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Raporti vjetor 2011 pasqyron në mënyrë të përmbledhur aktivitetet kryesore të vitit, 

sipas qëllimeve të Strategjisë 2015. Çdo qëllimi strategjik i përgjigjen një ose më 

shumë programe dhe sigurisht disa projekte. Paraqitja e Raportit vjetor 2011 është 

angazhim për të qenë transparent me anëtarët dhe vullnetarët e shoqatës si dhe me 

të gjithë bashkëpunëtorët e tjerë jashtë saj dhe sidomos me donatorët.

Raporti vjetor 2011



Qëllimi 1
Të përhapen më tej njohuritë rreth misionit dhe 
veprimtarive të Kryqit të Kuq dhe të promovohen 
vlerat humanitare dhe Parimet themelore të Lëvizjes 
ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.

Objektivat: 
Të rrisë imazhin e Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së 
Kuqe në përgjithësi dhe të Kryqit të Kuq Shqiptar në 
veçanti, për publikun e gjerë. 

Të promovojë vlerat humanitare, Parimet Themelore 
të Lëvizjes ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe dhe të Drejtën Ndërkombëtare 
Humanitare. 

Të bëjë të njohura veprimtaritë e shoqatës dhe të rrisë 
nivelin e marrëdhënieve me publikun dhe me grupet 
shenjë të interesuara.

1.

2.

3.

PROGRAMI I kOMunIkIMIt

Në fushën e komunikimit dhe të promovimit të vlerave 
humanitare gama e aktiviteteve të programit është e 
gjerë dhe ndërthuret gjerësisht me punën në pro-
gramet e tjera. Vullnetarët e komunikimit të trajnuar 
në vite, janë aktivë në punën me publikun (shkolla, 
institucione, media) për ta bërë të njohur shoqatën 
në përgjithësi, duke i rritur imazhin dhe reklamuar 
aktivitetet, në punën për promovimin e elementëve 
më specifikë të Kryqit të Kuq si emblema dhe për-
dorimi i saj, e Drejta Ndërkombëtare Humanitare, 
Parimet themelore apo Vlerat humanitare dhe në 
hartimin e botimeve të ndryshme (Revista e KKSH, 
raporti vjetor, fletë-palosje, postera etj). Nuk ka degë 
të shoqatës në të gjithë vendin që nuk ka bashkë-
punim me mediat për ta bërë të njohur Kryqin e Kuq 
dhe nuk ka degë që nuk ka projekte që lidhen me pro-
movimin e çështjeve të mësipërme. 

Veprimtaritë e Programit kanë qenë veçanërisht 
të shumta gjatë kremtimit të 90 vjetorit të krijimit 
të shoqatës. Në këtë kuadër kemi botimin e një serie 
kartolinash (që shpërndahen falas për publikun), 
me temë promovimin e veprimtarive kryesore të 
shoqatës; 1 000 bluza; prodhimi dhe transmetimi i 
një spoti TV kushtuar vitit jubilar; organizimi i cere-
monisë dhe pritjes në hotel Rogner; intensifikimi i 
marrëdhënieve me median; dhe botimi i një artikulli 
të Presidentit të KKSH për 90 vjetorin në disa gazeta 
të përditshme.

Në kuadër të objektivit që synon promovimin e 
vlerave humanitare, Parimeve Themelore të Lëvizjes 
ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës 
së Kuqe dhe të së Drejtës Ndërkombëtare Humanitare, 
është realizuar në maj një seminar me vullnetarë të 
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programit nga të gjitha degët. Ky aktivitet i për-
vitshëm i shërben konsolidimit të rrjetit dhe të rolit 
të vullnetarëve që aktivizohen në degë në këtë fushë. 
Ndërsa me përfaqësues të 10 degëve më të rëndë-
sishme të shoqatës u mbajt në nëntor një trajnim me 
temë “Marrëdhëniet me publikun dhe gjallërimi i 
kontakteve me median”. Ai u zhvillua në Tiranë nga 
ekspertë të njohur mediave shqiptare dhe ndërkom-
bëtare dhe synoi rritjen e aftësive komunikuese të 
vullnetarëve të programit të komunikimit. 

Seminaret janë mbështetur teknikisht dhe finan-
ciarisht nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq 
(KNKK) që është dhe donatori i programit. 

Në klasat e teta të shkollave 9 vjeçare po zhvillohet 
prej disa vitesh një kapitull mbi “hulumtimin e së 

drejtës humanitare” në lëndën e edukatës qytetare. 
Një grup nxënësish të dalluar në këtë lëndë morën 
pjesë së bashku me mësuesit e tyre, në kampin 
veror ndërkombëtar të organizuar nga Kryqi i Kuq 
Maqedonas në Strugë për shkëmbim përvojash dhe 
argëtim.

Marrëdhëniet me mediat kanë vazhduar të 
mbahen rregullisht. Veçojmë këtu kontaktet veçanë-
risht të shpeshta gjatë ndërhyrjeve të menjëhershme 
të shoqatës tonë në ndihmë të zonave të prekura nga 
fatkeqësitë natyrore. Me qëllim njohjen e publikut 
me veprimtaritë e shoqatës, në vëmendje të Pro-
gramit ka qenë puna për botimin e numrave të radhës 
(49,50,51,52) të Revistës së shoqatës dhe të Raportit 
vjetor 2010.  
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Qëllimi 2
Të rriten dhe të përsosen kapacitetet e shoqatës për 
parandalimin dhe ndërhyrjen sa më efektive në kohë në 
raste katastrofash dhe krizash.

Objektivat: 
Të zbatohet në praktikë Plani i Përgatitjes dhe i Përgjigjes 
ndaj Katastrofave në nivel qendror dhe lokal, në përputhje 
me Planin kombëtar të Menaxhimit të Fatkeqësive.

Të rritet sensibilizimi i publikut të gjerë, i institucioneve 
shtetërore dhe jo shtetërore për nevojën e parandalimit 
dhe përgatitjes paraprake për raste katastrofash.

Të përmirësohen kapacitetet operacionale të KKSH për një 
përgjigje efektive në raste katastrofash. 

Të ndërhyhet me efektivitet dhe në kohë (sipas 
standardeve dhe kapaciteteve të Shoqatës) në ndihmë të 
grupeve më në nevojë të prekura nga katastrofat.

Të ofrohet shërbimi i Kërkimit të personave të humbur dhe 
të rivendosjes së lidhjeve familjare.

Të rishikohen dhe përcaktohen qartë treguesit dhe 
standardet e cilësisë së veprimtarive në fushën e 
përgatitjes dhe të ndërhyrjes në raste katastrofash.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PROGRAMI I PëRGAtItjes dhe PëRGjIGjes  
ndAj kAtAstROfAve

Tre drejtime
1. Përsëri përmbytje dhe përsëri në të njëjtin vend, 
në qarkun e Shkodrës. U përmbyt rreth 30 % e qy-
tetit të Shkodrës, si dhe komunat në ultësirën e nën 
Shkodrës. Shifrat zyrtare të Komisionit të Menaxhimit 
të Emergjencës në Shkodër dhanë rreth 15.000 banorë 
të evakuuar nga zona, 4.600 shtëpi të rrethuara nga 
uji nga të cilat 4.200 shtëpi të përmbytura etj. 

Ndërkohë përmbytje apo dëmtime nga rrëshqitje 
të tokës pati dhe në zona të tjera të vendit si në Fushë-
Krujë, Lezhë, Mat, Berat, Tiranë, Librazhd etj. 

Për përballimin e kësaj situate Kryqi i Kuq 
Shqiptar mobilizoi kapacitetet e veta njerëzore dhe 
materiale dhe lëshoi apel për ndihmë duke reaguar 
kështu në kohë në ndihmë të njerëzve nevojtarë. 
Gjithashtu dega Shkodër mobilizoi të zgjedhurit, 
stafin dhe vullnetarët e skuadrës së dizastrës (50 vull-
netarë) dhe zbatoi me më së miri aktivitetet e opera-
cionit të emergjencës. 

Në total u ndihmuan 4.473 familje: 
Shkodër   4.100 familje, 
Fushë-Krujë   100 familje, 
Lezhë    70 familje, 
Mat    2� familje, 
Dibër    10 familje, 
Berat    �8 familje, 
Librazhd   14 familje, 
Gramsh   10 familje, 
tiranë   70 familje, 
pukë    20 familje, 
Kuçovë   10 familje dhe 
Shijak   8 familje. 
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Sasia e ndihmave të shpërndara sipas artikujve për 
4.100 familjet përfituese është : 

Miell    112 ton, 
Sheqer   22.4 ton, 
oriz    22.4 ton, 
Fasule   22.4 ton, 
vaj    22.400 litra, 
Ujë    11.000 litra, 
Batanije  17.890 copë dhe 
kite higjienike  4.47� kite.
U mbështet me ushqime të gatshme, me batanije 

dhe kite higjienike për një muaj rresht, komuniteti 
rom prej 138 familjesh (440 persona) që u zhvendos 
nga zona e përmbytur dhe u akomodua në repartin 
ushtarak në Rrenc.

Iu dhurua Drejtorisë së Shëndetit Publik të Shko-
 drës, një kontingjent medikamentesh që u siguruan 
nëpërmjet Gjysmëhënës së Kuqe Turke për për-
mbytjen. 

Donatorët që kontribuuan për këtë ope
racion emergjence:
	Federata Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit 

të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe në vlerën e 
rreth 192 mijë CHF.

	Gjysmëhëna e Kuqe Turke me donacione në 
natyre: 120 çadra, 1.000 batanije, 400 pako ush-
qimore dhe një kontingjent medikamentesh.

	Fondacioni Soros 100 mijë USD. 
	USAID në vlerën 50 mijë USD.
	Kryqi i Kuq Spanjoll 10.000 batanije, 3.000 kite 

higjenike, 3.000 sete kuzhine. 
	Kryqi i Kuq Italian 30 mijë EURO.
	Gjysmëhëna e Kuqe e Emirateve të Bashkuara 

Arabe 15 mijë USD.

	Ambasada Kineze 2 milion lekë. 
	Vodafone 1,6 milion lekë.
	Fondacioni Liahona dhuroi mallra ushqimore për 

500 familje.
	Kontribute në vlerë pati nga shqiptarët në 

Amerike, Kanada dhe Gjermani në shumën e 
rreth 10 mijë USD.

2. Është bërë rishikimi e plotësimi i grupeve të vull-
netarëve të skuadrës së dizastrës në 32 degë të KKSH, 
në të cilat me gjithë arritjet, vihet re se nuk ka qën-
drueshmëri afatgjatë të vullnetarëve dhe shpesh ata 
janë vetëm nxënës shkollash.
3. Ka vazhduar puna për sensibilizimin e komuni-
tetit për rreziqet. Kështu me mbështetjen finan-
ciare të Kryqit të Kuq Norvegjez nëpërmjet Zonës 
së Federatës në Budapest u punua më intensivisht 
në 10 Degë me komunat më problematike nëpër 
zonat e tyre: Shkodra (Dajc, Ana malit, Gur Zi, 
Bërdicë), Lezha (Shënkoll, Shëngjin), Kruja (Fushë-
Krujë, Bubq), Mati (Lis, Lagje Burrel), Dibra (Shu-
penzë, Maqellarë), Berat (Ura vajgurore, Lagje Berat), 
Kamza (Kamza), Korça (Vreshtas, Pojan), Elbasani 
(Lagje Zaranika, Shirgjan), Durrës (Lagje Këneta, 
Portoromano). Pas trajnimit të dy personave për çdo 
komunë sipas udhëzimeve të Federatës për sensibili-
zimin, u zhvilluan 21 takime sensibilizimi me rreth 
900 banorë të zonave te përfshirë në projekt. Për ta u 
shpërndanë postera dhe fletëpalosje me informacion 
për rreziqe të ndryshme. Në takime u bashkëbisedua 
për rreziqet dhe zvogëlimin e pasojave të tyre në 
komunitet, angazhimet e vetë komunitetit për mini-
mizimin e tyre, ndryshimin e mentalitetit të komu-
nitetit ndaj katastrofave etj. 

Për 45 familje rome që u shpërngulën me forcë 
nga stacioni i trenit në Tiranë dhe u vendosën në 
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një kamp në Babrru, janë shpërndarë periodikisht 
ndihma si 37 çadra, pako ushqimore, kite higjienike 
dhe batanije. 

Kryqi i Kuq Shqiptar në shenjë solidariteti me me 
Kryqin e Kuq Japonez i dhuroi atij 20.000 U$D për 
një kontribut modest ndaj pasojave të katastrofës që 
preku Japonine (tsunami i datës 11 mars 2011).

PROGRAMI I këRkIMIt

Gjatë vitit 2011, Zyra e Kërkimit në Sekretariat ka 
ndjekur rreth 40 raste kërkimi të ardhura nga jashtë 
vendit nëpërmjet shoqatave simotra të Kryqit të Kuq 
si dhe prej degëve të veta lokale brenda vendit. Deri 
në fund të vitit 2011, janë mbyllur 25 raste kërkimi, 
ndërsa të tjerat janë duke u ndjekur sipas procedurave 
standarde. 

Për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve të of-
ruara, Zyra e Kërkimit gjatë vitit 2011 ka trajnuar 
rreth 30 vullnetarë të rinj të degëve më aktive në 
këtë program. 

Përveç njohurive bazë të programit të kërkimit si 
dhe shërbimeve tradicionale të ofruara nga Lëvizja 
ndërkombëtare, vullnetarët kanë marrë disa njohuri 
shtesë mbi Shërbimin e Kërkimit në situata fatke-
qësish natyrore.

Për ndjekjen dhe zgjidhjen e kërkesave të Kër-
kimit, Kryqi Kuq Shqiptar bashkëpunon me mbi 35 
shoqata simotra të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës 
së Kuqe. Ky program mbështetet nga Komiteti 
Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. 
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Qëllimi 3 PROGRAMI I shëndetIt

Projektet
1. “Përmirësimi i kujdesit shëndetësor për nënën dhe 

fëmijën”
Objektivi i projektit që lidhet me rritjen e nivelit 
të njohurive të popullatës në fushën e shëndetit 
riprodhues, u mundësua nëpërmjet një strategjie që 
përfshin bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet shër-
bimit mjekësor parësor dhe anëtarëve të komuni-
tetit, vullnetarë të Kryqit të Kuq, për probleme të 
planifikimit familjar, të shtatzënisë dhe ushqyerjes, 
vaksinimit, ndjekjes së peshës të fëmijëve 0-2 vjeç, 
ushqyerjes së fëmijës 0-2 vjeç dhe menaxhimit të 
fëmijës së sëmurë 0-2 vjeç etj. Po ashtu është punuar 
për rritjen e nivelit të shërbimit dhe përmirësimin e 
praktikave ekzistuese, në favor të shëndetit të nënës 
dhe fëmijës në zonat rurale të rretheve Dibër, Mat, 
Bulqizë, Fier, Elbasan, Librazhd dhe ne bashkëpunim 
me Unicef e Drejtorinë e Shëndetit Publik edhe në 
Korçë ( dhjetor të 2011). 

Treguesit kanë ardhur në përmirësim gjatë shtatë 
viteve të zbatimit të projektit, ku pa dyshim kon-
tributi i shoqatës sonë ka qenë i rëndësishëm. Gjatë 
vitit 2011 janë angazhuar 135 vullnetarë në 7 degë. 
Janë zhvilluar 26 trajnime të stafit dhe të vullne-
tarëve. 

2. “higjiena personale”
Me qëllim sensibilizimin dhe aftësimin e fëmijëve 
të ciklit të ulët shkollor për praktika të nevojshme 
të higjienës personale, përfshi higjienën e gojës, u 
zhvilluan 1.152 seanca informimi prej të cilave përfi-
 tuan 36.864 fëmijë. 

Të kontribuohet në forcimin e shëndetit të popullatës me 
përparësi shtresat e margjinalizuara të shoqërisë.

Objektivat: 
Të rritet niveli i njohurive të popullatës në fushën 
e shëndetit riprodhues dhe sëmundjeve infektive 
(veçanërisht SIDA), dhe higjienës në Komunitet. 

Të rritet niveli i njohurive të NP në publikun e gjerë dhe të 
sigurohet qëndrueshmëria e shërbimeve të NP që ofron 
Shoqata. 

Të realizohet me profesionalizëm Programi i NP në 
autoshkolla. 

Të kontribuohet në promovimin e dhurimit vullnetar të 
gjakut. 

Të kontribuohet në ndërgjegjësimin e publikut për 
rrezikun e minave, dhe municioneve të paplasura.

Të kontribuohet në plotësimin e disa prej nevojave 
shëndetësore të popullatës në rast katastrofash.

Të përcaktohen treguesit dhe standardet e cilësisë së 
shërbimeve në fushën e shëndetit.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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3. higjiena në komunitet”
Ndërgjegjësimi i komunitetit për rolin dhe rëndësinë 
që ka higjiena për parandalimin e sëmundjeve infektive 
dhe për shëndetin e popullsisë në përgjithësi, është 
realizuar me 146 veprimtari masive higjienizuese ku 
morën pjesë 10.700 persona në 33 degë të shoqatës. 
Vullnetarët e angazhuar në to qenë 390.

Një projekt lidhur me higjienën kolektive u rea-
lizua në Shkodër pas përmbytjeve që goditën këtë 
rajon. Një pjesë e posterave, fletë-palosjeve dhe fletë 
volanteve të prodhuara, ishin për të përmirësuar 
higjienën në zonat e përmbytura.

4. “Parandalimi i hIv/AIds” 
Informimi, sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi i rinise 
shkollore mbi rrezikshmërinë, rrugët e transmetimit 
dhe masat parandaluese të SIDA është realizuar 
nëpërmjet 1.494 aktivitete ve prej të cilave kanë për-
fituar 52.290 persona. Në marshimin masiv me qirinj 

e elemente të tjerë, në ditën botërore të luftës kundër 
SIDA-s më 1 dhjetor, morën pjesë në shkallë vendi 
rreth 60.000 mijë vetë.
 
Aktivitetet kryesore të projekteve të shën
detit: 
Trajnim vullnetarësh, prodhim materialesh didaktike, 
takime informuese me komunitetin, ndjekja e peshës 
për fëmijët e mbikëqyrur, veprimtari masive higjieni-
zuese, prodhim posterash, fletë-palosjesh, fletë 
volantesh, unazorësh, kurba të peshës, pyetësorë spe-
cifike sipas projekteve etj. 
 
PROGRAMI I ndIhMës së PARë

Rritja e nivelit të njohurive të publikut për ndihmën 
e parë, realizohet nëpërmjet kurseve të trajnimit:
	Kurse bazë për publikun e gjerë, institucione, 

kompani, firma të ndryshme prodhimi, etj; 
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	Kurse për vullnetarët e Kryqit të Kuq Shqiptar; 
	Kurse për kandidatët për drejtues automjeti.
 
Aktivitetet kryesore:
	Organizimi i Konkursit Kombëtar të Ndihmës 

së Parë sipas modelit të Konkursit Europian të 
ndihmës së Parë. Ky aktivitet kalon në tre faza: 
takimet e grupeve vullnetare brenda degës, ta-
kimet rajonale ku degët përfaqësohen me ekipet 
e tyre më të mira dhe takimi final. 

	Përgatitja e vullnetarëve të rinj: për vitin 2011 
janë rreth 950 vullnetarë të trajnuar në fushën e 
ndihmës së parë që zhvillojnë aktivitete të shtrira 
gjatë gjithë vitit. 

	Janë zhvilluar fushata informuese dhe sensibi-
lizuese për publikun e gjatë, ndërmarrje e insti-
tucione dhe në mënyrë të veçantë në shkollat 
e mesme duke u shoqëruar me materiale in-
formuese. 

	Ndihma e parë në bregdet është një shërbim që 
i ofrohet publikut pushues në plazhet publike 
gjatë muajve korrik-gusht. Për vitin 2011 u për-
fshinë tetë degë: Durrës, Shkodër, Vlorë, Lezhë, 
Fier, Laç, Kavajë dhe Pogradec. Për zhvillimin e 
tij u prodhuan dhe u shpërndanë 100.000 copë 
fletëvolante “Këshilla për pushime të sigurta”.

	Organizimi i Ditës Botërore të Ndihmës së Parë në 
të 39 degët e shoqatës me pjesëmarrjen masive të 
vullnetarëve dhe instruktorëve. 

	Me synim sigurimin e qëndrueshmërisë së shër-
bimeve të ndihmës së parë, një numër i konside-
rueshëm degësh kanë organizuar kurse trajnimi të 
ndihmës së parë për organizata, ndërmarrje private, 
institucione dhe publikun. Një veprimtari e tillë ka 
shërbyer edhe si një mundësi për sigurim fondesh 
nga degët. Për vitin 2011 janë trajnuar rreth 323 
persona, të cilët janë pajisur me çertifikatat për-
katëse. 

	Janë organizuar në disa degë, aktivitete informuese 
dhe demonstruese në Ditën e Sigurisë Rrugore.

	Zhvillimi i kurseve të ndihmës së parë për kandi-
datët për drejtues automjeti është një nga drejtimet 
kryesore të programit. Edhe për vitin 2011 është 
synuar forcimi i cilësisë së mësimdhënies dhe 
zbatimit të standardeve të Certifikatës Evropiane 
të Ndihmës së Parë. Për vitin 2011, kanë kryer 
kursin 45.619 persona.

	Janë riprodhuar dhe shpërndarë tre lloje fletëpa-
losjesh për ndihmësin e parë me nga 10.000 copë 
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secila si dhe fletëvolantja “Këshilla për dhënien e 
NP”. 

	Është realizuar trajnimi i 18 instruktorëve të rinj 
të ndihmës së parë për nevojat e degëve.

	Për të rritur sensibilizimin dhe propagandimin 
e teknikave të ndihmës së parë janë zhvilluar 4 
emisione televizive. 

PROMOCIOnI I dhuRIMIt vuLLnetAR të GjAkut 

	Në nivel kombëtar u përfshinë në program të 39 
degët e shoqatës ku u aktivizuan 650 vullnetarë. 
Janë organizuar 1.316 seanca sensibilizimi me 
grupet target me risk të ulët, rreth 25% më shumë 
në krahasim me vitin 2010. Po ashtu janë zhvilluar 
325 aktivitete promocionale. Një kontribut të 

çmuar në promocion kanë dhënë me shembullin 
e tyre si dhurues gjaku, artistë të njohur të skenës 
së Teatrit Kombëtar si dhe stafi i disa mediave. 

	U botuan 50.000 fletëvolante, 10.000 fletëpa-
losje,10.000 postera dhe 1.000 axhenda. 

	Publiciteti i dhurimit vullnetar e papagesë të 
gjakut u realizua nëpërmjet kontributit të çmuar 
që kanë dhënë mediat dhe masmediat nëpërmjet 
transmetimit falas të spoteve, titrave, kronikave 
dhe njoftimeve të shumta. Gjatë vitit 2011 u 
organizuan 12 emisione televizive. Kanalet private 
transmetuan gjatë një muaji spotin për dhurimin 
e gjakut, ndërsa TVSH e transmetoi çdo ditë atë 
dhe nëpërmjet tij, edhe mesazhin “Dhuroni Gjak, 
Shpëtoni Jetë”! Në median e shkruar janë botuar 
tre artikuj.
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	Slogani “Më shumë gjak, më shumë Jetë” u përcoll 
gjatë fushatës së organizuar me rastin e 14 Qer-
shorit, Ditës Ndërkombëtare të Dhuruesve Vull-
netarë të Gjakut në të 39 degët. Për fushatën u 
prodhuan materiale publicitare si 1.000 copë 
bluza, 16 banderola, 30 postera city-light dhe 
pllakate.

	Në bashkëpunim të veçantë me Qendrën kom-
bëtare të Transfuzionit të gjakut u organizuan 256 
seanca dhurimi në 29 degë, gjatë të cilave u rek-
rutuan 6.100 dhurues dhe u mblodhën 5.513 
njësi gjaku. 
Si rezultat i rritjes të numrit të dhuruesve vullne-

 tarë ka ndryshuar indeksi i mjaftueshmërisë me gjak 
të sigurt nga 5 në 9.2 dhurime në 1.000 banorë. Pre-
valenca e markerave infektivë është ulur ne krahasim 
me vitin 2010. Nuk ka asnjë person të infektuar me 
virusin HIV nga transfuzioni i gjakut në krahasim me 
3% të infektuar në vitin 2009 (të dhëna nga Instituti 
i Shëndetit Publik). 

Në kuadër të programeve të bashkëpunimit ndër-
kufitar të ofruar nga IPA (Instrumenti i Ndihmës së 
Para Aderimit në mbështetje të vendeve kandidate 
dhe kandidate potenciale) financuar nga Bashkimi 
Evropian, Shqipëria është palë në disa bashkëpunime 
ndërkufitare , ndërmjet të cilëve edhe IPA CBC (Cross 
border Cooperation) Adriatik program 2007-2013 me 
projektin BESSY (Blood Ethical for Social Capital 
and Safet-Y-BESS-Y) ose “Gjaku-sjellje të mira etike 
për kapital shoqëror dhe siguri”. Ai po zbatohet nga 
Kryqi i Kuq Shqiptar dhe Ministria e Shëndetësisë 
në 6 rrethe: Tiranë, Durrës, Vlorë, Fier, Lezhë dhe 
Shkodër. Koha e zbatimit është Mars 2011 - 31 Gusht 
2013. Vendet e tjera pjesëmarrëse në këtë projekt janë 
Italia, Sllovenia dhe Kroacia. Objektivi kryesor i tij 

është forcimi i bashkëpunimit ndërkufitar ndërmjet 
iniciativave të përbashkëta lokale dhe rajonale. Pro-
jekti pitet të forcojë partneritetin ndërmjet OJF-
ve, strukturave politikbërëse dhe institucioneve të 
Shërbimit të Transfuzionit të Gjakut në nivel kom-
bëtar dhe ndërkombëtar me qëllim që të inkurajohen 
politika të përbashkëta lidhur me promovimin, soli-
daritetin dhe kulturën e dhurimit të gjakut.
 
PROjektI “edukIMI ndAj RRezIkut të ARMëve 
dhe MunICIOneve të PAPLAsuRA”

Ulja e rrezikut ndaj armëve dhe municioneve të 
paplasura nëpërmjet sensibilizimit të popullatës si 
dhe mbledhja e të dhënave për viktimat e shkaktuara 
nga këto armë, kanë qenë dy drejtimet e punës së pro-
jektit edhe për vitin 2011. Ndër aktivitetet kryesore 
renditen:
	Prodhimi i një posteri për municionet e paplasura 

(2.000 kopje)
	Botimi i një libri (300 kopje) me njohuri të 

ndihmës së parë.
	Zhvillimi i Takimit të Tretë Rajonal për konta-

minimin nga armët e vogla.
	Realizimi i 384 takimeve me komunitetin në 

degët e përfshira në projekt gjatë muajve mars-
dhjetor 2011.

	Evidentimi i 4 rasteve për viktimat nga muni-
cionet e paplasura.

	Trajnimi me 12 koordinatorët e 12 degëve ku 
implementohet projekti.

	10.000 persona kanë përfituar informacion rreth 
projektit.

	Realizimi i 32 monitorimeve në 20 shkolla dhe 
në 35 komuna. 
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Qëllimi 4
Të kontribuohet për plotësimin e disa prej nevojave bazë të 
njerëzve më në nevojë dhe për përmirësimin e gjendjes së 
tyre sociale dhe psiko-sociale.

Objektivat: 
Të përcaktohen grupet shenjë dhe të vlerësohen nevojat 
psikosociale dhe ekonomike të tyre me qëllim ndërhyrje 
sociale.

Të vlerësohen në dinamikë prioritetet për nevojat e 
identifikuara për grupet më në nevojë( familjet e mëdha 
me pak të ardhura, pleqtë e vetmuar, fëmijët në vështirësi 
dhe gratë në nevojë).

Të zbatohen projekte efektive për grupet në nevojë të 
identifikuar qartë.

 Të përcaktohen treguesit dhe standardet e cilësisë së 
shërbimeve në fushën sociale. 

1.

2.

3.

4.

PROGRAMI sOCIAL

Projekti “Mbështetje sociale për moshën e tretë” 
funksionon nëpërmjet 14 qendrave ditore për të 
moshuarit në degët Dibër, Lezhë, Gramsh (me 
mbështetjen e Kryqit të Kuq Spanjoll), Gjirokastër 
(donator lokal), Burrel, Tiranë, Berat, Librazhd, 
Durrës, Elbasan, Kuçove, Lushnjë, Mirditë (me 
fonde të vetë degëve) dhe në Vlorë me një drekë falas 
për 50 të moshuar (donacion lokal). Në këto qendra 
ofrohen aktivitete sociale dhe shërbime direkte për 
rreth 650 te moshuar (një pije e ngrohtë, shtypi 
i ditës, lojëra të ndryshme, vizita mjekësore ose 
takime me specialiste të ndryshëm). Për më tepër, 
falë dhe mbështetjes së donatorëve, në qendrat ditore 
të Lezhës, Beratit dhe Gramshit ofrohen vizita javore 
nga mjeku dhe vullnetarët e qendrave në shtëpitë e të 
moshuarve të cilët e kanë të pamundur lëvizjen. 

Degët Fier, Tiranë, Kavajë dhe Gjirokastër kanë 
mbështetur institucionet shtetërore (azilet) të të 
moshuarve me aktivitete argëtuese, pako apo dhu-
rata. 

Në 1 Tetor, ditën e të moshuarve, janë zhvilluar 
aktivitete të ndryshme në 25 degë të shoqatës. Rreth 
650 të moshuar janë mbështetur nga kjo fushatë sen-
sibilizuese. 

Projekti “Përfshirja e gruas në tregun e punës” 
është zbatuar në degët Lezhë, Berat, Korçë, Tiranë e 
Shkodër. 270 grave dhe vajzave u janë ofruar kurse 
rrobaqepësie 4-mujore të specializuara sipas nevojave 
të tregut, me qëllim punësimin apo vetëpunësimin 
e tyre. 

Zhvillimi i seancave psiko-sociale, një aktivitet 
tjetër i projektit, ka pasur si qëllim krijimin e një 
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hapësirë sociale ku gratë të ndjehen të lira për të 
komunikuar dhe për të promovuar grupe diskutimi 
ku ato shprehin shqetësimet e përbashkëta, të tilla si 
dhuna në familje, edukimi i fëmijëve etj

Ndërmjetësimi me individët, subjektet private 
dhe sektorin qeveritar për punësimin e grave të traj-
nuara, është një nga aktivitetet kyç të projektit, pasi 
bën të mundur punësimin e një pjese te konsideru-
eshme te përfitueseve të projektit. 

Janë zhvilluar projekte dhe veprimtari social-edu-
kative për fëmijë jetim, me aftësi të kufizuar, apo në 
rrezik për braktisjen e shkollës, në komunitet dhe në 
institucionet rezidenciale. (në Tiranë për rreth 450 
fëmijë në institucione rezidenciale shtetërore, në 
shkolla dhe në komunitet, në Gjirokastër në qendrën 
sociale për 30 fëmijë jetim, në Fier një projekt edu-
kativ për 50 fëmijë, në Elbasan për 30 fëmijë, 
në Lezhë, mbështetje për 80 fëmijë me aftësi të 
kufizuar dhe rom, në Berat për 200 fëmijë, në Korçë 

mbështetje për 30 fëmijë të kopshtit të fëmijëve rom). 
Në shkallë vendi janë ndihmuar rreth 900 fëmijë të 
moshës shkollore. 

Gjatë periudhës së verës, janë zhvilluar kampe 
verore për fëmijët në vështirësi në degët Tiranë, Laç, 
Pogradec, Korçë dhe Lezhë. Rreth 220 fëmijë kanë 
marrë pjesë në to. 

Degët lokale kanë organizuar aktivitete festive 
në ditë të shënuara për fëmijët, të cilat janë përdorur 
gjithashtu për sensibilizimin e familjeve të fëmijëve 
si edhe e komuniteteve lokale për problemet që shqe-
tësojnë sot fëmijët si edhe për rëndësinë që ka edukimi 
për të ardhmen e tyre. Rreth 800 fëmijë kanë qenë 
pjesë e këtyre aktiviteteve në gjithë vendin. 

Aktivitete të tjera sociale:
Në kuadër të mbështetjes për persona me aftësi të 
kufizuar, janë shpërndarë 220 karroca me rrota, do-
nacion i Kishës së Jesu Krishtit dhe e Shenjtëve të 
Mëvonshëm. 



Qëllimi 5 PROGRAMI I zhvILLIMIt ORGAnIzAtIv dhe I deGëve

Gjatë vitit 2011 janë zhvilluar rregullisht mbledhjet e 
këshillave në degë si edhe ato të Këshillit Drejtues. Në 
to janë shqyrtuar përveç pikave që parasheh statuti, 
edhe probleme të veçanta që kanë pasur të bënin me 
analiza të veprimtarive të programeve të ndryshme, 
analiza të veprimtarive të degëve, me miratimin e 
procesit të hartimit të planifikimit të veprimtarive 
dhe buxhetit për vitin 2012, me funksionimin sa më 
efektiv të komisioneve statutore në të gjitha nivelet, 
me realizimin e anëtarësimeve, me fushatat e rritjes së 
fondeve etj. Në një mbledhje jashtë radhe të Këshillit 
Drejtues në muajin dhjetor u diskutuan ndryshimet 
në Kodin Rrugor, ndryshime të cilat kanë ndikim 
në zhvillimin e kurseve të ndihmës së parë me drej-
tuesit e rinj të automjeteve. Po ashtu në vëmendje të 
Këshillit Drejtues ka qenë edhe festimi i 90 vjetorit 
të krijimit të Kryqit të Kuq Shqiptar dhe miratimi i 
veprimtarive konkrete për këtë rast.

 Tri degë, Kamza, Dibra dhe Saranda, i plotësuan 
kushtet për zhvillimin e mbledhjeve të anëtarëve. 
Për këtë arsye ato i mbajtën ato në 2011bashkë me 
zgjedhjet për pozicionet drejtuese të degës. 

Vlerësimi i punës së degëve si dhe i punonjësve ka 
qenë një drejtim tjetër i punës së programit. Ai u bë 
nëpërmjet analizave vetë-vlerësuese vjetore që degët 
i  zhvilluan në prill. 

Në muajin qershor u zhvillua një takim me krye-
tarët e degëve, kryetarët e komisionit të financës dhe 
sekretarët e degëve ku u bë një përmbledhje e proçesit 
të vetëvlerësimit si dhe u shqyrtuan analizat vjetore 
të degëve. Ky takim shënoi gjithashtu fillimin e pro-
cesit të hartimit të planit të veprimit dhe buxhetit 
për vitin 2012.

Të zhvillohen më tej elementët e një shoqate që funksionon 
mirë.

Objektivat: 
Të rritet më tej kapaciteti i organeve drejtuese, për 
forcimin e rolit të saj në zhvillimin e KKSH (konsolidim 
strukture, forcim roli, formim i governancës).

Të rriten kapacitetet menaxhuese të KKSH, për një 
mirëfunksionim të të gjitha strukturave të saj( konsolidim 
strukture, formim).

Të vendosen standarde në hartimin, zbatimin, 
monitorimin dhe vlerësimin e projekteve/programeve.

Të forcohen partneritetet e KKSH, në veçanti me qeverinë. 

Të promovohet vullnetarizmi. 

Të përmirësohen standardet për rekrutimin, trajnimin 
motivimin dhe angazhimin në sistemin e menaxhimit 
vullnetar.

Të sigurohet një përfshirje aktive e të rinjtë në veprimtaritë 
dhe në vendimmarrjen e KKSH.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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PROGRAMI I MenAxhIMIt të vuLLnetARëve

Vullnetarët e shoqatës i ushtrojnë përgjegjësitë e tyre 
të angazhuar në struktura vendimmarrëse, në nivel 
lokal dhe qendror. Ata luajnë një rol të rëndësishëm në 
përballimin e katastrofave natyrore, në promovimin e 
vlerave humanitare, në veprimtaritë sociale, etj. Pro-
grami i menaxhimit të vullnetarëve ka punuar për 
rritjen e anëtarësimeve në Kryqin e Kuq Shqiptar dhe 
rekrutimin e vullnetarëve të rinj. Gjatë vitit 2011 u 
anëtarësuan në Kryqin e Kuq Shqiptar 98.306 anëtarë. 
Të gjitha të dhënat e anëtarëve dhe të vullnetarëve janë 
hedhur në data-base dhe në regjistra përkatës. 

Për trajnimin e vullnetarëve më aktivë të pro-
gramit, është organizuar në muajin qershor një 
seminar me koordinatorë nga të 39 degët e shoqatës 
si dhe në gusht, një kamp veror me vullnetarët liderë 
rinie. Veprimtaritë i kanë shërbyer krijimit dhe 
forcimit të një rrjeti sa më të gjerë të vullnetarëve 
dhe të të rinjve që aktivizohen në veprimtaritë e pro-
gramit.Punës së programit i ka paraprirë në vazh-
dimësi mbledhja e Komisionit të Menaxhimit të 
Vullnetarëve i cili ka marrë në shqyrtim aspekte të 
ndryshme të procesit të rekrutimit dhe të ruajtjes 

së vullnetarëve. Në mënyrë të veçantë është dis-
kutuar rritja e kontributit të Kryqit të Kuq Shqiptar 
në shkollat e mesme nëpërmjet lëndës “Shërbimi në 
komunitet” të futur rishtas në programin mësimor.

Me interes në rritje është zhvilluar edhe këtë vit 
Konkursi Kombëtar i Vizatimit “Fëmijët dhe Kryqi 
i Kuq”, në edicionin e tij të 15-të. I shtrirë në një 
periudhë 5 mujore për t’u finalizuar më 8 maj – Ditën 
Botërore të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së 
Kuqe, projekti i shërben përhapjes së vlerave human-
itare tek fëmijët, si vullnetarë të së ardhmes. Për këtë 
qëllim janë kryer seanca sensibilizimi në 180 shkolla 
9-vjeçare në të gjithë vendin, ku mësuesit e vizatimit, 
së bashku me të rinj vullnetarë, ngritën kënde për 
Kryqin e Kuq, shpërndanë fletëpalosje dhe postera 
dhe bënë biseda rreth Kryqit te Kuq. Në projekt u 
angazhuan rreth 750 vullnetarë. Me vizatimet më 
të mira u hapën ekspozita në 39 degë. Projekti u 
finalizua me Ekspozitën Kombëtare të Vizatimit në 
ambientet e Muzeut Historik Kombëtar. 

Një tjetër veprimtari e kthyer në traditë tashmë, 
është edhe angazhimi i vullnetarëve në aktivitete 
të ndryshme promovuese më 5 dhjetor – Ditën 
Ndërkombëtare të Vullnetarizmit. 



Qëllimi 6
Të rritet qëndrueshmëria financiare e shoqatës, duke u 
bazuar në burimet e brendshme të saj.

Objektivat: 
Të rriten kapacitetet e KKSH për sigurimin e vetë 
mbështetjes financiare të Shoqatës.

Të rriten burimet e ndryshme financiare për të siguruar 
realizimin e veprimtarive humanitare të Shoqatës.. 

Të sigurohet miradministrim i burimeve dhe i fondeve të 
Shoqatës. 

Të rritet niveli i donacioneve në natyrë dhe në para. 

Të përmirësohen treguesit dhe standardet për veprimtaritë 
e sigurimit të fondeve.

Të arrihet një mbështetjeje financiare nga autoritetet 
shtetërore, qarqet e biznesit e donatorët e tjerë në vend, 
për veprimtaritë humanitare.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PROGRAMI I RRItjes së fOndeve

Drejtimet kryesore në të cilat është orientuar programi 
gjatë vitit 2011 kanë qenë:

Fushatat e mbledhjes së fondeve:
1. Maj-qershor, në kuadër të 8 majit, Ditës Botërore 
të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe. Këtë 
vit ajo pati në fokusin e saj ndihmën ndaj fëmijëve 
në vështirësi (fëmijët e familjeve me probleme eko-
nomike dhe jetimë). Nga fushata u ndihmuan 1.154 
fëmijë. Të ardhurat e siguruara në kuadër të fushatës 
që u vunë në shërbim të nevojtarëve ishte rreth 
4.000.000 lekë. 
2. Shtator-tetor, në kuadër të 17 tetorit, Ditës kundër 
Urisë. Në kuadër të saj u shpërndanë në komunitet 
10.000 fletë volante dhe 1.000 postera nëpërmjet të 
cilave ftohej komuniteti në përgjithësi dhe biznesi në 
veçanti të kontribuojë në ndihmë të më nevojtarëve. 
Fushata u përkrah nga Drejtoritë Arsimore në rrethe 
si rrjedhim u përfshinë rreth 200 shkolla 9-vjeçare 
dhe 50 shkolla të mesme në rang vendi. Të ardhurat 
e siguruara gjatë fushatës ishin rreth 6 800 000 lekë. 
Të ardhurat u përdorën për t’i ardhur  në ndihmë  1 
800 familjeve në nevojë.
3. Në kuadër të festave të fund vitit me fokus 
ndihmën për të moshuarit dhe familjet në nevojë. Ajo 
u zhvillua nga 12 degët qendër qarku. Si rezultat dega 
Tiranë ndihmoi rreth 200 familje në nevojë, 130 të 
moshuar dhe 479 fëmijë; dega Fier 300 familje; dega 
Elbasan 100 familje; dega Durrës 300 të moshuar; 
dega Lezhë rreth 300 familje; dega Vlorë 100 fëmijë 
dhe 80 të moshuar; dega Shkodër 35 të moshuar; dega 
Berat 50 të moshuar dhe 150 fëmijë në vështirësi; 
dega Gjirokastër 30 të moshuar dhe 30 fëmijë jetimë; 
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dega Dibër 50 të moshuar. Ndihmat konsistonin në 
ushqime, veshje dhe organizim veprimtarish festive, 
të mbështetura nga donatorë lokalë.

Emetimi i pullës së postës në kuadër të 90
vjetorit të KKSHsë
Në kuadër të bashkëpunimit me Postën Shqiptare 
u mundësua nënshkrimi i marrëveshjes me objekt 
“emetimin dhe shitjen e emisionit të pullave të 
postës shqiptare kushtuar 90-vjetorit të themelimit 
të KKSH-së në ndihmë të veprimtarive dhe pro-
jekteve humanitare të KKSH-së”. Emisioni është në 
sasinë 13.000 copë pulla. 
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Ndërsa në bashkëpunim me kompaninë Agna 
Group, u realizua pritja me rastin e Ditës Botërore 
të Kryqit të Kuq dhe ekspozitës së vizatimit “Fëmijët 
dhe Kryqi i Kuq”. Kjo kompani ofroi gjithashtu 
edhe dhuratat për çmimet fituese (çanta dhe mjete 
mësimore).

Në kuadër të rritjes së kapacitetit të degëve u 
zhvilluan dy trajnime: përkatësisht në muajin maj, 
ku u trajnuan 52 persona nga 31 degë (sekretarë dhe 
koordinatore të fondeve) dhe në muajin nëntor, ku 
u trajnuan sekretarët e degëve të kategorisë së dytë 
(27 persona). 



Shpenzimet sipas donatorëve dhe programeve (në lekë)

Kryqi i Kuq Shqiptar auditohet nga Kompania “KPMG – Albania sh.p.k.”,  
filial i një prej pesë kompanive më të mëdha në botë në këtë fushë.

DonATorëT ToTAli në %
Federata e KK dhe GJK 9,790,917 �.9
Fondacioni SOROS 10,47�,810 �.4
USAID �,�4�,0�� �.�
VODAFONE �,�2�,1�7 �.9
ICRC 2,878,��� 1.7
Kryqi i Kuq Kinez 1,1�1,040 0.7
National Blood Transfusion Center �,087,098 1.8
Kryqi i Kuq Norvegjez 1,8�7,122 1.0
Emiratet e Bashkuara Arabe 1,�20,000 0.9
Komuniteti shqiptar jashtë atdheut 1,109,��7 0.7
Gjysmëhëna e kuqe turke 2,�97,47� 1.�
Kryqi i Kuq Gjerman 1,80�,720 1.0
Kryqi i Kuq Spanjoll 4,4�7,�11 2.7
Kryqi i Kuq Shqiptar 114,�7�,�9� �8.4
ToTAli 167,154,890 100%

ProgrAmET ToTAli në %
Përgatitje dhe përgjigje për dizastër �9,814,042 2�.8
Promovimi i vlerave humanitare 4,420,�28 2.�
Programi i shëndetit 17,7�2,�48 10.7
Programi social 22,12�,0�9 1�.2
Ndihma e parë 9,��2,191 �.8
Zhvillimi institucional 9,7�7,29� �.8
Menaxhimi i vullnetarëve 2,4�9,2�� 1.�
Rritja e fondeve �,092,��� 1.8
Funksionimi i degëve 29,402,�02 17.�
Funksionimi i selisë 28,��8,177 17.2
ToTAli 167,154,890 100%
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