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Kryqi i Kuq Shqiptar në 
ndihmë të banorëve të zonave 

të bllokuara nga dëbora



Është shoqata më e vjetër humanitare në Shqipëri. Ai është 

themeluar në vitin 1921 dhe është njohur zyrtarisht nga Komiteti 

Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq më 1923. Që nga ai vit është 

anëtar i Federatës (në atë kohë Ligës) së Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe 

Gjysmëhënës së Kuqe, duke qenë kështu shoqata e 38-të e themeluar 

deri atëherë. Në këtë mënyrë Kryqi i Kuq Shqiptar është pjesë e Lëvizjes 

Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Sipas nenit 

1 të Ligjit Nr.7864 për Kryqin e Kuq Shqiptar, të miratuar nga Parlamenti 

Shqiptar më datë 29.9.1994, Kryqi i Kuq Shqiptar është një shoqatë 

humanitare vullnetare që e ushtron veprimtarinë në mënyrë të pavarur 

në bazë të parimeve themelore të Lëvizjes ndërkombëtare humanitare 

të Kryqit të Kuq e Gjysmëhënës së Kuqe dhe të Konventave të Gjenevës të 

12 gushtit 1949 - ratifikuar nga Republika e Shqipërisë më 27 maj 1957 

- dhe Protokolleve shtesë të 10 qershorit 1977 - ratifikuar nga Republika e 

Shqipërisë më 16 qershor 1993. Ai është ndihmës i organeve të pushtetit 

për çështjet humanitare në mbarë vendin.

V I Z I O N I
Kryqi i Kuq Shqiptar synon të jetë një 
shoqatë humanitare e zhvilluar, që punon 
për përmirësimin e jetës dhe dinjitetit të 
njerëzve në nevojë, në përputhje me parimet 
themelore të Lëvizjes.

M I S I O N I
Kryqi i Kuq Shqiptar ndihmon, nëpërmjet 
veprimtarisë së vet humanitare, njerëzit 
më në nevojë duke mobilizuar forcën e 
humanizmit të shoqërisë shqiptare.

KRYQI I KUQ SHQIPTAR
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Zakonisht fillimet e vitit u kushtohen analizave të punës për ç’ka u la pas dhe planifikimeve 
për më tej. Këto janë procese të rëndësishme që kërkojnë kohë dhe përqendrim. Mirëpo 

moti vendosi ndryshe në këtë janar 2012 kur nga dëbora e madhe, u bllokuan me mijëra 
banorë në disa rrethe të zonave malore të vendit. Për një shoqatë humanitare si Kryqi i Kuq 
Shqiptar që përgatitjen dhe përgjigjen për raste katastrofash e ka program prioritar, ishte 
koha për veprim të menjëhershëm. Më shumë informacion për operacionin e ndihmave që 
u organizua për të ndihmuar njerëzit e mbetur pa ushqime dhe materiale të tjera jetësore, do 
të gjeni në shkrimin në brendësi të Revistës. Këtu duam thjesht të nënvizojmë mbështetjen 
e menjëhershme që Kryqi i Kuq Shqiptar pati nga Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq 
dhe e Gjysmëhënës së Kuqe në përgjigje të apelit që ai lëshoi për ndihmë. Mbështetje u ofrua 
edhe nga njerëzit e thjeshtë, por edhe nga donatorët si fonadacioni Vodafone Albania dhe Kryqi i Kuq Gjerman, për të cilat është 
rasti për t’u shprehur mirënjohjen tonë dhe falenderimet në emër të përfituesve.

Por shkrimi kryesor i këtij numri lidhet me një element në dukje të thjeshtë. Sa njihet Kryqi i Kuq Shqiptar? Si perceptohet puna 
e një shoqate humanitare? Cilët janë mekanizmat që mundësojnë organizimin dhe funksionimin sa më të mirë të saj?  Janë këto 
disa nga çështjet që ka trajtuar në artikullin e tij presidenti i Kryqit të Kuq Shqiptar prof.dr. Shyqyri Subashi. Duke nënvizuar 
karakterin kombëtar dhe ndërkombëtar të shoqatës dhe mbështetjen në parimet themelore të Lëvizjes, presidenti nxjerr në pah 
disa nga elementët më specifikë që e bëjnë Kryqin e Kuq Shqiptar të veçantë në morinë e shoqatave dhe organizatave të tjera.  

Revista i kushton vëmendje edhe një forumi të rëndësishëm statutor që mbahet këtë vit dhe që është mbledhja e anëtarëve të 
degëve. Në një artikull të zëvendës presidentit të Kryqit të Kuq Shqiptar z.Merzuk Hoxha, kërkohet që ky forum, më i larti i 
degës në pikëpamje vendimore, të kthehet në një analizë të vërtetë pune me qëllim përmirësimin e funksionimit të njësisë bazë 
të shoqatës siç është dega. 
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Të NjOHIM Më MIRë  
KRYQIN E KUQ SHQIPTaR

Prof. Dr. Shyqyri Subashi

Kryqi i Kuq Shqiptar një shoqatë humanitare e pavarur
4) Rregullorja e Brendshme e Kryqit 

të Kuq Shqiptar, e miratuar nga Këshilli 
Drejtues i tij.

Është tepër e rëndësishme të thekso
het se Kryqi i Kuq Shqiptar mbështetet 
në Konventat e Gjenevës dhe në protoko
llet shtesë të tyre, të cilat janë ratifikuar 
nga Republika e Shqipërisë. Prej këtyre 
konventave ai gëzon të drejtën e përdori
mit të emblemës së tij, e cila shërben si 
shenjë treguese dhe mbrojtëse si në kohë 
paqe ashtu edhe në kohë lufte. Emblema e 
Kryqit të Kuq përbëhet nga pesë kuadrate 
të kuqe me brinjë të barabarta, të siste
muar në formë kryqi dhe e vendosur në 
një sfond të bardhë. Përdorimi i emble
mës dhe i emrit të Kryqit të Kuq nga 
persona fizikë e juridikë në kundërshtim 
me mënyrën e përcaktuar në ligj, cilido 
qoftë qëllimi i këtij përdorimi, konside
rohet kundërvajtje administrative që 
dënohet. 

Kryqi i Kuq Shqiptar, në të gjithë 
veprimtarinë e tij udhëhiqet nga shtatë 
parimet themelore të Lëvizjes Ndërkom
bëtare të cilat janë: humanizmi, neutrali
teti, paanësia, pavarësia, vullnetarizmi, 
uniteti dhe universaliteti. Por në tërësinë 
e këtyre parimeve veçanërisht e rëndë
sishme është që Kryqi i Kuq Shqiptar të 
jetë e të funksionojë i pavarur dhe të ketë 
një autonomi institucionale nga nivelet 
e ndryshme të pushtetit publik, sepse 
vetëm kështu ai do të jetë në gjendje të 
zbatojë gjithnjë parimet e tjera themelore 
të Lëvizjes Ndërkombëtare dhe të kryerje 
plotësisht dhe në mënyrë korrekte veprim
taritë e tij humanitare. Ndërkohë Kryqi i 

Kuq gjithnjë funksionon si bashkëpunues 
korrekt dhe ndihmës i pushtetit publik 
për çështje humanitare dhe për të mirë 
të më nevojtarëve. 

Është shumë e nevojshme të kupto
het se Kryqi i Kuq Shqiptar ka, jo vetëm, 
karakter kombëtar por edhe ndërkom
bëtar: 

Karakteri kombëtar i Kryqit të Kuq 
Shqiptar qëndron në faktin se në vend 
ka një shoqatë të vetme të Kryqit të Kuq, 
e cila e shtrinë veprimtarinë në të gjithë 
territorin e vendit dhe se, duke respektuar 
parimet themelore të Lëvizjes Ndërkom
bëtare, ajo luan rolin ndihmës të auto
riteteve publike në fushën shëndetësore 
ushtarake, në përputhje me Konventat e 
Gjenevës, por edhe në veprimtaritë e tjera 
humanitare. Kurse Karakteri ndërkom-
bëtar i Kryqit të Kuq Shqiptar qëndron 
në atë se ai është pjesë aktive e Lëvizjes 
Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe kjo 
sepse Kryqi i Kuq Shqiptar është i njohur 
nga Komiteti Ndërkombëtarë i Kryqit 

Kryqi i Kuq Shqiptar është një shoqatë 
serioze, që e rregullon tërë organi
zimin dhe funksionimin e saj në 

bazë të dokumenteve ligjore të rëndësish
me, të cilat janë: 

1) Ligji Nr. 7864 për Kryqin e Kuq 
Shqiptar, miratuar nga Parlamenti i 
Republikës së Shqipërisë; 

2) Ligji Nr. 7865, për Mbrojtjen e 
emblemës dhe emrit të Kryqit të Kuq, 
gjithashtu i miratuar nga Parlamenti i 
Republikës së Shqipërisë;;

3) Statuti i shoqatës, i cili është i 
mbështetur fort në Statutin tip të Fede
ratës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq 
dhe Gjysmëhënës së Kuqe dhe që është 
miratuar në Asamblenë e Përgjithshme 
të Kryqit të Kuq Shqiptar; 

Editorial
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të Kuq dhe sepse është anëtarë i Federa
tës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq e 
Gjysmëhënës së Kuqe. Pikërisht duke u 
bazuar në faktin që Kryqi i Kuq Shqiptar 
ka edhe karakterin ndërkombëtar, bëhet 
e mundur të përmbushen mirë detyrat 
e tij humanitare duke i bashkërenduar 
ata me veprime konkrete ndërkombëtare 
dhe në përputhje me parimet themelore 
të Lëvizjes Botërore.

Nga pikëpamja institucionale Kryqi 
i Kuq Shqiptar ka organet dhe forumet 
e tij drejtuese krejtësisht të pavarur. Të 
gjithë pjesëmarrësit e këtyre organeve dhe 
forumeve, duke filluar nga presidenti i 
shoqatës, janë të pa emëruar nga askush, 
por të zgjedhur, duke u bazuar në krite
ret e përcaktuara në dokumentet bazë të 
shoqatës dhe në respektim të parimeve 
themelore të Lëvizjes Ndërkombëtare 
të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 
Kuqe. Veçanërisht e rëndësishme është 
të theksohet dhe të kihet gjithnjë parasysh 
se në organet drejtuese të Kryqi të Kuq 
Shqiptar mund të zgjidhen vetëm anëtarët 
aktiv (vullnetarët e spikatur) të tij dhe për 
kandidatët që mund të zgjidhen në çdo 
post ka profile të përcaktuara e të miratu
ara më parë se të bëhen zgjedhjet. 

Organet drejtuese të Kryqi i Kuq 
Shqiptar janë jo vetëm në nivel qendror, 
por edhe në nivel të degëve. 

Organet drejtuese në nivel qendror 
janë: Asambleja e Përgjithshme dhe 
Këshilli Drejtues. Por në gjirin e tij funk
sionojnë edhe komisione statutore dhe të 
posaçme..

Asambleja e Përgjithshme është organi 
me autoritetin më të lartë në shoqatën e 
Kryqit të Kuq Shqiptar. Ajo përbëhet nga: 
Këshilli Drejtues, kryetarët e degëve dhe 
delegatët e zgjedhur në degët e ndryshme 
të shoqatës. Asambleja e Përgjithshme e 
Kryqit të Kuq Shqiptar mblidhet një herë 
në dy vjet dhe ka kompetencat e mëposht
me: miraton statutin e shoqatës; përcak
ton misionin e saj; miraton raportin e 
veprimtarive humanitare, raportin finan
ciar dhe bilancin e shoqatës. Gjithashtu 
Asambleja e Përgjithshme zgjedh: Presi
dentin, zv.Presidentin, Këshillin Drejtues, 
Kryetarin dhe anëtarët e Komisionin të 
Financës dhe të Komisionit të Vrojtim 

KËSHILLI I
DELEGATËVE

KOMISIONI I
PËRHERSHËM

KONFERENCA
NDËRKOMBËTARE

SHTETET
PALË

Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq 
dhe e Gjysmëhënës së Kuqe
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Verifikimit, vendos krijimin e degëve të 
reja, cakton kuotën e anëtarësisë, etj. 

Këshilli Drejtues përbëhet nga presi
denti dhe zv. presidenti i shoqatës, nga 
kryetari i komisionit të financës dhe dhjetë 
anëtarë, gjashtë prej të cilëve janë të zgje
dhur prej kryetarëve të degëve. Këshilli 
drejtues ka kompetencë të vendos për të 
gjitha çështjet e rëndësishme që paraqesin 
interes për jetën dhe qëllimet e Kryqit të 
Kuq Shqiptar ndërmjet dy asambleve. Ai 
zbaton politikat e përgjithshme të shoqa
tës dhe për to përgjigjet para Asamblesë 
se Përgjithshme. Kompetencat e Këshillit 
Drejtues paraqiten në statut, por disa me 
konkretet prej tyre janë: zgjedh komisio
nin e kandidimit për votime, miraton 
rregulloren e brendshme, emëron sekre
tarin e përgjithshëm dhe vlerëson aktivi
tetin e tij për çdo vit, përcakton politikën 
për të punësuarit, etj. 

Organet e Kryqit të Kuq Shqiptar në 
nivel dege është Mbledhja e Anëtarëve 
dhe Këshilli i Degës. 

Mbledhja e Anëtarëve në degë. Dega 
është njësia bazë e Kryqit të Kuq Shqiptar 
dhe, për rrjedhojë, mbledhja e anëtarëve 
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është organi më i lartë dhe më i gjerë i 
saj. Atje votohet me sistemin e mirënjohur 
dhe të dëshiruar “një anëtarë një votë“. 
Mbledhja e anëtarëve në degë analizon 
veprimtarinë humanitare që është bërë në 
territorin e saj, raportin financiar lidhur 
me ta, etj. Mbledhja e Anëtarëve zgjedh 
kryetarin e degës, nënkryetarin, kryeta
rin e komisionit të financës dhe anëtarët 
e këshillit të degës ndër vullnetarët e saj. 
Ajo gjithashtu zgjedh delegatët që do 
të përfaqësojnë degën në asamblenë e 
përgjithshme.

Këshilli i Degës përbëhet nga kryetari, 
zëvendës kryetari, kryetari i komisionit të 
financës dhe anëtarët e Këshillit të Degës, 
numri i të cilëve lëviz sipas disa kritereve 
të përcaktuar në përputhje me madhësi
në e degës. Këshilli i Degës drejton tërë 
punën e shoqatës në territorin e saj dhe 
mblidhet jo më pak se 4 herë në një vit. 
Këshilli i degës zgjedh edhe komisionin 
e kandidimit, i cili funksionon në periu
dhën e zgjedhjeve.

Siç kuptohet shumica dërmuese e 

njerëzve që angazhohen në Kryqin e Kuq 
Shqiptar janë të zgjedhur ndër vullnetarët 
më të mirë të tij. Sigurisht që kjo është 
një gjë specifike e kësaj shoqate, e cila 
duhet ditur dhe ndërgjegjësuar mirë, nga 
të gjithë dhe në përputhje me të duhet 
vepruar. Por përveç të zgjedhurve të cilët, 
siç u tha, janë vullnetarë ka edhe një 
numër të kufizuar, por të përgatitur mirë 
të punësuarish, të cilët nevojiten për të 
dhënë ekspertizën e nevojshme në shoqatë 
dhe për të pas sukses në organizimin sa 
më mirë të punës vullnetare, në mënyrë 
që kështu të mundësohet përballimi i 
volumit dhe kapja e standardeve optima
le të kryerjes të veprimtarive humanita
re, që situatat normale, por sidomos ato 
emergjente, shpeshherë kërkojnë. 

Kështu bëhet e mundur që nga Kryqi i 
Kuq Shqiptar të kryhen shumë programe 
që nevojtarët, qytetarët dhe organet e 
shtetit kanë pas rastin t’i shikojnë dhe të 
njihen me ta. Programet dhe projektet 
kryesore që Kryqi i Kuq Shqiptar zbaton 
janë: programi i përhapjes së parimeve 

themelore dhe të idesë së Kryqit të Kuq, 
përgatitja dhe asistenca në raste katastro
fash, ndihma e parë mjekësore përfshirë 
dhe certifikimin e qytetarëve që pajisen 
me patentë për të drejtuar automjetet, 
dhurimi vullnetar dhe falas i gjakut duke 
përfshirë aty projektin e “Klubit 25” dhe 
projektin ndërkufitar “Besy”, programet 
shëndetësore (higjiena vetjake dhe në 
komunitet, shëndeti nëna dhe fëmija, 
lufta kundra SIDAs, etj.), mjaft programe 
sociale ku spikasin qendra për të moshuar 
në 14 qytete të vendit, projekti telemje
kësia në bashkëpunim me fondacionin e 
mirënjohur Vodafone, Ministrinë e Shën
detësisë dhe Spitalin Hygeia, projekti i 
sensibilizimit kundër minave dhe muni
cioneve të paplasura, etj. Në shërbim të 
këtyre programeve janë sektorët adminis
trativë e financiarë të shoqatës. 

Prof. Dr. Shyqyri Subashi
President i KKSH-së
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Merzuk Hoxha

Në fokus

Të përsosim më tej zhvillimin e 
mbledhjes së anëtarëve të degës
T’i kthejmë mbledhjet e anëtarëve në analiza pune

Kryqi i Kuq Shqiptar është një shoqa
të humanitare, veprimtaria e të cilit 
mbështetet në Parimet themelore të 

Lëvizjes Botërore të Kryqit të Kuq dhe 
të Gjysmëhënës së Kuqe. Njëkohësisht 
ai është një organizatë mjaft popullore 
që përfshin në gjirin e vet rreth 100.000 
anëtarë, ku secili prej tyre mund të japë 
kontributin e tij pa bërë asnjë dallim apo 
favorizim individual apo shoqëror: fshatar 
ose qytetar, punëtor apo nëpunës, qoftë 
me njërën apo tjetrën bindje politike e 
përkatësi fetare a rajonale, duke respektu
ar parimet bazë dhe dokumentet kryesore 
si statuti dhe rregullorja e brendshme.

Në momente të veçanta gjatë jetës, 
të gjithë mund të bëhemi nevojtarë për 

ndihmë të shpejtë, për të kërkuar njeri
un e humbur, të rrezikuar nga përmbyt
jet apo tërmetet. Kjo është arsyeja që 
prania e Kryqit të Kuq në këto situata 
të padëshiruara e tronditëse për jetën, 
është një mbështetje e fortë jo vetëm për 
ndërhyrje shëndetësore dhe materiale, 
por edhe në aspektin psikologjik për nje
rëzit e dëmtuar. Sigurisht për të qenë të 
gatshëm për njerëzit në nevojë, është e 
domosdoshme të rritet niveli dhe cilësia 
e kontributit tonë në këto fatkeqësi. Pran
daj shoqata jonë duhet të funksionojë 
shumë mirë nga ana organizative dhe të 
jetë e parapërgatitur për të përmbushur të 
gjithë detyrimet që i ka ngarkuar vetes e 
për të vënë në jetë parimet themelore të 
Lëvizjes së Kryqit të Kuq.

Shoqata jonë i realizon veprimtaritë 
e saj nëpërmjet kontributit që japin 
anëtarët dhe vullnetarët e saj, të cilët 
përbëjnë bazën e gjerë të shoqatës që në 
fakt janë “pronarët” e saj. Ata informo
hen rregullisht për gjendjen e shoqatës, 
veprimtaritë e saj dhe sjellin në forumet e 
shoqatës, idetë dhe propozimet e tyre për 
zgjerimin dhe planifikimin e veprimtarive 
dhe hartimin e projekteve.

Pikërisht për këtë, për të analizuar 
rezultatet dhe për të planifikuar mënyrën 
e zhvillimit në të ardhmen, Kryqi i Kuq 
Shqiptar mbledh periodikisht forumet e 
tij më të larta statutore, të cilat realizohen 
në dy nivele: 

• niveli i parë është ai i Mbledhjes së 

Anëtarëve të Degës së Kryqit të Kuq 
Shqiptar, 

• niveli i dytë është Asambleja e Për
gjithshme.

Mbledhja e anëtarëve të degës është 
organi më i lartë i degës dhe përfaqëson 
tërësinë e anëtarëve të saj. Ajo vendos 
mbi çështje që kanë të bëjnë me jetën 
dhe veprimtarinë e Kryqit të Kuq Shqip
tar në territorin përkatës (rreth, bashki 
apo komunë) në përputhje me Statutin, 
Rregulloren e Brendshme dhe politikat e 
shoqatës. Ajo përbëhet nga Këshilli i Degës 
dhe çdo anëtar i regjistruar që dëshiron të 
marrë pjesë në të. Mbledhja e anëtarëve të 
Degës kërkon një kuorum pjesëmarrjeje, 
që duhet të jetë jo më pak se 40 persona 
për degët e kategorisë së dytë dhe jo më 
pak se 60 për degët e kategorisë së parë. 
Ajo mblidhet çdo 2 vjet, ndërsa çdo 4 vjet 
mbledhja kryen edhe zgjedhjet për kryeta
rin e Degës, Zv.kryetarin, anëtarët e Këshi
llit, Kryetarin dhe anëtarët e Komisionit të 
Financës si dhe delegatët për në Asamblenë 
e Përgjithshme të radhës, numri i të cilëve 
caktohet nga Këshilli Drejtues.

Rendi i ditës i mbledhjes së anëtarëve 
të degës përfshin:

• Raport mbi gjendjen e degës të 
paraqitur nga Kryetari i Degës;

• Raportin mbi veprimtarinë e Degës 
për periudhën midis 2 mbledhjeve 
të paraqitur nga Sekretari i Degës;

• Raportin financiar, projektbuxhe
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tin dhe Planin e Veprimit për 2 vitet 
e ardhshme;

• Raportin e Komisionit të financës 
me komentet dhe rekomandimet 
për raportin financiar dhe projekt 
– buxhetin.

• Çështje të tjera të propozuara nga 
Këshilli i Degës

I rëndësishëm është serioziteti në 
zhvillimin e mbledhjeve dhe drejtimi me 
kompetencë i saj nga Kryetari i Degës, duke 
zbatuar rregullat 10 dhe 11 të Rregullores 
së Brendshme, që kanë të bëjnë me disku
timet, propozimet, mocionet.

Mbledhjet e anëtarëve janë dhe duhet 
të bëhen aty ku shfaqet formalizmi, 
analiza të mirëfillta pune. Kjo duhet 
bërë më së miri edhe për vetë faktin se 

shoqata e Kryqit të Kuq Shqiptar është 
ndihmëse e pushtetit publik për veprim
taritë humanitare në shërbim të shoqërisë 
dhe ka kështu një përgjegjësi edhe më të 
madhe. Drejtuesit e degëve, qofshin ata 
në funksione të zgjedhura apo të punë
suar, duhet të marrin masa për të sigu
ruar një pjesëmarrje sa më të gjerë në 
këto mbledhje, me një përfaqësim sa më 
të mirë të shtresave të shoqërisë. Kuorimi 
i mbledhjes nuk është një shifër që duhet 
siguruar formalisht, por edhe cilësisht. 
Një rëndësi të veçantë merr përgatitja e 
dokumentacionit të forumit të mbledh
jes së anëtarëve. Ai s’duhet të jetë formal, 
por të pasqyrojë realitetin dhe të ndjekë 
nenet e Statutit dhe rregullat e Rregullores 
së Brendshme. Vetëm në këtë mënyrë, 
me pjesëmarrje gjithëpërfshirëse dhe 

më dokumentacion të përgatitur mirë, 
mbledhjet e anëtarëve mund të kthehen 
në analiza të thelluara të veprimtarive të 
kryera dhe të piketojnë siç duhet zhvilli
min në të ardhmen.

Shoqata jonë tashmë ka fituar një 
përvojë të mirë në organizimin e këtyre 
mbledhjeve dhe vërejmë me kënaqësi se 
ato po bëhen gjithnjë e më tepër me nivel. 
Ajo po tregon se mund të cilësohet si një 
shoqatë që funksionon mirë, gjë për të 
cilën ka marrë vlerësime pozitive si nga 
autoritetet publike, edhe nga popullata 
për kontributin e çmuar që jep në lehtësi
min e vuajtjeve të shtresave në nevojë, 
sidomos në raste katastrofash. 

Merzuk Hoxha
Zëvendës President i KKSH-së
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Në këto 23 vitet e fundit, reshjet e 
shumta kanë shkaktuar përmbytje 
të vazhdueshme, veçanërisht në 

Prefekturën e Shkodrës. Ndaj për vitin 
2012 pritej përmbytja e radhës duke ditur 
se pak ishte bërë për të ulur prekshmërinë 
e zonës. E kam fjalën për investime në 
hapje apo pastrim kanalesh, ndërtimin e 
“bypasit” apo pritave, thellimi i lumenj
ve, ndalimi i gërryerjes së lumenjve nga 
ekskavatorët e ndërtimit, ndërgjegjësimi 
i komunitetit për zvogëlimin e rreziqeve 
etj.

Edhe 2012ta filloi me reshje, por 
kësaj radhe reshje të shumta dëbore, gjë 
që “testoi” edhe njëherë tjetër shoqatën 
tonë me një tjetër emergjencë, dimrin a 
ashpër me dëborë dhe ngrica. Një dimër 
veçanërisht i prapë duke bërë që trashësia 
e dëborës në disa zona të vendit, të shkon
te nga 2 e më shumë metra. Kështu u 
bllokuan rrugë nacionale dhe rurale duke 
vështirësuar apo kufizuar në minimum 
lëvizjet, u izoluan rreth 230 mijë banorë 
në shumë komuna dhe bashki të zonës 
veriore, veri lindore dhe rrethe të tjera 
të vendit te të cilët dolën në pah nevoja 
për ilaçe, ushqime, ushqime për bagëtinë 
etj. 

Në përgjigje të situatës qeveria shpa
lli gjendjen e emergjencës natyrore në 
prefekturat Shkodër, Kukës, Peshkopi, 
Korçë dhe nënprefekturën Librazhd, 
dhe sipas këtij Ligji dhe Planit Kombëtar 
të Emergjencave Civile, të gjithë anga

zhohen në përballimin e situatës. Te “të 
gjithë” përfshihen  strukturat e pushtetit 
vendor e ato të pushtetit qendror, Kryqi 
i Kuq Shqiptar, shoqatat e ndryshme, 
komunitetet etj. 

Në Kryqin e Kuq Shqiptar është kri
juar tashmë një traditë e mirë dhe është 
grumbulluar një përvojë e vyer në përmbu
shjen e misionit humanitar, bazuar në 
Politikën dhe Planin e shoqatës për raste 

katastrofash dhe angazhimeve që dalin 
nga Plani Kombëtar i Emergjencave Civi
le. Natyrisht ka ngjashmëri të aktiviteteve 
që kryen shoqata jonë në situata të tilla, 
por për të bërë një evidentim të asaj çka 
u bë konkretisht po i përmendim edhe 
në këtë shkrim. 

Vetë presidenti Prof. Dr. Shyqyri 
Subashi ka qenë i angazhuar maksima
lisht në ndjekjen e situatës, marrjen e 

Dimër 2012
Kryqi i Kuq Shqiptar në ndihmë të banorëve  
të zonave të bllokuara nga dëbora

aktualitet
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vendimeve përkatëse si dhe duke takuar e 
informuar strukturat më të larta të shtetit, 
Kryeministrin dhe Ministrin e Brend
shëm dhe njëkohësisht Kryetar i Komisio
nit Ndërministror për Emergjencën për 
angazhimet e shoqatës në këtë katastrofë. 
Gjithashtu zëvendës presidenti i shoqatës 
Dr. Merzuk Hoxha ka ndjekur nga afër 
një ditë shpërndarjeje që u bë në Topojan 
të Kukësit, duke shoqëruar Ambasadoren 
Gjermane në Tiranë zj. Carola Mueller 
Holktmper. Ambasadorja mori pjesë në 
këtë shpërndarje që u realizua falë dona
cionit prej 40 mijë eurosh të Kryqit të 
Kuq Gjerman për këtë emergjencë. 

Më në detaje disa nga hapat e ndër
marra nga Kryqi i Kuq Shqiptar në 
përgjigje të kësaj katastrofe janë si më 
poshtë: 

• Degët e shoqatës ndoqën me 
kujdes situatën nëpër komunat, bashki
të dhe prefekturat e tyre dhe raportuan 
periodikisht në seli. 

• Përfaqësues nga degët morën pjesë 
në Komisionet e Emergjencës të ngritura 
në njësitë e pushtetit vendor nga ku morën 
e dhanë informacion për situatën.

• Në seli u ngrit Grupi i menaxhimit 
të Emergjencës dhe angazhua i gjithë stafi 
me detyra specifike për menaxhimin e 
përgjigjes ndaj emergjencës së krijuar.

• Këshilli Drejtues analizoi në mble
dhjen e radhës reagimin e shoqatës për 
këtë emergjencë dhe e miratoi atë.

• U vunë në gatishmëri kapacitetet 
logjistike dhe të shpërndarjes së shoqa
tës. Nga stoku ekzistues u përgatitën 300 
pako me kuti dhe filloi shpërndarja në 
ato degë ku kushtet e rrugës mundësonin 
transportin dhe shpërndarjen.

• Në zonën e emergjencës u mobi
lizuan vullnetarët duke u angazhuar për 
të ndihmuar sipas mundësive e aksesit që 
kishin, kategori sociale në nevojë.

• U lëshua një apel ndihme për 
Federatën Ndërkombëtare të shoqatave 
të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së 
Kuqe (FNKK). Apeli mori një përgjigje 
të menjëhershme që më datë 10 Shkurt 
2012. Apeli konsistoi në një operacion 
ndihme për 1.000 familje me një paketë 
ndihme standard e përbërë nga: 

 1 pako ushqimore 20 kg (5 lt. vaj, 5 
kg sheqer, 5 kg fasule; 5 kg oriz), 

 25 kg miell, 
 1 kit higjienike 
 4 batanije. 
• Në përgjigje të apelit, përveç Feder

atës, kontribuuan edhe Fondacioni Voda
fone Albania me 2 milion lekë dhe 1000 
karta telefoni për 350 familje dhe Kryqi 
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i Kuq Gjerman me 40 mijë euro për 800 
familje. Kështu numri total i familjeve 
që u ndihmuan nga operacioni i Kryqit 
të Kuq Shqiptar shkoi në 2.150 familje. 

• Në nivel shoqate u iniciua një fush
atë për mbledhje ndihmash në mbështetje 
të zonave të prekura nëpërmjet së cilës 
u grumbulluan pak fonde dhe rreth 200 
pako me ushqime.

• U zhvillua operacioni i shpërndarjes 
së ndihmave. Në operacion u përfshinë 
degët në prefekturat ku u shpall gjen
dja e emergjencës, përkatësisht Malësi 
e Madhe, Shkodër, Pukë, Kukës, Has 
Tropojë, Dibër, Bulqizë, Burrel, Libra
zhd, Devoll Pogradec, Korçë e Ersekë. 
Më pas u përfshinë edhe 4 degë të tjera 
me probleme nga dimri respektivisht 
Gramsh, Përmet, Tepelenë dhe Skrapar. 
Pra në total në operacionin e emergjencës 
u përfshinë 18 degë. Kriteret për familjet 
përfituese ishin dy:

 Familje të varfra (që nënkuptonte 
me asistencë ose pak të ardhura, 
të papunë, pleq të vetmuar pa 
përkrahje, gra me fëmije jetimë);

 Të prekur apo të bllokuar nga dëbo
ra. 

Në zbatim të apelit më datë 13 shkurt 
2012 filloi puna për shpërndarjen e ndih

mave nëpër degë e cila vazhdoi deri më 
datë 15 mars 2012, e cila shënoi edhe 
ditën e fundit të shpërndarjes.  

Disa mësime dalin për të gjithë nga 
kjo fatkeqësi. Së pari shkaqet kryesore 
lidheshin sa me sasinë e madhe të dëborës 
që natyra lëshoi në pjesën malore të vendit, 
aq edhe me përgatitjen e pamjaftueshme 
të strukturave përgjegjëse për të përballuar 
një situatë të tillë. Duhet të bëjmë më 
shumë për sensibilizimin e komunitetit 
për llojet e katastrofave që mund të na 
godasin me qëllim që t’i përballojmë ato 
sa më mirë dhe me sa më pak probleme. 
Kështu për shembull në një zonë që dihet 
se mund të bllokohet me javë nga dëbora 
në kohë dimri, komuniteti dhe bashkia në 
krye të tij mund dhe duhet të marrin vetë 
paraprakisht disa masa për të minimizuar 
pasojat si sigurimi i rezervave ushqimore, 
i ilaçeve për personat e sëmurë, furnizimi 
paraprak nga strukturat përkatëse me ilaçe 
edhe i qendrave shëndetësore dhe ushqime 
rezervë për zona të thella, plane reagimi 
në rast emergjence, pastrim çatish etj. 

Një element që doli në pah gjatë kësaj 
situate të jashtëzakonshme ishte edhe 
bllokimi i shumë rrugëve kombëtare dhe 
rurale nga bora, duke mos lejuar funksioni
min normal të jetës në zonat e bllokuara. 

Ky aspekt shfaqet shumë i rëndësishëm 
pasi në varësi të gjendjes së rrugëve, kush
tëzohen të gjithë elementët e ndërhyrjes së 
operacionit të ndihmës. Duke përgëzuar 
angazhimin e strukturave përgjegjëse për 
t’i hapur mbasi ato u bllokuan, eviden
tojmë megjithatë se kjo ka nuk është 
mënyra më efektive e veprimit. Do të 
kishte qenë më e drejtë që mjetet borëpas
truese të ishin angazhuar që në momentin 
e fillimit të emergjencës, duke mos lejuar 
në asnjë moment bllokimin e rrugëve. Ajo 
që ndodhi dihej qoftë edhe prej parashi
kimeve të motit prej Institutit të Meteo
rologjisë. Mbajtja hapur dhe funksionale 
e rrugëve është element kyç prej të cilit 
varet gjithë veprimtaria tjetër në ndihmë 
të popullsisë me ilaçe, ushqime, ushqime 
për bagëtitë apo nevoja të tjera sociale. 
Kjo bëhet edhe më e vërtetë po të marrim 
në konsideratë edhe logjikën ekonomike. 
Kështu qeveria i plotësoi nevojat më të 
domosdoshme të banorëve duke anga
zhuar për këtë qëllim edhe transportin 
ajror me helikopter, mirëpo besojmë që 
kostoja e operacionit ka qenë shumë më e 
madhe seç duhej të ishte nëse të gjithë do 
të bënin detyrën në kohën e duhur. 

Tjetër çështje me rëndësi është 
edukimi i komunitetit për sjelljen ndaj 
emergjencave. Nuk është normale që të 
ketë kërkesa edhe për të pastruar dëborën 
nga çatitë e shtëpive, gjë që duhet ta bëjnë 
vetë njerëzit pa më të voglin dyshim. 
Duhet që të krijojmë një kulturë sjell
jeje të vetë komunitetit ndaj çështjes së 
katastrofave sepse edhe ai ka detyrime për 
të kryer vetë në kësi rastesh. 

Në përfundim dëshirojmë të bëjmë 
apel të sinqertë që të gjithë individë, 
familje, komunitet, pushtet vendor e 
qendror, Kryqi i Kuq, shoqata, donatorët 
etj, të angazhohen me sa kanë mundësi 
që të veprojnë për të parandaluar apo 
zvogëluar pasojat e katastrofave që na 
kërcënojnë. Për këtë duhet të përgatitemi 
dhe të punojmë vazhdimisht që në kohë 
normale, dhe jo vetëm kur ndodhin 
katastrofat. 

Fatos Xhengo
Koordinator i Programit për përgatitjen dhe 
përgjigjen për raste katastrofash
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Në koordinim me strukturat e pushtetit në nivel vendor 
dhe kryesisht me komisionet e menaxhimit të emergjen-
cës, familjet që përfituan racionin standard të ndihmës së 
Kryqit të Kuq Shqiptar, sipas degëve, janë si më poshtë:

Malësi e Madhe 150 racione familjare
Pukë                 160 racione familjare
Shkodër 270 racione familjare
Kukës  230 racione familjare 
Has                    100 racione familjare
Tropojë                           100 racione familjare
Peshkopi  160 racione familjare 
Bulqizë  160 racione familjare
Burrel                100 racione familjare
Librazhd 100 racione familjare
Korçë 160 racione familjare
Pogradec  110 racione familjare
Kolonjë      100 racione familjare
Devoll     50 racione familjare
Gramsh    50 racione familjare
Përmet    50 racione familjare
Tepelenë  50 racione familjare
Skrapar    50 racione familjare
Total                      2 150 racione familjare

Ndërsa mallrat që u shpërndanë në këtë operacion me 
sasitë përkatëse janë: 

Ushqime: Miell 53,75 Ton, fasule 10.75 Ton, Oriz 10.75 
ton, Sheqer 10.75 ton dhe vaj 10.750 litra.
jo ushqime: Batanije 8.600 copë, Kite higjienike 2.150 
kite.

DONATORËT E OPERACIONIT HUMANITAR TË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 
NË NDIHMË TË BANORËVE TË ZONAVE TË BLLOKUARA NGA DËBORA

Federata Ndërkombëtare e shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe ka qenë e para 
që ka vënë në dispozicion të shoqatës 100.000 euro që mundësuan një operacion ndihme me pako 
ushqimore standarde dhe me materiale jo ushqimore, për 1.000 familje. 

Kryqi i Kuq Gjerman ofroi nëpërmjet ambasadës së Republikës Federale të Gjermanisë një 
fond prej  40.000 eurosh, duke mundësuar kështu mbështetjen e rreth 800 familjeve me pako 
ushqimore familjare.  

Fondacioni Vodafone  Albania mbështeti gjithashtu operacionin humanitar të Kryqit të Kuq 
Shqiptar në ndihmë të familjeve të izoluara nga dëbora në veri të vendit duke vënë në dispozicion 
të tij 2.000.000 lekë (të reja) për 350 familje. Për të lehtësuar komunikimin me të afërmit e tyre dhe 
për të kontribuuar në thyerjen e izolimit, fondacioni Vodafone Albania dhuroi bujarisht gjithashtu, 
edhe 1.000 karta telefoni të cilat u futën brenda pakove të ndihmës.

Në emër të përfituesve, Kryqi i Kuq Shqiptar falënderon publikisht të gjithë partnerët dhe 
donatorët që mbështesin veprimtarinë humanitare në këto ditë të vështira.

KRYQI I KUQ SHQIPTAR NISI NDIHMA HUMANITARE NË KOSOVË
Moti i keq i ditëve të para të vitit 2012 krijoi probleme në disa komuna të Republikës së Kosovës. 
Më konkretisht stuhitë e forta të erës dëmtuan rëndë shtëpi në Istog, Kamenicë dhe Pejë . Pati 
gjithashtu edhe dëmtime të tjera të pasurisë natyrore. Kjo fatkeqësi preku rreth 700 familje në 
komunat e sipër përmendura.

Si pasojë e situatës së krijuar, në datën 13 janar 2012, Kryqi i Kuq i Kosovës në bashkëpunim 
me Federatën Ndërkombëtare të shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, lëshuan 
një apel për ndihmë. 

Në përgjigje të këtij apeli dhe në shenjë solidariteti me Kryqin e Kuq të Kosovës dhe me banorët 
e dëmtuar, Kryqi i Kuq Shqiptar nisi menjëherë dy kamionë me ndihma humanitare. Konkretisht 
ndihma konsistoi në 150 pako ushqimore standard (20 kg), 150 thasë miell, 500 kite higjienike 
familjare dhe 500 batanije. Vlera financiare e ndihmës ishte rreth 15.000 euro.
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Programe të Kryqit të Kuq Shqiptar

Telemjekësia
Një projekt i ri i Kryqit të Kuq Shqiptar
“Telemjekësia” është një projekt që 
nëpërmjet përdorimit të aparatit celular, 
synon t’i vijë në ndihmë shëndetit të 
njerëzve të zonave më të thella, por veça
nërisht personave me aftësi të kufizuar, 
pacientëve kronikë dhe atyre të moshës së 
tretë. Iniciator është fondacioni Vodafone 
Albania, i cili është edhe financues i tij. 
Pas një përvoje të suksesshme në Greqi 
prej pesë vitesh, lindi ideja që ai të mund 
t’u ofrohej edhe pacientëve shqiptarë 
në sajë të një bashkëpunimi ndërmjet 
Fondacionit Vodafone Albania, Ministrisë 
së Shëndetësisë, Kryqit të Kuq Shqiptar 
dhe spitalit Hygeia. 

Në ditët e sotme një pacient nuk kry
en as ekzaminimet më të thjeshta si për 
shembull një matje të tensionit arterial, 
apo glukozës, ndërkohë që hipertensioni 
dhe diabeti janë sëmundjet e shekullit. 
Për pacientët kronikë që nuk arrijnë 
t’i kryejnë ekzaminimet e nevojshme 
(spirometër, oksimetër, ekg etj) edhe për 
shkak të infrastrukturës shëndetësore të 
zonës ku banojnë, ky projekt synon t’u 
vijë sadopak në ndihmë duke u ofruar 
shërbimin shëndetësor me anë të disa 
pajisjeve ekzaminuese.                     

Projekti “Telemjekësia” filloi zbati
min në datën 19 Mars, me fshatrat e 
komunave Gjergjan (Elbasan), Kutalli 
(Berat) dhe Ishëm (Durrës). Nëpërmjet 
tij do t’u ofrohen ekzaminime mjekëso
re (spirometër, ekg, oksimetër, matje 
tensioni arterial dhe glukoze) banorëve të 
rreth 400 fshatrave në zonat më të thella 
të Shqipërisë. Ishte Ministria e Shëndetë
sisë që përzgjodhi fshatrat në të cilat do të 
zbatohet ky projekt. 

Kryqi i Kuq Shqiptar nga ana e tij, 
me mjekët dhe rrjetin e vullnetarëve në 
terren, siguron konsultat mjekësore. Më 
pas ai bashkëpunon me spitalin Hygeia 
duke i dërguar atje, nëpërmjet celularit, 
ekzaminimet që realizohen në qendrat 
shëndetësore. Paraprakisht kontakto
het me drejtoritë e Shëndetit Publik në 
rrethet përkatëse dhe koordinohen vizitat 
mjekësore në terren. Mjekët e Qendrave 
Shëndetësore kanë evidentuar dhe kanë 
përzgjedhur pacientët kronikë, invalidët 
dhe pensionistët. Numri i pacientëve të 
ekzaminuar në një fshat është mesatarisht 
1014 pacientë duke shpenzuar rreth 30 
minuta kohë për ekzaminimet mjekësore 

dhe regjistrimin në pajisjen PDA (celu
lar) për secilin pacient. Më pas plotësohet 
formati miratues për çdo pacient, duke u 
bërë paraprakisht edhe një prezantim të 
përgjithshëm mbi telemjekësinë. Ekza
minimet mjekësore përdore në bazë të 
kategorisë së sëmundjes të pacientit. 

Numri i fshatrave në të cilën ka gjetur 
zbatim projekti deri tani, arrin shifrën 97 
dhe numri i pacientëve të ekzaminuar 
është rreth 1100. Te pjesa më e madhe 
e tyre (rreth 90%) ka arritur përgjigja e 
vizitës nëpërmjet kontaktit me mjekun 
e familjes, i cili në bazë te të dhënave, 
bën edhe një konsultë të detajuar duke u 
mbështetur në kartelën e pacientit.   
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Në disa fshatra si Kështjellë (Elba
san), Tërbaç dhe Shkozë (Vlorë), koor
dinatorët e Kryqit të Kuq Shqiptar i kanë 
ekzaminuar pacientët në shtëpitë e tyre, 
veçanërisht invalidët. Pacientët e ekza
minuar kanë qenë të kategorive të ndry
shme (sëmundje pulmonare, kardiake dhe 
diabet mellitus tip 2). 

Zbatimi i projektit po vazhdon në 
komunat Buçimas të Pogradecit, Moglicë 
të Korçës, Vërtop të Beratit, Zavalin të 
Elbasanit, Lunxhëri të Gjirokastrës dhe 
Iballë të Pukës. Janë përfunduar komu
nat Cudh në Krujë, Ishëm në Durrës dhe 
Sevaster e HorVranisht në Vlorë.

Do të nënvizoja se Ky lloj projekti 
që zbatohet në Shqipëri për herë të parë, 
pavarësisht disa vështirësive, ka arritur 
suksese të konsiderueshme për t’u ardhur 
në ndihmë pacientëve në zonat më të 
thella të vendit, veçanërisht invalidëve 
dhe moshës së tretë. 

blerta Ndrekaj
Koordinatore e projektit   

Më poshtë po paraqesim disa raste pacientësh për të ilus
truar një ditë pune nga realizimi i projektit:

Pacientja S.A 65 vjeç, vuan nga hipertensioni dhe kur e ekzaminojmë tregon se ka 
7 vjet pa bërë një ri kontroll. Ankon për dhimbje pas koke, zhurmë në vesh, dobësi të 
përgjithshme prej shumë kohësh. Tensioni arterial (TA) është në shifra 200/110mmHg 
dhe frekuenca kardiake 120/min. Këto vlera janë shumë të larta dhe pacientja mjeko-
het vetëm me “enalapri” prej disa vitesh. Këshillohet mbi mjekimin dhe kontrollin e 
vazhdueshëm që duhet të bëjë te mjeku.

Pacienti B.H para dy javësh kaloi infarkt miokardi dhe ndërkohë është edhe dia-
betik; mjekohet vetëm me një tip insuline, ndërkohë që kjo nuk është e mjaftueshme 
për sëmundjen e tij ndërkohë që vlera e glukozës ishte 483mg/dl (shumë e lartë). E 
këshilluam të vizitohej urgjent tek endokrinologu.

Pacientja V.S vuan nga hipertensioni. Para një jave kishte bërë një ri kontroll te 
kardiologu, por pas mjekimit të ndryshuar ankon se i kishte nisur një dhimbje  gjoksi. 
Pacientja i kishte pirë për disa ditë, të dyja mjekimet, të ndryshuarin dhe të mëparsh-
min. E këshilluam të ndërpriste urgjent mjekimin e parë.

Pacientja S.B 42 vjeç vuan nga pagjumësia prej disa muajsh. Ekzaminohet për 
herë të parë dhe TA është 190/100mmHg, frekuenca kardiake 170/min; ekg tregon 
takikardi arteriale. Pacientja këshillohet të konsultohet urgjent me kardiologun.
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Kronikë aktivitetesh

Kryqi i Kuq Shqiptar siguron 5.513 njësi 
gjaku gjatë vitit 2011

>> Veprimtaria e Kryqit të Kuq Shqiptar në fushën e promocionit të 
dhurimit vullnetar falas të gjakut, mbështetet në traditën e Lëvizjes 
Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, në 
politikën e shoqatës në fushën e shëndetit dhe në Strategjinë e saj 
20102015. Kjo veprimtari është në përputhje të plotë me Strategjinë 
e Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me sigurimin e gjakut të sigurt 
në vend, në të cilën Kryqi i Kuq Shqiptar përcaktohet si partner i 
rëndësishëm në aktivitetin e promocionit të dhurimit vullnetar 

falas të gjakut. Angazhimi dhe rezultatet e arritura prej Kryqit 
të Kuq Shqiptar, janë një kontribut konkret në plotësimin 

e objektivit të Ministrisë së Shëndetësisë për një gjak të 
sigurt.

Sukseset e programit të Kryqit të Kuq Shqiptar 
për promocionin e dhurimit vullnetar  e falas të gjakut 
janë mundësuar në sajë të mbështetjes dhe bashkë
punimit me Federatën Ndërkombëtare të Kryqit 
të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, me median 
e shkruar dhe atë elektronike, me komunitetet 
fetare, me një numër institucionesh dhe ndërmar
rjesh shtetërore dhe me kompani të ndryshme 
të biznesit. 

Gjeografikisht  programi shtrihet në të 
gjithë vendin nëpërmjet degëve të Kryqit të 
Kuq Shqiptar, ku janë aktivë rreth 650 vull
netarë. 

Numri i personave që dhuruan vullnetarisht gjak 
në seancat e organizuara nga Kryqi i Kuq Shqiptar gjatë 
vitit 2011, është 5.513 vetë. Numri i personave që u 

ofruan për të dhuruar është edhe më i madh (6.100). 
Një rezultat i tillë u bë i mundur në sajë të:
• Krijimit të një rrjeti kombëtar rekrutuesish të formuar në 

fushën e promocionit të dhurimit vullnetar të gjakut.  
• Botimit dhe shpërndarjes së mijëra fletëvolanteve, fletë palos

jeve, posterave, broshurave, kalendarëve, pllakateve, banderolave 
etj. 

• Rritjes nga viti në vit me rreth 25 % të numrit të sean
cave të sensibilizimit e informimit. Vetëm në vitin 2011 janë 
organizuar 1.316 seanca të tilla. 

• Organizimit të 256 seancave për dhurim gjaku gjatë vitit 
2011.

Vendi ynë gëzon një traditë të shkëlqyer solidariteti 
njerëzor. Falë pjesëmarrjes dhe mirëkuptimit të të gjithëve, 

Kryqi i Kuq Shqiptar do ta çojë më tej këtë aktivitet humani
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tar nën moton “dhuroni gjak, shpëtoni 
jetë!” 

Edukimi i komunitetit 
për rrezikun që 
paraqesin armët, 
minat dhe municionet 
e paplasura në Shqipëri
>> Kryqi i Kuq Shqiptar është mirë pozi
cionuar me Strategjinë Kombëtare të 
vendit ndaj veprimit të armëve dhe muni
cioneve të paplasura. Ai është i përfshirë 
aktivisht në mbledhjen e të dhënave për 
viktimat e armëve dhe municioneve të 
paplasura dhe njëherësh bashkëvepron 
me aktorë të tjerë të veprimit kundër 
minave.

Bazuar në Planin e aktiviteteve për 
vitin 2012, projekti rifilloi në shkurt 2012 
për t’u zbatuar në 12 degë të Kryqit të Kuq 
Shqiptar, përkatësisht në Tiranë, Durrës, 
Fier, Vlorë, Tepelenë, Skrapar, Tropojë, 
Mat, Laç, Korçë, Pukë, Gramsh. 

Në muajt shkurt dhe mars koordina
torët e degëve të sipërpërmendura kanë 
kryer nga 4 takime në muaj sikurse është 
e përcaktuar, respektivisht 96 takime 
në 60 komuna dhe në 36 shkolla. Aty 
kanë marrë pjesë dhe aktorët lokalë të 
komunave respektive si dhe stafi peda

gogjik i këtyre shkollave. Në këto takime 
ështe folur mbi rrezikun e armëve dhe 
municioneve të paplasura si dhe janë 
shpërndarë fletë palosje dhe çanta të ndih
mës së parë.

Të kontribuohet për 
plotësimin e disa 
prej nevojave bazë të 
njerëzve më në nevojë 
dhe për përmirësimin e 
gjendjes së tyre sociale
>> Degët lokale të Kryqit të Kuq Shqip
tar filluan me zbatimin e projekteve 
sociale të planifikuara për këtë vit. Degët 
Fier, Tiranë, Kavajë dhe Gjirokastër kanë 
planifikuar mbështetje për shtëpitë e të 
moshuarve (azilet), kryesisht me pako, 
veshje apo dhurata për të moshuarit e 
këtyre institucioneve. Një udhëzim i 
veçantë iu dërgua nga selia degëve ku 

ka qendër ditore, duke marrë shkas nga 
temperaturat shumë të ulëta të motit, për 
të marrë në konsideratë shtimin e masave 
për ngrohje. Ndërkohë që u kërkua që të 
shtoheshin vizitat në shtëpi për të moshu
arit që jetojnë vetëm. Disa degë si Dibra, 
Berati, Lezha dhe Gramshi kanë ofruar 
mbështetje me pako ushqimore për 40 
të moshuar.

Ka filluar zbatimi i projekteve që synoj
në ri integrimin e 200 fëmijëve në shkollë 
në degët Tiranë, Fier, Elbasan, Korçë dhe 
Vlorë. Në Gjirokastër vazhdon të funk
sionojë një qendër sociale për 30 fëmijë 
jetim dhe në vështirësi. Në Tiranë jepet 
mbështetje me aktivitete sociale për 320 
fëmijë në institucione publike. Në Korçë 
mbështetje ofrohet për kopshtin me 30 
fëmijë romë ndërsa në Pogradec dhe Berat 
mbështetje me kite shkollore dhe pako 
ushqimore për 60 fëmijë romë.

Vazhdon zbatimi i projektit “Përfshirja 
e gruas në tregun e punës” mbështetur nga 
Kryqi i Kuq Italian në degët Lezhë, Berat, 
Korçë e Shkodër. Në muajin janar, kanë 
përfunduar kursin 120 gra dhe vajza të 
cilat janë pajisur me certifikata të njohura 
nga ministria përkatëse. Me ndërmjetësi
min e degës së Kryqit të Kuq Berat janë 
punësuar 30 gra në një kompani gjer
mane. 

I njëjti projekt po zbatohet në degën 
Tiranë, (me fonde të vetë degës) ku po 
trajnohen në fushën e rrobaqepësisë 
30 vajza dhe gra në vështirësi social
ekonomike. Ndërkaq dega Durrës ka 
filluar zbatimin e projektit të formimit 
profesionale me kurse formimi babysitter 
për 15 gra. 
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Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq  

dhe e Gjysmëhënës së Kuqe në të cilën bën pjesë edhe Kryqi i Kuq 

Shqiptar, përfshin tre përbërës: Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq 

(KNKK), Federatën Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 

Kuqe (Federata Ndërkombëtare) dhe Shoqatat Kombëtare.

Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq 
(KNKK) si organizatë e paanshme, neutrale dhe 
e pavarur, ka misionin e posaçëm humanitar 
për të mbrojtur jetën dhe dinjitetin e viktimave 
të luftës dhe të dhunës së brendshme si dhe 
për t’u dhënë atyre ndihmë. Ai drejton dhe 
koordinon aktivitetet ndërkombëtare të ndihmës 
së gjithë Lëvizjes, në situatat e konflikteve. 
Përpiqet gjithashtu që të parandalojë vuajtjen 
njerëzore nëpërmjet promovimit dhe forcimit të 
së drejtës dhe parimeve humanitare universale. 
I krijuar më 1863, KNKK-ja është në origjinë të 
Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe. Ai e ka njohur Kryqin e Kuq 
Shqiptar, në vitin 1923.

Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të 
Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, 
anëtar i së cilës është dhe Kryqi i Kuq Shqiptar 
që nga viti 1923, i përkushtohet sipas Parimeve 
themelore të Lëvizjes Ndërkombëtaretë Kryqit 
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, frymëzimit, 
favorizimit dhe promovimit të aktiviteteve 
humanitare të zhvilluara prej Shoqatave 
Kombëtare me qëllim përmirësimin e gjendjes 
së njerëzve më në nevojë. E themeluar më 1919, 
Federata Ndërkombëtare drejton dhe koordinon 
ndihmën ndërkombëtare të Lëvizjes për viktimat 
e katastrofave natyrore apo teknologjike, 
për refugjatët dhe për rastet e situatave të 
jashtëzakonshme shëndetsore. Ajo inkurajon 
bashkëpunimin mes Shoqatave Kombëtare dhe 
përpiqet që të formojë kapacitetin e tyre për 
realizimin e programeve efikase në fushat e 
përgatitjes për ndërhyrje në raste katastrofash, 
shëndetit dhe ndihmës sociale.

Shoqatat Kombëtare të Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe (një prej të cilave është 
dhe Kryqi i Kuq Shqiptar) vënë në jetë qëllimet 
dhe parimet e Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit 
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe në 186 vende të 
botës. Ato përmbushin atje rolin e ndihmësve të 
pushtetit publikpër gjithçka që lidhet me çështjet 
humanitare dhe kryejnë veprimtari në fusha të tilla 
si: ndihma në rastet e katastrofave, shërbimet në 
sektorin e shëndetit dhe ndihma sociale. Në raste 
lufte ato i japin ndihma popullsisë civile të prekur 
prej saj dhe u ofrojnë mbështetje shërbimeve 
shëndetsore të ushtrisë.

Të gjithë përbërësit e Lëvizjes Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe 
udhëhiqen nga shtatë parimet themelore:

humanizmi, paanësia, asnjëanësia, pavarësia, vullnetarizmi, uniteti dhe universaliteti

Po ashtu dhe të gjitha aktivitetet e Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe synojnë të njëjtin objektiv:
të ndihmojnë ata që vuajnë, pa asnjë lloj diskriminimi, duke kontribuar kështu për paqen në botë
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Presidenti i Kryqit të Kuq Shqiptar Prof. Dr. Shyqyri Subashi përshëndet të pranishmit në ceremoninë e 90 vjetorit
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