
 

 

Numri i tretë i buletinit tonë informativ për COVID-19ën trajton periudhën kohore nga data 15 prill deri më sot. Ai 
ofron informacione të përditësuara rreth punës reaguese të Agjencive të OKB-së ndaj pandemisë, veçanërisht për të 
qenë më pranë atyre që kanë pasur më pak vëmendje, me avokim për gratë dhe fëmijët e rrezikuar dhe duke 
përshtatur programet për të ndihmuar më mirë reagimin dhe rimëkëmbjen e Shqipërisë në kuadër të COVID-19ës. 
Botimet e mëparshme të këtij buletini informativ mund të gjenden këtu: [Botimi I] [Botimi II]  

    

    

 
             

Pas prezantimit të Kuadrit global të OKB-së për reagim të 
menjëhershëm socio-ekonomik ndaj COVID-19ës nga Sekretari i 
Përgjithshëm më 4 maj, Zyra e OKB-së në Shqipëri  krijoi një task 
forcë për zhvillimin e programit të reagimit socio-ekonomik 
përgjatë 12 - 18 muajve të ardhshëm. 

PNUD-i do të drejtojë task forcën e përgjithshme, duke siguruar 
përfshirjen e të gjitha strukturave të familjes së OKB-së për 
zbatimin e pesë shtyllave të programit: 
 

1. Mbrojtja e shërbimeve dhe sistemeve shëndetësore – 
drejtuar nga OBSH-ja 

2. Mbrojtja Sociale dhe shërbimet bazë – drejtuar nga UNICEF-i 
3. Mbrojtja e vendeve të punës dhe e ndërmarrjeve të vogla 

dhe të mesme, si dhe e aktorëve prodhues më të 
cenueshëm – drejtuar nga PNUD-i 

4. Reagimi makroekonomik dhe bashkëpunimi i shumanshëm 
– drejtuar nga Zyra e Koordinatorit të Përhershëm (UNRCO) 

5. Kohezioni social dhe qëndrestaria e komunitetit – drejtuar 
nga PNUD-i    

 
Këtu po theksojmë disa nga punët vlerësuese që po kryhen, të 
cilat do të shërbejnë për të pasur zhvillim të informuar të 
reagimit të përbashkët socio-ekonomik OKB-Shqipëri: 
 

OBSH-ja po zhvillon një analizë të reagimit të Sistemit 
Shëndetësor të Shqipërisë ndaj COVID-19ës, duke përfshirë edhe 
kapacitetet laboratorike. ►►► 

REAGIMI I MENJËHERSHËM SOCIO-EKONOMIK I OKB-së NDAJ COVID-19ës NË SHQIPËRI 

 

►►► UN Women ka kryer një vlerësim të shpejtë gjinor 
me vëmendje të veçantë tek cenueshmëritë  e krijuara nga 
ndikimi i COVID-19ës. Gjetjet e vlerësimit do të shpërndahen 
përgjatë javës së 11 majit. 

Si pjesë e programit rajonal të financuar nga BE-ja për fundin 
e dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi, 
UN Women ka kryer hartëzimin e nevojave të organizatave 
për mbrojtjen e të drejtave të grave, të cilat mbrojnë të 
mbijetuarat e dhunës. Falë këtij ushtrimi, këto organizata 
kanë vleftësuar planet e tyre të veprimit përpara nisjes së 
zbatimit në muajin maj. 

UNHCR-ja po zhvillon aktualisht fazën e planifikimit për 
vlerësimin e ndikimit socio-ekonomik të COVID-19ës tek 
Refugjatët dhe Azilkërkuesit, i cili do të kryhet bashkërisht 
nga RMSA-ja, partner i UNHCR-së, dhe Drejtoria për Azilin 
dhe Nënshtetësinë. 

Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) po punon aktualisht 
me BERZH-in për vlerësimin socio-ekonomik të ndikimit 
negativ të COVID-19ës në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Në 
Shqipëri, vlerësimi po kryhet në bashkëpunim me INSTAT-in. 

Gjithashtu, ILO ka botuar përmbledhje të reagimeve të 
shteteve (shih Reagimin e Shqipërisë)  dhe ndikimet dhe 
reagimet sektoriale që zbusin ndikimin e COVID-19ës në 
ekonomi dhe në tregjet e punës. 

Raporti i  3të Monitor i ILO-s ofron përllogaritje dhe analiza 
globale të përditësuara të Botës së Punës në kontekstin e 
pandemisë, me rekomandime për reagime të posaçme me 
politika për të mbrojtur punonjësit dhe punësimin. 

FAO po mbikëqyr dhe po vlerëson ndikimin e krizës COVID-
19 tek furnizimi me ushqime, tek siguria ushqimore dhe tek 
mbrojtja ushqimore. Janë zhvilluar anketa javore me 
prodhuesit kryesorë, shitësit me shumicë dhe me 
përpunuesit që veprojnë në sektorët e prodhimit bujqësor, 

blegtoral dhe të agroturizmit.  
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“Për t’ia dalë mbanë të gjithë së bashku kësaj 
pandemie, na duhet të shtojmë solidaritetin për të 
respektuar te drejtat, dinjitetin dhe kontributin e të 
gjithë pjesëtarëve të shoqërisë.” 
 

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, António Guterres 
1 maj 2020 

http://www.un.org.al/sites/default/files/UNALB%20Covid%20Response_1_0.pdf
http://www.un.org.al/sites/default/files/UNALB%20Covid%20Response_Issue%232_2.pdf
https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19
https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19
https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#AL
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf


 

 

Programet e përbashkëta të OKB-së, Programi Mos Lër Askënd Mbrapa (LNB) dhe Përmirësimi i Ofrimit të Shërbimit Bashkiak për 
Mbrojtjen Sociale (IMSPSD) po ndihmojnë autoritetet bashkiake të kujdesit social të reagojnë ndaj situatave të grupeve të 
cenueshëm duke ofruar paketa ndihme me artikuj ushqimorë dhe higjienikë. 

PNUD-i u ka dhënë tashmë paketa ndihme 1850 familjeve në 18 bashki, në kuadër të programeve të përbashkëta LNB dhe IMSPSD. 

UNICEF-i i ka dorëzuar autoriteteve arsimore 46,000 pako dezinfektimi që shërbejnë për nisjen e shkollës në maj (për klasa të 
caktuara dhe afate të kufizuara kohore). 

Më 4 maj, UNOPS-i dërgoi pjesën e parë të ndihmës për emergjencë me vlerë 4 milion €, të financuara nga BE-ja. Ajo përmbante 
220,000 doreza mbrojtëse, 2000 mbulesa fytyre dhe syze mbrojtëse, si dhe 1,000 litra dezinfektues. Ndihmat e mbetura përmbajnë 
10,000 kite testimi dhe pajisje të tjera të rëndësishme, duke përfshirë ventilatorë ICU dhe ambulanca. 

OBSH-ja e ka furnizuar Laboratorin e Virologjisë të 
Institutit të Shëndetit Publik me 3000 kite testimi për 
COVID-19ën. 

UNFPA-ja siguroi dhe dorëzoi furnizime me mjete për 
mbrojtjen personale (PPE) në kuadër të gjendjes së 
emergjencës, për të mbrojtur personelin shëndetësor 
që u shërben grave shtatzëna dhe ta sapolindurve në dy 
maternitete në Tiranë. 

PPE-të do të shërbejnë për 26 mjekë obstetër dhe 
gjinekologë, 18 neonatologë, 120 mami dhe 70 
infermierë neonatologë përgjatë një periudhe 
emergjence njëmujore. 

Në bashkëpunim me LDS Charities, UNFPA-ja po siguron 
një sasi më të madhe të këtyre mjeteve mbrojtëse për 
nevojat afatmesme të personelit shëndetësor të 
materniteteve shqiptare. Për më shume informacion, 
klikoni këtu.    

Nga data 6 deri më 27 prill, OBSh-ja zhvilloi trajnime për 7054 
anëtarë të personelit mjekësor dhe infiermerik të spitaleve 
universitare dhe rajonale/bashkiake, duke trajtuar aftësitë 
dhe njohuritë e plota për diktimin dhe trajtimin e COVID-
19ës. 

UNICEF-i zhvilloi serinë e dytë të një trajnimi online për 50 
përfaqësues të drejtorive arsimore vendore në vend, të cilët 
shërbejnë si pika fokale për fëmijët që braktisin shkollën. 
Trajnimet u përqendruan tek trajtimi i kujdesit socio-
emocional për fëmijët përgjatë situatës së COVID-19ës. 

FAO është duke mbështetur Ministrinë e Bujqësisë për 
zhvillimin e një Sistemi të Informacionit të Tregut (MIS) për 
produktet bujqësore dhe inputeve kryesore, me qëllim 
zbutjen e rrezikut të këputjes së zinxhirit të furnizimit dhe të 
luhatjes së çmimeve, veçanërisht përgjatë situatës aktuale. 

Duke qenë se qeveritë vendore janë në pararojë të kësaj 
krize, nevojiten përpjekje për të forcuar kapacitetet vendore 
që të vazhdojnë të funksionojnë edhe të reagojnë. PNUD-i po 
punon për të evidentuar dhe zbatuar përqasjen më të mirë 
që këto institucione të përshtaten me realitetin e ri, duke u 
përqendruar tek zgjidhjet digjitale & planet e kontigjencës në 
kuadër të projekteve të PNUD-it, STAR dhe ISDA. Gjithashtu, 
PNUD-i ka përditësuar programin e tij për të ndihmuar DRR-
në në Shqipëri të përfshijë rreziqet shëndetësore dhe 
biologjike për të garantuar reagimin dhe qendrestarinë e 
sistemeve të qeverisjes. ►►► 

MBËSHTETJA GJATË EMERGJENCËS  

RRITJA E KAPACITETEVE TË SHQIPËRISË PËR LUFTËN NDAJ COVID-19ËS 
OBSH-ja u ka ofruar mbështetje të vazhdueshme MSMS-së dhe 
Komunitetit Teknik, si dhe Task Forcës së COVID-19ës me 
informacione dhe udhëzime teknike të rregullta dhe të 
posaçme për nCoV/COVID-19ën, për temat si më poshtë: 
përgatitja kritike, veprimtari gatishmërie dhe reagimi; 
bashkërendim, planifikim dhe mbikëqyrje në nivel shteti; ekipe 
mbikëqyrjeje dhe reagimi të shpejtë dhe hetim rastesh; 
laboratorët kombëtarë; kujdesi klinik; parandalimi dhe kontrolli 
i infeksionit; komunikimi i rrezikut dhe angazhimi i komunitetit; 
planifikimi i burimeve kyçe; protokollet e hetimit të; 
grumbullimet masive; punonjësit e shëndetësisë; ruajtja e 
shërbimit dhe e sistemit shëndetësor thelbësor. 

OBSH-ja mbështeti krijimin e një linje të gjelbër që i kushtohet 
COVID-19ës, ‘08004040’, e cila administrohet nga Qendra 
Kombëtare e Urgjencës Mjekësore. Gjithashtu, është dhënë 
mbështetje e mëtejshme për krijimin e platformës së 
komunikimit dhe bashkërendimit ndërmjet MSMS-së dhe 
institucioneve të tjera shëndetësore në lidhje me reagimin 
ndaj COVID-19ës. 

Programi i përbashkët i OKB-së, LNB-ja, ka aktivizuar një rrjet 
online profesionistësh të 8 qendrave zhvillimore dhe 
komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara, të cilat veprojnë 
në bashkitë Pogradec, Lushnje, Bulqizë, Dibër, Shijak, Ura 
Vajgurore, Përmet dhe Sarandë, për tu mundësuar atyre 
metoda dhe teknika për ofrimin e shërbimeve sociale të 
specializuara online për fëmijët përgjatë COVID-19ës. 

Ambasadori i Delegacionit të BE-së, Soreca, dhe Koordinatori i Përhershëm i OKB-

së, Williams, duke i dorëzuar pajisjet Ministres së Shëndetësisë, Manastirliu. 
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https://albania.unfpa.org/en/news/unfpa-donates-ppe-tirana-maternity-hospitals
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https://albania.unfpa.org/en/news/unfpa-donates-ppe-tirana-maternity-hospitals
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ARSIMI 

MBROJTJA E FËMIJËVE  TRAJTIMI I SHQETËSIMEVE GJINORE 

►►► Me anë të programit LNB, PNUD-i ka ndihmuar 
autoritetet shëndetësore të ofrojnë raportim ditor për 
situatën e COVID-19ës në gjuhën e shenjave. 

UNIDO po ndihmon disa NVM për të siguruar vazhdimësinë 
e punës, si për shembull me qasje në paketa financiare (hua 
bankare) me qëllim mbulimin e kostove operative për futjen 
e zgjidhjeve novatore të energjisë së rinovueshme, duke 
përkrahur rimëkëmbjen e gjelbër dhe qarkore të 
ekonomisë. 

UNODC vijon të mbështesë agjencitë ligjzbatuese me qasje pa 
pagesë në platforma mësimore digjitale të fjalës së fundit për 
personelin operacional në fushën e trafikimit. 
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UNICEF-i vijon të ndihmojë Ministrinë e Arsimit dhe Rinisë 
për bashkërendimin e përgjithshëm të reagimit të sektorit, 
duke riaktivizuar strukturën e krijuar pas tërmetit, qasjen e 
të mësuarit nga larg, dhe kthimin e sigurt në shkollë për 
nxënësit e maturës dhe mësuesit. 

UNICEF-i  bashkëdrejtoi takimin e bashkërendimit arsimor për 
situatën e COVID-19ës, duke punuar për përgatitjen e 
skenarëve të hapjes së shkollave, për të garantuat përparimin 
akademik me vëmendje për fëmijët më të cenueshëm dhe për 
masat e sigurisë. 

Kuadri për Rihapjen e Shkollave, i përkthyer në Shqip, iu dha 
Ministrisë së Arsimit dhe Rinisë nga UNICEF-i dhe nga Banka 
Botërore në mënyrë që të përdoret si udhëzues për rihapjen 
e shkollave. ►►► 
 
 

Me mbështetje të PNUD-it, MSHMS-ja ka miratuar dy 
protokolle të standardizuara për të ndihmuar Mekanizmat e 
Koordinuar të Referimit (MKR) për administrimin e rasteve 
urgjente dhe jo-urgjente të dhunës në familje.  
 

Protokolli i parë ka për qëllim të standardizojë veprimet që do 
të kryhen nga të gjithë anëtarët e MKR-së për të garantuar 
reagim të menjëhershëm, të plotë dhe përgjegjës. 
 
 

Protokolli i dytë ka për qëllim të ndihmojë autoritetet vendore 
të nivelit të bashkisë, anëtarët e Mekanizmit të Koordinuar të 
Referimit (MKR) përgjegjës për parandalimin dhe 
administrimin e rasteve të dhunës në familje, dhe veçanërisht 
anëtarët e Ekipit Teknik Shumëdisiplinor (ETS) për të trajtuar 
në mënyrë të përshtatshme rastet e dhunës në familje 
përgjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore për shkak të 
pandemisë COVID-19. 
 

PNUD-i ndihmoi 15 bashki të organizonin konkurse online nën 
moton "Së bashku për familje të shëndetshme dhe jo të 
dhunshme, edhe përgjatë situatave të emergjencës". Qëllimi 
është angazhimi i burrave, djemve, grave dhe vajzave dhe 
rritja e ndërgjegjësimit të tyre për dhunën në bazë gjinore, si 
dhe përkrahja e marrëdhënieve të shëndetshme me anë të 
artit. 
 

Përveç nxjerrjes së protokollit të posaçëm për ofrimin e 
pandërprerë të shërbimeve nga strehëzat e emergjencave 
(shih edhe buletinin tonë informativ të mëparshëm), UN 
Women po ndihmon shërbimet sociale shtetërore, strehëzat 
dhe njësitë e qeverisjes vendore të sigurohen që personeli i 
strehëzave të jetë i informuar për hapat që duhet të 
ndërmerren nëse një prej përfituesve shfaq simptoma të 
infeksionit COVID-19. Protokolli është përkthyer në anglisht 
me qëllim lehtësimin e shkëmbimit të njohurive ndërmjet 
shteteve të ndryshme në rajon e më gjerë (Klikoni këtu) 
Në bashkëpunim me OSBE-në, UN Women organizoi një 
konsultim online me 25 OShC nga i gjithë vendi, anëtare të 
Koalicionit “Gratë, Paqe, Siguri”. Bashkëbisedimi trajtoi tema 
në lidhje me sigurinë e grave dhe vajzave në kontekstin e 
emergjencës së shkaktuar prej Covid-19ësqë veprojnë për 
mbrojtjen dhe përkrahjen e të drejtave të grave në nivelin 
kombëtar dhe në atë vendor . Koalicioni iu qas aktorëve 
përkatës dhe apeloi për bashkëpunim me OShC-të që 
veprojnë për mbrojtjen dhe përkrahjen e të drejtave të grave 
në nivelin kombëtar dhe në atë vendor.  
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RRITJA E KAPACITETEVE TË SHQIPËRISË PËR LUFTËN NDAJ COVID-19ËS  

Raportim i gjendjes së COVID-19ës në gjuhën e shenjave  

PNUD-i ka aktivizuar rrjetin e tij të profesionistëve të 
qendrave zhvillimore për fëmijët me aftësi të kufizuara, të 
cilat  funksionojnë në 8 bashki, për t’i mbështetur ato me 
metoda për ofrimin e shërbimeve sociale të specializuara 
online për këto fëmijë përgjatë COVID-19ës, në bashkëpunim 
me bashkitë. 

Numri i fëmijëve në mjediset e paraburgimit vijoi të ulet nga 
20 në 17, falë avokimit të UNICEF-it dhe ndryshimit gradual të 
formës së të menduarit nga ana e profesionistëve të fushës 
së drejtësisë. Të gjitha kontrollet e kryera nga personeli 
mjekësor në përputhje me protokollet kundër COVID-it, nuk 
kanë zbuluar asnjë rast infeksioni, as tek fëmijët e as tek 
personeli. 

Grupi i Punës për Mbrojtjen e Fëmijës gjatë Emergjencave, 
bashkëdrejtuar nga UNICEF-i dhe nga World Vision Albania, po 
punon për hartëzimin e mjeteve të ndërhyrjes për mbrojtjen 
e fëmijëve dhe të grumbullimit të të dhënave për të matur 
ndikimin e ndërhyrjeve si dhe për të evidentuar kriteret 
minimale për mbështetjen psiko-sociale online të fëmijëve.  

https://albania.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/04/albania-adopts-new-protocol-to-ensure-undisrupted-shelter-services
https://albania.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/protocol-on-the-operation-of-shelters-during-the-covid-19-pandemic


 

 

Familja e OKB-së ka vijuar të jetë funksionale falë aktivizimit të 
Planeve të Vazhdimësisë së Punës, me personelin që punon 
nga shtëpia dhe duke respektuar plotësisht masat e ndërmarra 
në vend. 

Ekipi i Menaxhimit të Krizës ka miratuar planin udhëzues për 
kthim në zyrë me faza, duke nisur nga data 18 maj, në përputhje 
me masat e lehtësuara të qeverisë. Është krijuar një udhëzim i 
hollësishëm për Protokollin e Udhëtimit. 

VAZHDIMËSIA E PUNËS SË OKB-së DHE 
SIGURIA E PERSONELIT 

IOM-i po punon për të përmirësuar gjindshmërinë dhe qasjen 
e emigrantëve tek shërbimet sanitare, në kontekstin e 
gjendjes së shkaktuar nga COVID-19a. Janë siguruar pesë 
kontenierë të mobiluar dhe janë vendosur tek Qendrat e 
Regjistrimit dhe të Akomodimit të Përkohshëm për 
emigrantët e parregullt në Kapshticë, Korçë dhe Gërhot, 
Gjirokastër. 

UNHCR-ja po ofron mbështetje për rreth 90 azilkërkues 
(kryesisht familje) të strehuar në 2 qendra të akomodimit të 
përkohshëm në Kapshticë dhe Kakavijë. Janë ofruar materiale 
higjienike dhe pastrimi, paketa ushqimore dhe ushqime të 
ngrohta. Gjithashtu, refugjatëve dhe azilkërkuesve u është 
ofruar këshillim dhe udhëzim për menaxhimin e çështjes 
(duke përfshirë ndihmë ligjore, administrative dhe 
psikologjike) si dhe për COVID19ën.  

Rruga Skënderbej, Ndërtesa Gurten,  
Kati 2, Tiranë, Shqipëri 

Tel: +355 (4) 2250205, 2250224 
E-mail: registry.al@un.org 

MIGRANTËT DHE REFUGJATËT  

KOMUNIKIMI 

Zyra e OKB-së në Shqipëri dhe Ambasada e Suedisë zhvilluan 
një fushatë të përbashkët komunikimi rreth mënyrës se si 
kriza e shkaktuar prej COVID-19ës po ka ndikim të madh tek 
gratë dhe rreth arsyeve përse aspekti gjinor çon në 
rimëkëmbje më të shpejtë dhe në ndërtim të një të ardhmeje 
më të mirë për të gjithë. 

Një mesazh video i përbashkët (foto nga videoja poshtë) i 
Koordinatorit të Përhershëm të OKB-së dhe e 
Ambasadores së Suedisë në Shqipëri u nda në mediat 
sociale. 

Si pjesë të programit të përbashkët të OKB-së EVAW, UN 
Women, krijoi një Njoftim Shërbimi Publik për parandalimin e 
dhunës ndaj grave përgjatë COVID-19ës, periudhë e 
shoqëruar me rritje të rasteve të dhunës në familje në të 
gjithë botën. Videoja e shpërndarë më 27 prill, po 
transmetohet aktualisht nga Televizioni Publik Shqiptar.   
►►► 

 

►►► OBSH-ja po punon me MSMS-në në kuadër të 
fushatave të komunikimit për COVID-19ën, duke përfshirë 
edhe krijimin dhe transmetimin e spoteve dhe posterëve 
video në kanale të ndryshme (media sociale dhe 
televizione), për të ofruar informacione të nevojshme në 
lidhje me infeksionin COVID-19. 
 

Në maj të këtij viti, UNFPA-ja përgëzon mamitë dhe uron nënat, 
si dhe u bën thirrje partnerëve dhe qeverive në të gjithë botën 
të ndërmarrin çdo hap të mundshëm për të garantuar sigurinë 
dhe shëndetin e tyre. 
 

Për të shënuar Ditën Botërore të Sigurisë dhe Shëndetit në 
Punë, më 28 prill, ILO shpërndau mesazhe ndërgjegjësuese në 
median sociale dhe në atë të shkruar që punëdhënësit t’i 
kushtojnë vëmendje sigurisë të të gjithë punonjësve përgjatë 
COVID-19ës, veçanërisht tani që gjithnjë e më shumë biznese 
po hapen pas lehtësimit të masave ndaj COVID-19ës. Shih 
artikullin këtu.  

►►► Platforma Akademi.al, e mbështetur nga UNICEF-i (e 
vetmja platformë digjitale open source që funksionon në 
marrëveshje me Ministrinë e Arsimit), ka krijuar dhe vënë 
në dispozicion pa pagesë më shumë se 700 video dhe 
materiale të tjera didaktike. 

Materialet do të ndihmojnë të gjithë studentët, përfshirë 
edhe fëmijët me aftësi të kufizuara dëgjimore. Deri në fund 
të projektit, pritet të ofrohen edhe 2.500 leksione të tjera. 
Të njëjtat leksione shfaqen edhe nga televizioni publik 
kryesor, në mënyrë që të shkohet edhe tek fëmijët më të 
cenueshëm. 

Si pjesë e programit parandalues të saj, UNODC-ja  ka 
shpërndarë informacione për prindërimin përgjatë COVID-
19ës, për të mbështetur familjet e rajonit në përballjen me 
këtë situatë. Për të ndihmuar më shumë persona, materialet 
janë përkthyer në gjuhët vendase.  

https://www.youtube.com/watch?v=7cEnURANTu4
https://www.youtube.com/watch?v=AuU_xqrob9w&feature=youtu.be
https://www.unfpa.org/midwifery
https://www.monitor.al/ilo-mbrojini-punetoret-si-tani-ashtu-edhe-pas-lehtesimit-te-kufizimeve/
https://www.akademi.al/

