, imunitet i dobësuar,

dëmtimet e të shikuarit dhe të dëgjuarit si dhe probleme
kognitive (njohëse). Kombinimi i disa tipareve fizike
shpeshherë është treguesi me i lehtë për prindërit që ta
kuptojnë se fëmija i tyre është i prekur me S.D. Rreth 80%
e rasteve të prekur me S.D kanë tipare të përbashkëta e të
dukshme fizike .
- Fakte për personat me SD
Shume fëmijë me Sindrom Down mund të vijojnë
shkollimin me bashkëmoshatarët e tyre, të cilët nuk janë të
prekur me S.D. Personat me S.D mund të arrijnë të vijojnë
edhe arsimin e lartë .Mund të punojnë me orar të plotë, pa
ose me ndihmë të vogël nga një person tjetër. Mirëpo në
rastet kur kanë me tepër nevojë për ndihmë, mund të vijojnë
mësimin në klasat e arsimit special. Në këto raste duhet të
strukturohet me kujdes të posaçëm mjedisi ku jetojnë dhe
punojnë, dhe përveç këtyre duhet të kenë edhe ndihmën e
personit tjetër.
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- Si të sillemi me një person që ka S.D?
Harrojeni të gjitha steriotipet dhe paragjykimet!
Çfarë nuk duhet të harrojmë dhe dyshojmë?
1. Respektim të diversitetit njerëzor
2. Intervenimi dhe Edukimi i Hershem
3. Përfshirja ne sistemin e rregullt te arsimit
4. Ofrim mundësish për jete te pavarur.
Çka duhet të thuhet ?
Person/foshnje/fëmijë me Sindrom Down
Ka ose është i prekur me Sindrom Down
Një person/foshnje/fëmijë me Sindrom Down ose i prekur
me Sindrom Down
Vështirësi në të mësuar, në të nxënë
Çrregullim gjenetik, gjenetikisht i prekur
Mundësi që foshnja të ketë sindromin Down
Çka nuk duhet të thuhet?
Mongol/tipi mongoloid
Vuan ose është viktimë nga Sindrom Down
Një Down foshnje/person/fëmijë
Retarduar /mentalisht i hendikepuar/dëmtime intelektuale
I sëmurë/ i hendikepuar
Rrezik për të lind foshnjën me Sindrom Down (gjatë
kontrolleve tek mjeku, ultrazë)
Botëkuptimet që janë krijuar dhe që përdoren
Njerëzit me Sindrom Down nuk jetojnë gjatë
Vetëm nënat në moshë ( mbi 35vjeç) lindin fëmije te prekur
me S.D
Njerëzit me S.D nuk munden të jetojnë normal si të tjerët
Personat me S.D duken të gjithë njësoj.
Njerëzit me Sindrom Down janë gjithnjë të ngazëllyer dhe
të ndjeshëm
Fakte reale
Sot, njerëzit e prekur me Sindrom Down jetojnë mbi 60
vjet.
Megjithëse mosha e nënave ka mundësi të ndikojë që
fëmija të preket me Sindrom Down, por në vendin tonë kemi
mbi 65% të nënave nën moshën 30 vjeç që kanë fëmijë të
prekur me Sindrom Down.
Ne jemi individë dhe personat e prekur me Sindrom Down
nuk janë ndryshe nga secili prej neve kur kemi të bëjmë me
ndjenja, emocione dhe sjellje të ndryshme.
Shumica e personave të prekur me Sindromin Down
arrijnë të mësojnë të flasin, shkruajnë dhe të jetojnë me
kujdes minimal në jetën e tyre të pavarur.
Ka disa karakteristika të ngjashme fizike por që mund edhe
të kurohen. Por personat e prekur me S.D gjithnjë i ngjajnë
më shumë prindërve dhe rrethit familjarë sesa të tjerëve të
Sindrom Down.
Të qenit prind i një fëmije me Sindrom Down
Prindërit dhe profesionistët e njohin realitetin e të pasurit
një fëmijë me Sindrom Down. Kërkohet një përpjekje
e jashtëzakonshme për të siguruar që fëmijët të marrin
dhe të jenë përfitues të plotë të ëndrrës së tyre për jetë.
Për të siguruar këtë, DSK përqendrohet edhe në krijimin
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e marrëdhënieve pozitive ndërmjet profesionistëve për
fëmijët me S.D dhe përqendrohet edhe në gjithë familjen.
Ne këtë mënyrë, siguron strategji për të ndihmuar familjet
në aspektin me të rëndësishëm, atë të përfshirjes së plotë të
fëmijës së tyre me S.D në jetën familjare dhe shoqërore në
vend.
Rrëfimet e nënave
Për Shqipe Shabanin nga Vushtrria, ndjenja e të lindurit
fëmijë për herë të parë ka qenë më e jashtëzakonshme por
edhe më e sikletshme. Kjo për shkak se ajo për dy ditë të tëra
nuk e ka njohur djalin e saj. Me sa duket, mjekët e spitalit të
gjinekologjisë nuk kanë ditur se si t’ia thoshin lajmin Shqipes
së re në moshë, se fëmija i parë i saj kishte lindur me Sindrom
Down. Gjersa i dalin lot nga sytë, Shqipja rrëfen së për të nuk
ka rëndësi se si duket fëmija i saj. Ajo thotë se në ditët e para
të lindjes ka pasur një ndihmë të madhe nga stafi i “Syndrom
Down Kosova”. Nga DSK, Shqipes i është shpjeguar në detaje
se çka do të thotë të kesh një fëmijë me Sindrom Dowm.
“Deri atëherë s’kisha dëgjuar asnjëherë për Sindromin,
s’kam njohtë dikë që kishte një gjendje të tillë. Por, Sebi nga
Qendra më ka shpjeguar gjithçka, më kanë edukuar, me
kanë përgatitë për gjithçka”, rrëfen Shqipja, duke shtuar se
gjatë gjithë kohës ka pasur dhe ka mbështetjen e familjes së
ngushtë.
Djali i zonjës Shqipe, Zgjimi, tashmë është një vjeç e
gjysmë dhe ka filluar të shkojë në çerdhe, së bashku me
shumë fëmijë të tjerë nga vendlindja e tij. Për Shqipen, kjo ka
nënkuptuar këmbëngulje dhe shumë shpjegime për drejtorin
e çerdhes dhe edukatorët aty. Por e gjithë ajo ia ka vlejtur,
shprehet Shqipja. Zgjimi tash do të jetë i shoqëruar me plot
fëmijë dhe i kujdesur nga edukatorët, sikur të gjithë fëmijët e
botës moderne.
Rëndësia e familjes dhe shoqërisë
Sipas sociologes Resmie Sentolli, fakti që djali i Shqipes,
Zgjimi ka këtë jetë, i sjell atij përplot të mira. “Ndjenja që
ai do të jetë i rrethuar me fëmijë, do të bëjë të njëjtat gjëra
sikur të gjithë fëmijët normalë, do ta bëjë Zgjimin shumë më
të shoqërueshëm për të tërë jetën”, shprehet zonja Sentolli
duke bërë një krahasim mes fëmijëve të tjerë të qendrës, që
kanë shkuar në çerdhe deri tani dhe atyre që s’kanë qenë.
Sociologia Sentolli, rekomandon të gjithë prindërit, që kanë
fëmijë me S.D, që t’i çojnë ata në çerdhe dhe t’i mësojnë në
rreth fëmijësh, përpos atij familjar. Se dërgimi i fëmijës me
S.D nëpër institucione parashkollore ka shumë efekt pozitiv,
tregon edhe Time Arifi nga Prishtina, nënë e një djali me
Sindrom Down. Zonja Arifi thotë se Leoni, 4 vjeç, tash e sa
kohë shkon në çerdhe.
“Leoni mezi pret të shkojë në çerdhe dhe të takojë shokët
e shoqet e tij atje. Sapo kthehet nga atje, bën detyrat, të cilat
ia ka dhënë mësuesja dhe të na tregojë gjithë familjes se si
i ka shkuar dita”, thotë Timja. Ajo falënderon pafundësisht
Qendrën DSK dhe njerëzit e saj, të cilët me kohë i kanë
sugjeruar që Leoni të shkojë në çerdhe së bashku me fëmijë
të tjerë dhe të trajtohet njëjtë. Nëna Time tregon edhe për
Leonin dhe lidhjen e tij të veçantë me shoqërinë me fëmijët e
tjerë të qendrës, të cilët mblidhen në kafenenë e qendrës dhe
bisedojnë secili për ditët e tyre.

Fëmijët në DSK
Sociologia Resmie Sentolli rrëfen për dashurinë që ka
vërejtur ajo mes fëmijëve të “Syndrom Doën Kosova”.
“Unë s’kam parë ndonjëherë më shumë dashuri sesa ajo
që shoh ne qendër”, thotë ajo duke rrëfyer plot gaz dhe për
komplimentet që merr gjithmonë nga ata. Janë shumë të
edukuar, shumë të këndshëm, jashtëzakonisht të kujdesshëm
me njëri-tjetrin dhe me të gjithë”, thotë Resmia. Por jo e
gjithë kjo o karakterizon fëmijët në qendër. Medina është 15
vjeçe. Ajo para ca muajsh ishte pjesëmarrëse në olimpiadë
në Poloni, nga ku u kthye me dy mirënjohje. Atje, ajo kishte
primare garën në vrapim, mirëpo kishte arritur sukses dhe
me notim. Medinës i pëlqen shumë muzika dhe vallëzimi.
Bile dhe ka marrë mësime në piano dhe interpreton disa
këngë në piano për familjen dhe miqtë e saj. Me 2007 në
nivel të shkollave është mbajtur gara për piktor ku Medina ka
marrë çmimin e dyte në nivel të Kosovës.
Në vitin 2008 nëpërmes DSK-së, Medina ka marrë pjesë
ne Festivalin e të Rinjve ku Medina ka interpretuar shumë
suksesshëm në rolin e një vajze me nevojë të veçanet e
cila donte të integrohej në shkollë të rregullt, e ku është
shpërblyer po ashtu me çmimin e dytë. Sipas të ëmës
Minire Surdullit, dita e Medinës është mjaftë e ngjeshur. “Sa
kthehet nga shkolla, bën detyrat, lëshon kompjuterin, flet
me shoqërinë e saj, sheh emisionet e shumta në televizionet
shqiptare”, thotë nëna Minirë Surdulli, e cila vetë është
edukatore dhe poashtu ka nën kujdes disa fëmijë me
Sindrom Down. Skijimi është pasioni me i madh i Medines .

Bashkëpunimi dhe partneriteti
Ne kuadër te bashkëpunimit dhe partneriteti me donatorë
institucionalë jo-qeveritarë dhe qeveritar, DSK gjate kësaj
periudhe tre vjeçare ka siguruar donacione nga Qeveria
e Kosovës, Bashkimi Evropian, Ambasada e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës në Kosovë, UNDP, Banka Botërore,
Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS), Qendra
e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC), Instituti për
Komunitete të Qëndrueshme (ISC), Iniciativa për Shëndet
Mendor e Shoqërisë së Hapur (MHI SOROS).
Donatoret
Ndër donatorët nga sektori i institucioneve publike dhe
biznesit janë; Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit Postë
Telekomi i Kosovës (PTK), IPKO, Bonita, ProCredit Bank,
Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës. Gjithashtu, DSK ka
siguruar fonde të vyera nga kontributet e individëve apo
grupimeve formale dhe jo-formale nga brenda dhe jashtë
Kosovës si Batalioni Gjerman ne kuadër te KFOR-it, prindër
nga komuniteti, grupe te organizuar si Matura 87 etj.
Falënderim
Falënderojmë të gjithë donatorët vullnetarët, Institucionet
e vendit, prindërit e fëmijëve me SD, dhe të gjithë,
bashkëpunëtoret të cilët vazhdimisht na përkrahin për
zhvillimin e aktiviteteve dhe ndihmojnë për realizimin e
programeve dhe qëllimeve tona.

Edhe unë jam si ti...
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NVO DSK ce sa zadovoljstvom da razmeni sa svim zainteresovanim a posebno sa svojom zajednicom (zajednicom sa DS i
relevantnim lokalnim institucijama) inicijative, programe i nase dosadasnje aktivnosti. Ova iskustva koja delimo sa vama imaju za
cilj da doprinesu podizanju svesti zvanicnika, civilnih sluzbenika i predstavnika civilnog drustva kako bi se pomoglo ljudima sa DS
da poboljsaju svoje mesto u drustvu. Zbog toga, mi kao prifilizovana organizacija koja se bavi DS pruzamo savremenu metodologiju
i smele alternative koje imaju za cilj poboljsanje ljudskih prava, pruzanje osnovnih usluga kako bi se poboljsao kvalitet zivota ljudi sa
DS, identifikujemo potrebe zajednice i zalazemo se za iznalazenje problema.
Takodje, nadamo se da kroz nas rad informisemo ljude sa DS kao i njihove porodice kako bi naucili o pravima ljudi sa DS i kako
bi oni naucili da zive nezavisno. Takodje, tezimo i ka poboljsanju samopouzdanja ljudi sa Down Sindromom.
Pruzanje podrske roditeljima/clanovima porodice kako bi oni pomogli ljudima sa Down Sindromom da se integrisu u drustvo je
jedna od glavnih tacaka naseg delovanja.

I ja sam kao ti...
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1.2 . Ekskluzivna deklaracija

Jos od prvih dana kada se beba sa Down Sindromom rodi,
roditelji se suocavaju sa stresom i veoma su zbunjeni. Tokom
ovog perioda, roditelji postavljaju puno pitanja koja se ticu
informisanja o stanju, staranju o ljudima sa DS kao i nacin na
koji da najbolje podrze svoje dete tokom razvijanja i njegovo
integrisanje u drustvo. Nedostatak informacija, usluga u
ranim fazama, ne informisanje drustva o ljudima sa Down
Sndromom, predstavljaju veliki izazov za roditelje koji se
zalazu za sto bolje integrisanje dece u drustvo.
Zajednica ljudi koji imaju Down Sindrom predstavlja
veoma specificnu kategoriju ljudi i zahteva veoma pazljiv
pristup. Down Sindrom predstavlja genetsko stanje, koje
je izavano u kromozomu 21 koji sadrzi dodatni genetski
materijal. Kao posledica ovoga, razvija se Down Sindrom,
a ljudi koji ga imaju predstavljaju ugrozenu grupu prema
kojoj se razvijaju predrasude sto se tice njihovog ukljucenja i
produktivnosti u drustvu.
Poteskoce sa kojima se roditelji/clanovi porodica kao i
njihovi staratelji suocavaju su stigmatizacija, predrasude,
nedostatak edukacije i literature, neinformisanje javnih
institucija koje doprinose opstoj diskriminaciji i iskljucenju
ove kategorije iz drustva.

1.3. Vrednosti organizacije

Iskazuje verovanje zajednice o velikom potencijalu i zeljom
ljudima sa Down Sindromom da ucestvuju aktivno u drutvu.
DSK, je protiv etiketiranja i terminologije koje se
upotrebljavaju u javnosti za ljude sa Down Sindromom.
Uvek ljude sa Down sindromom nazivajte imenom, ili
kad opisujete coveka ili dete nazovite ih: koji imaju Down
sindrom ili naucni termin Trisomija 21.

1.4 Vizija

Za jednake mogucnosti u drustvu, postujuci ljudska prava,
raznolikost svakog pojedinca sa Down sindromom kako bi
se poboljsao standard zivota pojedinaca koji imaju Down
sindrom.

1.5 Misija

Zastitu i postovanje ljudskih prava i dostojanstva ljudi
sa Down sindromom osiguravajuci informacije i razmenu
informacija sa profesionalcima odredjenih oblasti kako bi se
razvio njihov potencijal za nezavisan zivot kao i osnazivanje
roditelja i njihovih clanova porodica.
DSK se menadzira od strane: Upravni bord, koj je
sastavljen od sedm clanova koji su imenovani od strane
clanova organizacije, ukljucujuci: Izvrsnog Direktora,
zamenika direktora i finansiera organizacije.
NVO Down Syndrome Kosova “DSK” ima ove
instrumente:
Grupa podrske roditelja “GPR” i ekipu eksperata ‘EE’
na polju: genetike, pedijatrije, defektologije, psihologije,
obrazovanja i kao socijalne radnike.
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1.6 Strateske objektive

I Podizanje nivoa svesti roditelja, clanova porodica,
institucija i drustva u celini o ljudima koji imaju Down
sindrom.
II. Stvaranje odrzivih partnerstava sa lokalnim i centralnim
institucijama kao i sa lokalnim i medjunarodnim NVO
koje se bave Ljudima sa Specijalnim Potrebama.
III.Osiguranje opste podrske za ljude koji imaju Down
sindrom; pruzanje profesionalnih zdravstvenih usluga
ukljucujuci ukljucenje u rani obrazovni sistem, osnovno
i srednje obrazovanje kao i stvaranje mogucnosti za
zaposlenje.
IV. Osiguranje profesionalne i finansijske podrske Izvornim
Centrima, programima i radionicama za ljude koji imaju
Down sindrom, od strane lokalnih i centralnih instutucija
kao i privatnih biznisa i donatora.
Programi
Obrazovni programi i rano intervenisanje kod ljudi
obuhvacenim Down sindromom i program X21
Kako bi sproveo ova dva programa “Down Syndrom
Kosova” (DSK) organizuje niz aktivnosti:
Aktivnosti koje se ticu ranog intervenisanja su:
Posete porodilistima – infomisanje roditelja
Ucestvovanje u ranom diagnosticiranju kao i dodatna
istrazivanja.
Posete porodicama- popunjavanje plana vrednovanja i
napretka- za novorodjencad.
Aktivnosti rane edukacije:
Edukacija roditelja kroz obuke, individualnih sesija,
savetovanja i informativnog materijala
Usluga fizioterapije
Popunjavanje plana vrednovanja i napretka – za
predskolsko obrazovanje
Psiho-socijalne usluge
Motoricko razvijanje
Razvijanje pricanja i komuniciranja
Piprema za skolu
Druzenje sa svojim vrsnjacima
Stimulisanje sto se tice ucenja i koncentracije
Razvijanje sposobnosti kroz igru i umetnost.
Poseta porodici
Saradnja sa skolama i obrazovnim institucijama
Sistem Monitorisanja i Upisa u Redovno Obrazovanje
(ukljucujuci obdanista i osnovne skole)
Usluga pruzanja pomoci obrazovnim institucijama
Razvijanje aktivnosti izvan obrazovnih institucija
Organizovanje letnje skole (unutar prostora DSK )
Kursevi slikanja i fotografisanja
Pozorisna grupa
Kursevi plesa
Radionice za ruci rad
Program X21 (Profesionalni program ljudi sa DS za
konobara i sankista).

Organizovanje razlicitih manifestacija u Caffe X21, gde se
srecu sva deca sa DS.
Tradicionalno organizovanje obelezavanje dana ljudi sa
Down Sindromom (21 mart).
Obuke za osoblje DSK
Sta je Down Sindrom?
Down Sindrom poznat kao “Trisomia 21” je
hromozomalni pormecaj za koji se veruje da se javlja po
zacecu. Kao rezultat viska ili “kopije” hromozoma tokom
razvijanja fetusa, nakon porodjaja kod bebe se mogu uociti
nekoliko poremecaja koji se prenose sa jednog deteta na
drugo. Anomalije koje ispoljavaju deca sa Down sindromom
su: kraktristicne crte lica, slabi misici, visoki nivo mogucnosti
za srcanim oboljenjima, gastrointestinalni problemi,
oslabljen imunitet, ostecenja sluha i vida kao i kognitivni
(spozajni) problemi. Kombinovanje nekoliko fizickih
karakteristika je najednostavniji nacin da roditelji shvate ili
uoce da dete ima DS. Oko 80% ljudi koji imaju DS ispoljavaju
iste fizicke osobine.

Cinjenice za ljude sa DS
Mogo dece sa Down Sindromom mogu da pohadjaju skolu
sa svojim vrsnjacima koji nemaju DS. Ljudi sa DS mogu
cak i da prate visoko obrazovanje, da rade punim radnim
vremenom, sa ili bez pomoci druge osobe. U ponekim
slucajevima neophodno je da oni prate ucenje u specijalnim
razredima. U ovim slucajevima treba se stvoriti odredjena
sredina u kojoj ce oni biti aktivni uz pomoc i dugih ljudi.
Kako da se ponasamo sa covekom koji ima DS?
Zaboravite sve stereotipe i predrasude!
Sta ne treba da zaboravimo?
1. Postovanje ljudske raznolikosti
2. Rano intervenisanje i obrazovanje
3. Uklucenje u redovnu nastavu
4. Pruzanje mogucnosti za nezavisni zivot.
Sta se treba reci ?
Covek/beba/dete sa Down sindromom
Ima Down Sindrom
Covek/beba/dete sa koji ima Down sindrom
Poteskoce u ucenju

I ja sam kao ti...
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Genetski poremecaj
Mogucnost da beba ima Down sindrom
Sta ne treba reci?
Mongol/mongoloidni tip
Bolestan je ili je zrtva Down sindroma
Down beba/covek/dete
Retardiran/mentalno hendikepiran/intelektualno
poremecen
Bolestan/hendikepiran
Opasnost da rodim dete sa Down Sindromom (tokom
kontrole kod doktora, ultrazvuka)
Shvatanja koja su se stvorila i koja se upotrebljavaju
Ljudi sa Down sindromom ne zive dugo
Samo starije majke (preko 35 godina) radjaju decu sa DS
Ljudi sa DS ne mogu ziveti normalno kao drugi
Ljudi sa DS izgledaju isto.
Ljudi sa Down sindromom su uvek uzbudjeni i osetljivi
Realne cinjenice
Danas, ljudi koji imaju Down sindrom zive i preko 60
godina.
Iako uzrast majki moze uticati da se rodi dete sa down
sindromom, u nasoj zemlji preko 65% majki ispod 30 godina
imaju dete koje ima Down Sindrom.
Mi smo ljudi i pojedinci koji imaju Down Sindrom; niste
drugaciji od nas sto se tice osecanja ponasanja.
Mnogi ljudi koji imaju Down Sindrom nauce da pricaju,
pisu i zive nezavisno.
Ima nekoliko fizickih karakteristika koje cine da ljudi
sa Down sindromom lice jedni na druge, ali ljudi sa Down
sindromom vise lice svojim roditeljima i dugim clanovima
porodica nego ostalim pojedincima sa Down sindromom.
Biti roditelj deteta sa Down sindromom
Roditelji i profesionalci poznaju realnost koju donosi
dete sa Down sindromom. Potrebno je puno rada kako bi
dete dobilo odgovarajucu negu i osposobe se za zivot. Zbog
toga, DS radi i na stvaranju pozitivnih odnosa izmadju
profesionalaca na polju DS kao i izmedju clanova porodica.
Na ovaj nacin, stvaraju se strategije i nacini za pomoc
porodicama kako bi sto bolje ukljucili decu sa DS u porodicni
i drustveni zivot.
Price majki
Za Shqipe Shabani iz Vucitrna, osecaj je bio neopisiv
kada se postala majka ali i veoma stresan. To je zato sto dva
prva dana nije uopste videla bebu. Cini se da je doktorima
ginekoloske klinike bilo tesko da saopste Shqipi koja je
veoma mlada majka, da je njeno dete rodjeno sa Down
Sindromom. Kroz suze, Shqipja prica da uopste nema
veze kako izgleda njena beba. Ona kaze da je dobila veliku
pomoc od osoblja “Syndrom Down Kosova”. DSK je u detalje
objasnio Shqipi sta znaci imati dete sa Down Sindromom.
“Do tada nisam nikad cula za sindrom niti sam poznalava
ikog koji je imao taj sindrom. Ali Sebi iz centra (DSK) mi
je objasnila sve, educirala me je i pripremila za sve”, prica
Shqipa koja je tokom celog vremena imala i podrsku
porodice.
Sin gdje Shqipe, Zgjim, sada ima jednu i po godinu i
poceo je da ide u obdanoste zajedno sa drugom decom iz
svog mesta. Za Shqipu je bilo veoma tesko da se to objasni
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direktoru obdanista i ostalom osoblju. Ali sve se isplatilo,
kaze Shqipa. Zgjim sada ce se druziti sa svom decom u
obdanistu uz maksimalnu podrsku vaspitaca.
Vaznost porodice i drustva
Sociologinja Resmie Sentolli kaze da cinjenica da Shqipin
sin vodi normalan zivot donosi njemu puno dobara. “Sama
cinjenica da ce on biti okruzen ostalom decom ce doprineti
tome da se on oseca kao sva ostala deca, i na taj nacin bice
drustveniji i pripremljeniji za zivot”, usporedjujuci decu
koja nisu isla u obdaniste i ona koja su isla u obdaniste.
Sociologinja Sentolli, preporucuje da svi roditelji koji imaju
decu da DS ih odvedu u obdaniste kako bi oni provodili
vreme i u okruzenju koje nije nihova porodica. Za pozitivni
uticaj za slanje deteta sa DS u obdaniste prica nam i Time
Arifi iz Pristine, majka decaka sa Down sindromom. Gdja
Arifi kaze da Leon koji ima 4 godina, ide vec neko vreme u
obdaniste.
“Leon jedva ceka da ode u obdaniste i da se sretne sa
svojim drugovima i drugaricama. Po povratku iz obdanista,
radi zadatke koje mu je dala vaspitacica i svima nam prica
kako je prosao dan u obdanistu”. Ona je veoma puno
zahvalna NVO DSK koji su na vreme preporucili da Leona
odvede u obdaniste sa svom drugom decom. Time, prica i o
veoma jedinstvenoj vezi koji Leon ima sa drustvom koje se
okuplja u centru i druzi.

Deca u DSK
Sociologinja Resmie Sentolli prica o ljubavi koja vlada
izmedju dece u ”Down Syndrom Kosova”.
“Ja nisam videla vise ljubavi nego sto vidim u centru”, kaze
ona kroz smeh dok nam prica o komplimentima koje uvek
tamo dobija. Vaspitani su, veoma prijatni, staraju se o jedni
drugima”, kaze Resmia. Ali nije ovo sve koje karakterise decu
u centru. Medina ima 15 godina. One pre nekoliko meseci
je ucestvovala u olimpijadi u Poljskoj, gde se vratila sa dve
nagrade. Ona je bila prva na takmicenju u trcanju i plivanju.
Uci da svira klavir i svira za svoju porodicu i prijatelje. 2007
je odrzano natecanje skola u slikanju gde je Medina zauzela
drugo mesto na nivou Kosova.
2008 kroz DSK, Medina je ucestvovala na Festivalu Mladih,
gde je glumila devojcicu koja ima poteskoce da se integrise
u skolu, i zbog toga je dobila drugu nagradu. Njena majka
Minire Surdulli, kaze da je Medina veoma zauzeta. “Posto se
vrati iz skole radi zadatke, upotrebljava kompjuter, razgovara
sa svojim drustvom, gleda televiziju” kaze njena majka, koja
je ujedno i vaspitacica za decu sa Down Sindromom. Uz sve
navedeno, Medina obozava skijanje.

Saradnja i partnerstvo
U okviru saradnje i partnerstva sa vladinim i nevladinim
donatorima, DSK je tokom tri godina svog rada dobijala
ondacije od strane Vlade Kosova, Evropske Unije, Ambasade
SAD, UNDP, Svetske Banke, SOROS-a, ATRC, Institut za
Odrzivu Zajednicu (ISC), Inicijativa za mentalno zdravlje
otvorenog drustva (MHI SOROS).
Donatori
Donatori iz sektora javnih institucija i bizisa su:
Ministarstvo Kulture, Omldine i Sporta, Posta i Telekom
Kosova (PTK), IPKO, Bonita, ProCredit Bank, Medjunarodni
Pristinski Aerodrom. Takodje, DSK je takodje osigurao
fondove od razlicitih licnosti i formalnih i neformalnih
organizacija na Kosovu i van Kosova kao sto su: Bataljon
Nemackog KFOR-a, roditelji, organizovane grupe kao Matura
87, itd.
Zahvalnica
Zahvaljujemo se svim donatorima, lokalnim institucijama,
roditeljima dece sa Down Sindromom kao i svim saradnicima
koji podrzavaju nase aktivnosti i koji nam pomazu u
razvijanju programa i ispunjenju nasih ciljeva.
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NGO Down Syndrome Kosova will gladly serve practices that take place through our initiatives, programs, and activities in
cooperation with all stakeholders and especially with its audience (the Community with DS and relevant local institutions). These
practices that are shared with you, however, aim to contribute to raising awareness of officials, public servants, and representatives of
civil society, by which we believe to encourage the improvement of specific needs of people with DS and to contribute to respect their
diversity. Therefore, we, as an organization profiled for community with Down syndrome, offer advanced methodologies and bold
alternatives. We aim to promote human rights, provide basic services in order to improve the lives of people with DS, identify needs of
the community, by giving efforts and being responsible for finding solutions and addressing them clearly.
Moreover, we believe that our practices will contribute to provide opportunities for people with DS, to notify, and to inform their
families about their rights to live independently. We aim to influence all possible sources that might help in improvement of living
conditions and in building self-confidence of people with DS and their parents as well.
Encouraging parents / family members to increase their efforts in helping people with Down syndrome to choose the way, location
and level of integration which as such is a key factor of an independent and respectful life, intended also by our organization.
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1.2 . Exclusive Statement

Since the first days of the life of the baby affected with
Down syndrome, parents experience stressful and confusing
situation. These moments encourage questions of whether
the parents are well informed, regarding the methods and
practices of care, development, and integration of their
children into society. Lack of information, lack of services in
the early stage of the childhood, and the low level of social
awareness for people with Down syndrome, make parents
feel hopeless about the future of their children; therefore
isolate them from the society.
The community affected by Down syndrome in Kosovo
presents specific and very sensitive issues. This happens
because of their genetic condition, which is caused by extra
genetic material located in chromosome 21. Consequently,
people with Down syndrome are the most endangered group
regarding the level of discrimination and prejudices that the
current Kosovar society puts on their values and productivity
in society.
The difficulties faced by parents / families and carers
in caring for children / persons, mainly include stigmas,
prejudices, lack of education and literature, low level of
awareness from public authorities, institutions, which result
this community being scaled as not served well as part of the
society.

1.3. Organization’s Values

To express commitment of the community on the
tremendous potential and the desire of people with Down
syndrome to be included and fully integrated in society.
DSK is against labels and terms used in public against
persons with Down syndrome. Always call persons with
Down sindrome in their names, or whenever you describe
them, say: affected with Down syndrome or Trisonomy 21.

1.4 Vision

Providing equal opportunities in society, respecting
all human rights and human diversity for each person
with Down syndrome, improving living standards and
development opportunities for persons with Down
syndrome.

1.5 Mission

Protecting and respecting human rights and dignity of
persons with Down syndrome by providing information and
communication sources for this community, as well as for
professionals of particular fields to help ensure development
of the potential for independent life and provide support for
their parents and family.
DSK is managed from: Board of Directors (made of
7 members appointed from the Senate of organization’s
members including Executive Director, Vice-President,
Finance/Administration Manager.
NGO Down Syndrome Kosova “DSK” has the below bodies:
Supportive Group of Parents “GMP” and
Team of Experts “EE” in the fields of genetics, pediatrics,
defectology, civil servants, psychology, and education
experts.
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1.6 Strategic Objectives

Raising awareness of parents, family members, institutions,
and society about persons with Down syndrome.
Building strong and long-term co-operations with
international and local institutions that deal with persons
with disabilities inside and outside the country.
Ensuring full support for persons with Down syndrome;
offering professional medical treatments; including them in
early educational system (primary and secondary school);
and offering them opportunities for independent job.
Ensuring professional and financial support to DSK
branches and to programs and projects for persons with DS
from public institutions, private businesses, and credible
donators.
Programs
Early education and intervention of persons with Down
Syndrome and Program X-21
To implement the two above programs DSK is engaged in
several activities:
Among activities for early intervention are:
Visits in maternity hospitals – information session for
parents
Participation for determining diagnoses and providing
medical treatments
Family visits – Planning strategy for evaluation of children’s
progress
Among activities for early education are:
Education of parents through trainings, individual
sessions, advising sessions, and information materials
Physiotherapy services
Planning of evaluation of the progress for children in
primary schools
Psycho-social Services
Moving and walking progress
Treatments in developing communication skills
Preparation for schools
Socializing them with the environment and their peers
Stimulation for learning and focus
Developing skills through different games and art sessions.
Visits within families:
Cooperation with schools and educational institutions
“System of Monitoring and Registering in the regular
Education (including kinder gardens and primary
schools)
Assistance service in educational institutions
Extracurricular activities outside educational institutions
Organizations of Summer Schools (within DSK facilities)
Picture and photography courses
Theater group
Dancing courses
Handmade courses
The program X21 ( The professional training of DS persons
as waiters and bartenders)
The organization of events in Cafe X21, where all kids meet
with DS
The organization of world traditional day of SD persons
(March 21st)
Advanced training for DSK staff

- What is Down syndrome?
Down syndrome, often known as “Trisomia 21” is a
chromosomal disorder which is believed to appear in
conception. As a result of extra or “copy” of the chromosome
that fetus possesses during development, after birth of
children with Down syndrome there are some disorders
which are transmitted from one child to another. Congenital
abnormalities which accompany children affected with
Down syndrome are: facial features, weak muscles, high
incidence of heart defects, gastrointestinal problems,
weakened immunity, weakened immunity, impairment of
sight and hearing and cognitive problems. The combination
of several physical features is often an easy indicator for
parents to understand that their child is affected with Down
syndrome. About 80% of cases affected with Down syndrome
are common obvious physical features.
Facts about persons with Down syndrome
Many children with Down syndrome can attend schools
with their peers who are not affected with Down syndrome.
People with Down syndrome may also attend higher
education. They can work full-time, without or with a little
help from another person. However, in cases where they
need a higher help, they can attend special education classes.
In these cases a special environment where they live and

work must be carefully structured, beside these one should
have the assistance of another person.
How to behave with a person who has Down syndrome?
Forget all the stereotypes and prejudices!
What we must not forget and doubt?
1. Respecting human diversity
2. Early Intervention and Education
3. Inclusion in the Regular System of Education
4. Providing Opportunities for Independent Living
What should be said?
Person/ Infant/ Child with the Down syndrome
Has or is affected with the Down syndrome
Person/ Baby/ Child with the Down syndrome or is
affected by the Down syndrome
Learning difficulties
Genetic disorder, genetically affected
Possibility that the child has the Down syndrome
What should not be said?
Mongol/Mongoloid type
Suffers from or is a victim of the Down syndrome
A Down Baby/ Child/ Person
Retarded/ Mentally Handicapped / Intellectual
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Impairments
Sick/ Handicapped
The Risk to Give Birth to a Baby with the Down syndrome
(during pregnancy detections at the doctor, ultrasound)
Fallacies created and used:
Persons with Down syndrome do not live long
Only mothers above 35 years old can give birth to children
with Down syndrome
Persons with DS cannot live normally as others
Persons with DS look all alike.
Persons with DS are always exhausted and sensitive
Real facts:
Today, persons with Down syndrome can live longer than
60 years.
Even though mother’s age can determine whether a
child will have the Down syndrome, more than 65% of
mothers below 30 years old give birth to children with Down
syndrome.
We are all humans and persons with Down syndrome are
not different from us when it comes to feelings, emotions,
and attitudes.
Majority of persons with Down syndrome can talk, write,
read, and live independently with minimum care of other
people.
There are some similar physical appearances, but they can
be cured. However, persons with DS always look like their
parents and family members more than like other persons
with DS.
Being a parent of a child with Down syndrome
Parents and professionals know how it is to raise a child
with Down syndrome. Great effort is needed to help them
reach their dreams. To aid this effort, DSK is concentrated in
establishing positive relations between families of children
with Down syndrome and professionals who are involved in
the lives of these children. This way, DSK provides strategies
to help these families engage their children in the family and
social life of the country.
Stories from Mothers
For Shqipe Shabani from Vushtrri, giving birth to a child
was an extraordinary feeling, but she felt anxious because
she did not get to see her son for two long days. It seems that
the doctors did not know how to tell the young Shqipe that
her first child was born with Down syndrome. With tears in
her eyes, Shqipja says that for her it is not important how her
child looks like. She says that the staff of Down Syndrome
Kosova helpt her greatly in the first days after she had the
baby. The staff has explained to Shqipe what does it means to
have a child with Down syndrome.
“Until then, I had never heard about the Syndrome; I had
not known of anyone who had this syndrome. However,
Sebi from the organization, has explained everything to
me: They have educated me, and they have prepared me for
everything”- Shqipe continues, while stating the fact that she
always had the support of her family.
Shqipe’s son, Zgjim, is now one and a half years old and
has started to attend daycare along with many other children
from his homeplace. For Shqipe, this meant a lot of debating
with and explaining to the principal and the teachers of the
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daycare, but all that was worth it, according to her. Zgjim now
will have the opportunity to make new friends and be a part
of the society, just like all the children in the modern world.
The importance of family and society
According to the sociologist Resmie Sentolli, the fact that
Shqipe’s son, Zgjim, has this kind of life brings him many
good things. “The feeling that he will be surrounded by
other children, and that he will do the same things as all
other normal children, will make Zgjim a more sociable
person in his entire life”, says Mrs. Sentolli while making a
comparison between other children in the center that have
attended kindergarten until now, and those who have not.
The sociologist, Sentolli, recommends that all parents, who
have children with D.S. to send them to the kindergarten
in order to help them adapt to a children’s circle and not
only to the family circle. This is because sending a child
with D.S. to pre-schooling institutions has positive effects,
asserts Time Arifi from Prishtina, the mother of a boy with
Down syndrome. Mrs. Arifi says that Leon, 4 years, has been
going to kindergarten for a while. “Leon can’t wait to go to
kindergarten and meet his friends there. As soon as he gets
back from there, he does his homework, which the teacher
assigned, and tells to the entire family how his day was”,
alleges Time. Mrs. Time is very thankful to the DSK center
and its people, who with time, have suggested for Leon to
go to kindergarten together with other children and to be
treated the same. Mother Time tells about Leon and his
special relationship with the other children of the center, who
meet together in the center’s café and each discusses about
his/her days.

Children in DSK
The sociologist Resmie Sentolli speaks about the love she
noticed among the children of “Down Syndrome Kosova”.
“I have never seen anywhere more love than I see at this
center” speaks she all smiley from the constant compliments
she gets from them. “They are very educated, very kind,
extremely caring about each other and about everyone else
“says Resmia. But, this is not everything that characterizes
the children from the center. Medina is 15 years old. A few
months ago she participated in an Olympiad held in Poland
from where she returned with two recognitions. There,
her primary success was running, nevertheless, she was
successful in swimming too. Medina likes music and dancing
a lot. She even took some piano lessons and now is able to
interpret some songs to her family and friends. In 2007, in
a painting competition in the level of schools she got the
second place in the Kosova.
In the year 2008 through DSK , Medina participated in the
youth festival where she successfully interpreted the role
of a girl with special needs who wanted to be integrated in
the regular school, where she also won the second price.
According to her mother, Minire Surdulli, Medina’s day is
quite busy. “As soon as she gets back from schools, she does
her homework, turns on the computer, speaks with her
friends, and watches the many programs in the Albanian
televisions”, says Medina’s mother Minirë Surdulli, who is
herself an educator and takes care of some children with
Down Syndrome. Skiing is Medina’s greatest passion.

Cooperation and Collaboration
In regards to the cooperation and collaboration with
governmental and n on-governmental institutions DSK
through the three-year time period has ensured donations by
the government of Kosova, European Union, United States of
America Embassy, UNDP, World Bank, Kosovo Foundation
for Open society, (KFOS), Avocation, Training and Resources
Center (ATRC), Institute of Stable Communities (ISC), Mental
Health Initiative for Open Societies (MHI SOROS).
Donators
Among donators from the institutions of business and
public sector are : Post and Telecommunication of Kosova
(PTK), IPKO, Bonita, ProCredit Bank, and the International
Airport of Prishtina. In addition, DSK has ensured valuable
funds from individual or group contributions, whether formal
or non-formal, from inside and outside of Kosova such as
the German Battalion on behalf of KFOR, parents form the
community, organized groups (Class of 87).
Gratitude
We thank all the volunteers, donators, the country’s
institutions, the parents of children with SD, and all the
collaborators who support the development of the activities
and help in the realization of our programs and goals.
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Rrjetet/Koalicionet;

ECCL
European Coalitionfor Community Living

