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I. RREGULLA TË PËRGJITHSHME 

  

Rregulla l. Objekti i Rregullores 

l.l-Objekti i përgjithshëm i kësaj Rregulloreje është sigurimi i vënies në zbatim të Statutit të Kryqit të Kuq 

Shqiptar. 

1.2-Këto rregulla bashkërendojë punën e të gjithë organeve të Kryqit të Kuq Shqiptar në përputhje me 

Statutin dhe vendimet e tjera të rëndësishme. 

1.3-Emri i Shoqatës "Kryqi i Kuq Shqiptar" do të përdoret në korrespondencën që shkëmbehet brenda dhe 

jashtë KKSH si dhe ne të gjitha dokumentet e tjera që paraqesin shoqatën. 

1.4- Logo e KKSH-së do të jetë: dy rrathë në brendësi të të cilëve do vihet emblema e KK dhe në hapësirën 

ndërmjet dy vijave rrethore do të shkruhet Kryqi i Kuq Shqiptar. Kudo që do të përdoret emblema dhe logo 

ato duhet të jenë në përputhje me ligjin Nr.7865, datë 29.9.1994 "Për mbrojtjen e emblemës dhe të emrit të 

Kryqit të Kuq Shqiptar" dhe me nenin 5 të Statutit të KKSH-së të miratuar në Asamblenë e Njëmbëdhjetë 

të Përgjithshme më 10 nëntor 2007. 

  

  

II. ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME 

  

Rregulla 2. Vendi, data e hapjes dhe kohëzgjatja 

2.1-Vendi, data dhe kohëzgjatja e Asamblesë së Përgjithshme (në vijim do të shkruhet Asambleja) 

caktohet nga Këshilli Drejtues, nëse Asambleja e mëparshme nuk ka vendosur për këtë çështje. 

  

Rregulla 3. Thirrja 

3.1-Sesioni i zakonshëm i Asamblesë thirret nga Presidenti në vendin dhe datën e caktuar sipas rregullit 2 

të kësaj rregulloreje. Në lajmërimin e thirrjes që do të shpërndahet tre muaj para hapjes së sesionit, 

tregohet vendi, data e hapjes dhe kohëzgjatja e parashikuar.  

3.2-Lajmërimi i thirrjes shoqërohet me një rend dite provizor, të caktuar nga Këshilli Drejtues. 

3.3-Pesëmbëdhjetë ditë para hapjes së sesionit, anëtarët e Asamblesë duhet të kenë marrë të gjitha 

dokumentet e duhura 

 

Rregulla 4. Rendi i ditës 

4.1-Rendi i ditës për një sesion të zakonshëm, si rregull, përfshin: 

o Apelin e delegatëve;         

o Miratimin e rendit të ditës; 

o Miratimin e punimeve të Asamblesë së mëparshme; 

o Raportin mbi gjendjen e shoqatës, të paraqitur nga Presidenti; 

o Raportin mbi veprimtarinë e shoqatës për periudhën ndërmjet dy asambleve, të     

   paraqitur nga Sekretari i Përgjithshëm;  

o Raportin financiar për periudhën ndërmjet dy asambleve;  

o Raportin e komisionit të financës me komentet dhe rekomandimet për raportin financiar  

   dhe buxhetin; 

o Raportin e auditit; 

o Raporte të komisioneve të ngritura nga Asambleja; 

o Planin e Veprimit dhe buxhetin për dy vitet e ardhshme (për vitin e dytë ata do të paraqiten në linja 

të përgjithshme), të paraqitur nga Sekretari i Përgjithshëm; 

o Të gjitha çështjet, përfshirja e të cilave është vendosur në Asamblenë e mëparshme; 

o Çështje të tjera të propozuara nga Këshilli Drejtues ose degët; 

o Zgjedhjet e organeve drejtuese (çdo katër vjet) 

4.2-Sugjerimet për rendin e ditës provizor, sipas nenit 14 të Statutit, duhet të arrijnë në Selinë e KKSH-së, 

të paktën një muaj para datës së hapjes së sesionit. 
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4.3-Rendi i ditës provizor për sesionin, bashkë me sugjerimet e ardhura, i paraqiten Asamblesë në 

sesionin e parë të saj. 

4.4- Çështjet, të cilat Asambleja i konsideron urgjente dhe të rëndësishme, i shtohen rendit të ditës, gjatë 

sesionit. Rendi i ditës përfundimtar do të miratohet në Asamble.  

4.5-Raportet e paraqitura nga Presidenti për gjendjen e shoqatës, nga Sekretari i Përgjithshëm për 

aktivitetin e saj si dhe Raporti financiar dhe buxheti miratohen në Asamble. 

  

Rregulla 5. Rregulla shtesë për sesion të jashtëzakonshëm të Asamblesë së Përgjithshme 
5.1- Sesionet e jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme mblidhen sipas nenit 15 të Statutit. 

Rregullat 4.2 deri 4.4 të kësaj rregulloreje zbatohen edhe për sesionet e jashtëzakonshme  të Asamblesë.  

a) kur sesioni mblidhet me kërkesë të një së pestës së anëtarëve të Asamblesë, Presidenti cakton 

datën e sesionit të jashtëzakonshëm jo më vonë se 40 ditë pas marrjes së kërkesës. 

b) Sapo caktohet data nga Presidenti, u shpërndahet rendi i ditës provizor anëtarëve të Asamblesë. 

5.2- Sesioni i jashtëzakonshëm i Asamblesë zhvillohet me pjesëmarrësit e Asamblesë së mëparshme. 

  

Rregulla 6. Pjesëmarrja 
6.1- Asambleja e Përgjithshme përbëhet nga Këshilli Drejtues, kryetarët e degëve që nuk janë anëtarë të 

Këshillit Drejtues, delegatë nga degët në bazë të kritereve që përcakton Këshilli Drejtues, si dhe nga pesë 

delegatë prej të rinjve vullnetarë (deri 35 vjeç) që do të zgjidhen në pesë degët me numër më të madh 

anëtarësh. Gjithë pjesëmarrësit e Asamblesë më poshtë quhen anëtarë.   

6.2- Emrat e delegatëve dërgohen në Seli jo më vonë se 30 ditë para hapjes së sesionit. 

6.3-Në Asamble marrin pjesë si të ftuar në cilësinë e vëzhguesit edhe persona nga ministritë dhe 

institucionet me të cilat ka lidhje KKSH. Institucionet e ftuara njoftojnë emrat e përfaqësuesve të tyre, jo 

më vonë se 2 ditë para hapjes së Asamblesë. Nëse kërkojnë, atyre mund t’ju jepet fjala për t’u prononcuar 

për çështje që kanë të bëjnë me punimet e Asamblesë. Këshilli Drejtues përcakton institucionet që do të 

thirren në Asamble.  

6.4- Sekretarët e degëve dhe persona të tjerë të rëndësishëm për Kryqin e Kuq Shqiptar, mund të ftohen 

në Asamble me cilësinë e vëzhguesve. 

6.5- Pjesëmarrësit si vëzhgues në sesionet e Asamblesë, nuk kanë të drejtën e votës. 

6.6- Këshilli Drejtues përcakton dokumentet që do t’u shpërndahen anëtarëve të asamblesë dhe 

vëzhguesve.  

 

Rregulla 7. Shtypi dhe Masmedia  
7.1-Shtypi dhe media elektronike ftohen në Asamble në seancat që përcakton Këshilli Drejtues. Personat 

e autorizuar nga shoqata, sigurojnë informacionin zyrtar mbi zhvillimin e punimeve të Asamblesë. 

  

Rregulla 8. Drejtimi i Asamblesë 
8.1- Asambleja drejtohet nga Presidenti i KKSH-së, siç përcaktohet në nenin 21 të Statutit.  

8.2- Ai mund të ngarkojë Zv/Presidentin për ta zëvendësuar në ndonjë sesion ose seancë, duke pasur fuqi 

dhe detyra si kryetar i sesionit ose seancës. Në vijim do të përdoret cilësimi “Kryetar” në vend të cilësimit 

“Kryetar seance”. 

8.3- Kryetari mund të deklarojë të hapur një sesion të Asamblesë dhe mund të lejojë vazhdimin e 

diskutimeve, vetëm kur ka një kuorum të pranishëm.   

8.4- Kryetari drejton të gjitha debatet. Përveç fuqive që i janë dhënë atij nga rregulla të tjera të kësaj 

rregulloreje, ai deklaron hapjen dhe mbylljen e çdo seance plenare të Asamblesë, siguron zbatimin e 

këtyre rregullave, hedh çështjet në votë dhe njofton rezultatet. 

  

Rregulla 9. Depozitimi i teksteve 
9.1- Tekstet e propozimeve për amendime në dokumente të ndryshme që u janë shpërndarë anëtarëve si 

dokumente të Asamblesë, duhet të depozitohen në sekretarinë e Asamblesë para fillimit të saj. 
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9.2- Si rregull, propozimet dhe amendimet mund të diskutohen dhe të hidhen në votë vetëm kur delegatët 

janë njohur me tekstin e tyre përfundimtar.  

9.3-Si rregull i përgjithshëm, raportet që i paraqiten Asamblesë me shkrim, nuk lexohen në seancë. 

  

Rregulla 10. Diskutimet 

10.1- Çdo delegat mund të marrë fjalën me lejen e Kryetarit të seancës. 

10.2- Folësve u jepet fjala sipas radhës në të cilën ata kanë shfaqur dëshirën për të folur. Përparësi do t' i 

jepet kryetarit ose raportuesit të një komisioni, ose delegatit përgjegjës përkatësisht për raportin, 

propozimin apo amendamentin në diskutim. 

10.3- Kryetari mund t'i tërheqë vëmendjen një folësi në qoftë se vërejtjet e tij nuk i përkasin çështjes që 

diskutohet ose nuk janë në përputhje me Parimet Themelore të Kryqit të Kuq. Nëse është e nevojshme ai 

mund t'ia heqë të drejtën e fjalës. 

10.4- Asambleja mundet që me propozimin e Kryetarit ose të një anëtari të Asamblesë, të vendosë 

kufizime mbi kohën e lejuar për të folur dhe sa herë mund të marrë fjalën çdo delegat për një çështje. 

10.5- Sekretari i Përgjithshëm ka të drejtë të kërkojë fjalën sa herë është e nevojshme për të bërë sqarime.  

 

Rregulla 11. Propozime, mocione dhe amendime 

11.1- Propozimet, mocionet dhe amendimet do të diskutohen sipas radhës që ato paraqiten në qoftë se 

kryetari nuk vendos ndryshe. 

11.2- Në qoftë se gjatë një diskutimi, një delegat ngre një çështje që nuk lidhet me debatin që është duke u 

zhvilluar, Kryetari e ndërpret dhe nëse del e nevojshme, i drejtohet Asamblesë për të vendosur për këtë 

çështje.  

11.3- Mocionet për shtyrjen ose mbylljen e debatit, kanë përparësi mbi  mocionet e tjera. Nëse Asambleja 

nuk vendos ndryshe, vetëm një delegat mund të flasë pro dhe një kundër mocioneve për të shtyrë ose 

mbyllur debatin apo çështjen e rendit të ditës. 

11.4- Kur nuk ka më kërkesa për të folur, ose kur një mocion mbylljeje është pranuar në Asamble, atëherë 

diskutimet për çdo çështje do të mbyllen. 

11.5- Kur një delegat kundërshton një vendim të Kryetarit, kundërshtimi hidhet në votë dhe vendimi i 

Kryetarit do të mbetet nëse mbështetet nga një shumicë e thjeshtë e të pranishmëve me të drejtë vote. 

11.6- Gjatë zhvillimit të një diskutimi, Kryetari mund të njoftojë listën e kërkesave për të folur dhe me 

pëlqimin e Asamblesë, ta shpallë listën të mbyllur. Ai, sidoqoftë, mund t'i japë çdo pjesëmarrësi të drejtën 

e përgjigjes në lidhje me ndërhyrjen e mëparshme. 

  

Rregulla 12. Miratimi i rezolutave dhe amendimeve, vendimet 
12.1- Rezolutat dhe amendimet miratohen si rregull, me konsensus.  

12.2- Konsensus arrihet kur anëtarët e asamblesë në fjalën e tyre, nuk paraqesin kundërshtime për 

miratimin e rezolutës apo mendimin, ose kur gjatë diskutimeve tërheqin një kundërshtim të shfaqur më 

parë.  

12.3- Kur nuk arrihet konsensusi, rezoluta ose amendimi miratohet me votim nga shumica e anëtarëve të 

pranishëm me të drejtë vote. 

12.4- Vendimet merren sipas nenit 16 të Statutit dhe njoftohen nga Kryetari.  

  

Rregulla 13. Procedura e Vendimmarrjes 
13.1- Si rregull i përgjithshëm, votimi bëhet me ngritje të dorës ose kartonit kur nuk është fjala për 

zgjedhje.   

13.2- Votimi bëhet i fshehtë kur vendos kështu një shumicë e thjeshtë e anëtarëve të pranishëm. Përpara 

votimit, Kryetari cakton nga anëtarët e pranishëm të asamblesë tre shqyrtues, të cilët me ndihmën e një 

ose dy anëtarëve të stafit, pasi të jenë mbledhur fletët e votimit, bëjnë numërimin e votave. 

13.3- Pasi Kryetari ka njoftuar fillimin e votimeve, asnjë delegat nuk mund ta ndërpresë atë, përveçse për 

çështje që kanë të bëjë me procedurën e votimit. 
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13.4- Asnjë anëtar i Asamblesë nuk mund të votojë në emër të një tjetri. Votimi me përfaqësues ose me 

korrespondencë nuk lejohet. 

13.5- Amendimet ndaj një propozimi apo mocioni hidhen në votë përpara fillimit të shqyrtimit të 

propozimit apo mocionít. Kur ka disa amendamente, Kryetari duhet të hedhë në votë fillimisht 

amendamentin që është paraqitur i fundit. 

13.6- Duke iu nënshtruar Rregullës 11 të kësaj rregulloreje, mocionet e mëposhtme kanë përparësi sipas 

radhës që vijon: 

a) pezullimi i seancës; 

b) shtyrja e seancës; 

c) shtyrja e debatit mbi çështjen në diskutim;  

 d) mbyllja e debatit mbi çështjen në diskutim. 

  

Rregulla 14. Rishqyrtimi i propozimeve 
14.1- Kur një propozim është miratuar ose refuzuar, mund të  rishqyrtohet në të njëjtin sesion vetëm në 

rast se Asambleja vendos me tre të katërtat e anëtarëve të pranishëm me të drejtë vote.  

14.2- Leja për të marrë fjalën në rishqyrtimin e një mocioni, do t'i jepet vetëm autorit të atij mocioni dhe 

dy folësve që e kundërshtojnë mocionin përkatës. Pasi mbështetet nga pesë delegatë, mocioni do të hidhet 

në votë, mbas një përgjigjeje të mundshme nga autori. 

  

Rregulla 15. Mbajtja e Procesverbaleve 
15.1- Sekretari i Përgjithshëm siguron mbajtjen e procesverbaleve të Asamblesë. Një përmbledhje e 

procesverbalit së bashku ,e listën e pjesëmarrësve (anëtarëve dhe të ftuarve), raportet dhe materialet e 

paraqitura si dhe vendimet dhe rekomandimet e Asamblesë, përbëjnë dokumentet e punimeve të 

Asamblesë që lidhen në një vëllim. 

15.2- Vëllimi i përmendur me sipër u shpërndahet degëve, brenda tre muajve pas mbylljes së sesionit të 

Asamblesë, por vetëm mbasi të ketë marrë miratimin e Komisionit të Redaktimit të zgjedhur nga 

Asambleja. 

  

  

III. KËSHILLI DREJTUES 
  

Rregulla 16. Vendi dhe data 
16.1- Mbledhjet e Këshillit Drejtues zakonisht mbahen në qendrën e KKSH-së. 

16.2- Këshilli thirret nga Presidenti i KKSH-së; në thirrjen e mbledhjes së Këshillit shënohet vendi, data 

dhe kohëzgjatja e mbledhjes. 

  

Rregulla 17. Rendi i ditës 
17.1- Presidenti, në konsultim me Zv.Presidentin, përpilon një rend dite paraprak i cili, së bashku me 

dokumentet e tjera u shpërndahet anëtarëve të Këshillit. Rendi i ditës përfundimtar miratohet në mbledhjen 

e Këshillit.  

17.2- Anëtarët e Këshillit duhet t'i marrin materialet të paktën 10 ditë përpara mbledhjes.  

  

Rregulla 18. Procedurat 
18.1- Anëtarët e Këshillit Drejtues në kryerjen e detyrave që u janë ngarkuar nga Asambleja, veprojnë si 

organ kolegjial dhe ndikohen në vendimet e tyre, vetëm nga interesat e Kryqit të Kuq Shqiptar. 

18.2 –Presidenti, kur e gjykon të nevojshme, fton persona të tjerë për të marrë pjesë në mbledhjet e 

Këshillit Drejtues. 

18.3 -Rregullat 8 deri 16 të kësaj rregulloreje që i përkasin Asamblesë, duke i përshtatur, zbatohen edhe 

për drejtimin e punës së Këshillit, me ndryshimin që regjistrimet e mbledhjes së Këshillit që paraqiten në 

formën e përmbledhjeve, do t’u shpërndahen Degëve jo më vonë se një muaj pas mbylljes së sesionit. 
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Rregulla 19. Plotësimi i vendeve të lira 
19.1- Kur i zgjedhuri e ndjen se për arsye të ndryshme nuk po e gjen mundësinë dhe kohën e nevojshme 

për të kryer përgjegjësinë që ka marrë përsipër, atëherë ai kërkon dorëheqje me shkrim në Këshillin 

Drejtues.  

19.2- Në rast se krijohen vende të lira (i zgjedhuri ka dhënë dorëheqje ose për arsye të tjera), Këshilli 

Drejtues koopton anëtarë të rinj, me votim të fshehtë dhe me shumicë absolute vote. Të kooptuarit, nën 

drejtimin e Komisionit të Zgjedhjeve, votohen në Asamblenë e ardhshme dhe mandati i tyre zgjat deri në 

zgjedhjet e radhës.   

 

    

IV. CAKTIMI DHE ROLI I SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM 

 

Rregulla 20. Caktimi i Sekretarit të Përgjithshëm 
20.1- Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq Shqiptar, sipas nenit 24 të statutit, emërohet nga Këshilli 

Drejtues. Për këtë qëllim Këshilli Drejtues ngre një komision të posaçëm për përzgjedhjen e kandidatëve. 

Procesi vihet në veprim kur fillon mandati i Këshillit Drejtues ose kurdoherë që vendi i Sekretarit të 

Përgjithshëm, për arsye të ndryshme, mbetet vakant. Përpara se të fillojë procedura e rekrutimit, Këshilli 

Drejtues harton profilin dhe përcakton metodikën e përzgjedhjes së kandidatëve nga komisioni.  

Komisioni përzgjedh 2-3 prej kandidatëve dhe ia paraqet Presidentit, si më të mundshmit për t’u caktuar 

në postin e Sekretarit të Përgjithshëm. Presidenti i propozon Këshillit Drejtues njërin prej të propozuarve 

për ta zgjedhur si Sekretar të Përgjithshëm. Nëse kjo kandidaturë nuk miratohet nga Këshilli Drejtues, 

procedohet me një nga kandidaturat e tjera dhe nëse edhe kjo nuk miratohet, vazhdohet me kandidatin e 

tretë. Në rast se asnjë nga kandidatët e propozuar nuk miratohet nga Këshilli, atëherë komisioni rihap nga 

e para, procedurën për këtë post.  

20.2- Këshilli Drejtues, brenda 3-4 muajve të parë të mandatit të tij, emëron Sekretarin e Përgjithshëm të 

shoqatës, sipas procedurës të përshkruar në pikën 20.1.  

20.3. Emërimi bëhet me shumicë absolute votash, për një afat katërvjeçar (aq sa Këshilli Drejtues që e 

emëron, ka vetë mandatin e tij).   

20.4- Presidenti, në emër të shoqatës, lidh kontratën me Sekretarin e Përgjithshëm, në përputhje me ligjin.  

 

Rregulla 21. Detyrat dhe kompetencat e Sekretarit të Përgjithshëm 

21.1- Sekretari i Përgjithshëm është drejtuesi ekzekutiv i KKSH-së, i cili përgjigjet për çdo gjë që ka të 

bëjë me menaxhimin në shoqatë.  

21.2-Sekretari i Përgjithshëm kryen funksionet e tij nën autoritetin e Asamblesë së Përgjithshme dhe të 

Këshillit Drejtues. Në gjithë veprimtarinë e tij ai/ajo drejtohet nga politikat e shoqatës të miratuara nga 

Asambleja e Përgjithshme. Ai/ajo: 

a- zbaton vendimet e Asamblesë së Përgjithshme dhe të Këshillit Drejtues; 

b- ndjek zbatimin e procedurave për emërimin e punonjësve në sekretariat dhe në degë, lidh 

kontratat me to dhe drejton punën e tyre; 

c- harton planin e veprimit dhe e paraqet atë për miratim në Këshillin Drejtues dhe në Asamble. 

d- harton buxhetin dhe përgjigjet për zbatimin e buxhetit (vjetor ose dyvjetor) që është miratuar ; 

e- mban lidhje për çështje që kanë të bëjnë me menaxhimin, me organe të pushtetit dhe me 

organizma e struktura të tjera me të cilat lidhet puna e KKSH-së; 

f- në mungesë dhe me autorizim të Presidentit, përfaqëson KKSH-në në lidhje me  organizma të 

tjerë kur Zv Presidenti nuk e ka të mundur ta përfaqësojë; 

g- është i autorizuar të përfaqësojë shoqatën në raport me të tretë në gjykatë dhe për akte noteriale 

për transaksione të të ardhurave të mbledhura, kryerjes së shpenzimeve dhe administrimit të tyre 

që kryhen nga menaxhimi; 

h- Mbikëqyr procedurat e prokurimeve dhe të blerjeve konform rregulloreve konkrete të shoqatës 

dhe ligjeve përkatëse të shtetit. Për këto çështje siguron transparencën dhe informimet e 

nevojshme e të domosdoshme pranë organeve drejtuese së shoqatës. 
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i- drejton operacionet e ndihmave ose aksionet e tjera në rast katastrofash. Në rrethana të 

jashtëzakonshme merr menjëherë masat e nevojshme;  

j- kryen çdo detyrë tjetër që i ngarkohen nga Statuti, Rregullorja e Brendshme e shoqatës dhe 

detyrat që i besohen nga Këshilli Drejtues ose nga Presidenti; 

k- raporton në Këshillin Drejtues dhe në Asamblenë e Përgjithshme për veprimtarinë e shoqatës të 

zhvilluar në periudhën që mbulon mbledhja e caktuar e këtyre forumeve; 

l- informon rregullisht në Këshillin Drejtues; 

m- mban shumë mirë të informuar Presidentin për ecurinë e punëve në shoqatë; 

n- mbështet organet e zgjedhura në përgatitjen e Asamblesë së Përgjithshme dhe të mbledhjeve të 

Këshillit Drejtues, merr pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme dhe të Këshillit Drejtues 

dhe organizon punën administrative për këto organe; 

o- harton strukturën e menaxhimit dhe pasi merr miratimin e Këshillit Drejtues bën emërimin e 

punonjësve;   

p- në zbatimin e detyrave të tij ndihmohet nga punonjësit e sekretariatit. SP organizon, drejton, 

ndihmon dhe monitoron punën e gjithë punonjësve të KKSH. Bën ç’ është e mundur për të 

forcuar punën në ekip.  

 

V. KOMISIONET 

  

Rregulla 22. Komisioni i Financës 

22.1- Në përputhje me nenin 22 të Statutit, Komisioni i Financës mbikëqyr të gjitha çështjet financiare të 

shoqatës, mbledhjen, administrimin dhe investimin e fondeve dhe raporton për këtë në Asamblenë e 

Përgjithshme dhe në Këshillin Drejtues. Ai mbikëqyr zbatimin e politikave financiare të miratuara nga 

Asambleja e Përgjithshme dhe mban lidhje me Komisionet e Financës të degëve.  

22.2- Bën komente për raportin financiar dhe buxhetin vjetor të hartuar nga Sekretari i Përgjithshëm, i 

paraqet ato për shqyrtim në Këshillin Drejtues dhe pastaj për votim në Asamblenë e Përgjithshme. Ai 

harton një deklarim mbi raportin financiar që paraqitet në Këshillin Drejtues. 

22.3- Komisioni i Financës mund të përdorë të gjitha mënyrat e hulumtimeve të nevojshme për të kryer 

misionin e tij, siç janë verifikimi i të ardhurave dhe shpenzimeve, gjendja e materialeve dhe e pasurive të 

Kryqit të Kuq Shqiptar, etj. 

22.4- Komisioni i Financës ndjek gjendjen e fondeve dhe mban vazhdimisht të informuar  Këshillin 

Drejtues. Çdo problem të konstatuar e komunikon në mbledhjen e tij më të afërt. 

  22.5- Komisioni i Financës funksionon në bazë të një platforme dhe plani vjetor veprimi, të përgatitur prej 

tij dhe të miratuar nga Këshilli Drejtues. 

 

  

Rregulla 23. Komisioni i Vrojtim-Verifikimit  

23.1- Komisioni i Vrojtim-Verifikimit krijohet dhe funksionon në bazë të nenit 23 të statutit. Ai ngarkohet 

nga Presidenti ose nga Këshilli Drejtues, për të organizuar vrojtimin për çështje të caktuara të shoqatës. 

23.2- Kur është e nevojshme, Komisioni i Vrojtim-Verifikimit shqyrton dokumente të situatave apo njësive 

që janë në proces.  

23.3- Përfundimet që nxjerr Komisioni nga vrojtimet dhe verifikimet, ia raporton Presidentit duke dhënë 

dhe mendimin e tij për konstatimet dhe zgjidhjen e problemeve.  

23.4- Dokumentet në lidhje me një pezullim të mundshëm të një këshilli dege dhe rekomandimi i 

Komisionit të Vrojtim-Verifikimit, nuk duhet të shpërndahen, përveç rasteve kur kjo çështje shtrohet në 

rendin e ditës së Këshillit Drejtues. 

 23.5- Konstatimet dhe përfundimet që nxjerr Komisioni i Kontroll Verifikimit, bëhen të njohura kur është e    

 Nevojshme, vetëm me miratim të Këshillin Drejtues. 
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 22.6- Komisioni i Vrojtim Verifikimit funksionon në bazë të një platforme dhe plani vjetor veprimi, të 

përgatitur prej tij dhe të miratuar nga Këshilli Drejtues. 

  

Rregulla 24. Ngritja e Komisioneve të tjera nga Asambleja 
24.1- Asambleja mund të vendosë krijimin e komisione ad hoc sipas nevojave që dalin duke përcaktuar 

detyrën dhe kohëzgjatjen e tyre.  

24.2- Komisionet janë organe këshillimore të Asamblesë për çështjet për të cilat ata ngrihen. 

24.3- Komisionet raportojnë rregullisht në Asamble.  

 

Rregulla 25. Ngritja e Komisioneve dhe e grupeve të punës nga Këshilli Drejtues dhe Presidenti 

25.1- Këshilli Drejtues dhe Presidenti sipas nevojës, mund të ngrenë komisione të Këshillit dhe grupe 

pune duke u caktuar atyre detyrën. Këto komisione raportojnë në Këshillin Drejtues dhe nëpërmjet tij e 

me vendim të tij, edhe në Asamble. 

25.2- Kryetarët e komisioneve marrin pjesë në mbledhjet e Këshillit Drejtues. 

25.3- Komisionet kryesore të Këshillit janë: Komisioni i Ndihmës së Parë, Komisioni i Botimeve, 

Komisioni i Garancive Statutore, Parimeve Themelore dhe i Përvojës, Komisioni i Menaxhimit të 

Vullnetarëve dhe të Rinjve, Komisioni i Shëndetit, Komisioni për rastet e katastrofave dhe çështjet sociale 

etj.  

 

Rregulla 26. Funksionimi i komisioneve 

26.1- Komisioni i Financës, si rregull, mblidhet para çdo sesioni të Këshillit Drejtues dhe të Asamblesë. 

Sipas nevojës ai mund të mblidhet edhe jashtë këtyre afateve duke paraqitur planin e tij të veprimit në 

Këshillin Drejtues. 

26.2- Komisioni i Vrojtim-Verifikimit vepron kur ngarkohet nga Presidenti ose Këshilli Drejtues, në 

përputhje me nenin 23 të Statutit dhe sipas planit të veprimit të miratuar në Këshillin Drejtues.  

26.3- Komisioni i Ndihmës së Parë, i cili funksionon në ndjekje të programit përkatës, mbikëqyr 

periodikisht zbatimin e rregullores përkatëse të miratuar nga Këshilli Drejtues në lidhje me këtë shërbim të 

rëndësishëm që ligji ia njeh Kryqit të Kuq Shqiptar.  

26.4- Komisioni i Botimeve shqyrton dhe miraton materialet e ndryshme botuese  e publicitare.  

26.5-Komisioni i Garancive Statutore, i Parimeve Themelore  dhe i Përvojës, drejtohet nga Presidenti i 

Nderit të shoqatës dhe merret me respektimin e Parimeve të Lëvizjes, me rishikimin e statutit, rregulloreve 

dhe politikave të KKSH-së si dhe me mbikëqyrjen e zbatimit të tyre gjatë planifikimit dhe kryerjes së 

veprimtarive të shoqatës.  

26.6-Komisionet e tjera ad hoc të ngritur nga Asambleja ose Këshilli, siç janë Komisioni i menaxhimit të 

vullnetarëve dhe të rinjve, Komisioni i shëndetit, Komisioni për rastet e katastrofave dhe çështjet sociale etj. 

i paraqesin Presidentit planin e tyre të veprimit, i cili autorizon fillimin e punës. Më pas planet e veprimit të 

tyre paraqiten në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Drejtues. 

  

Vl. DEGA E KRYQIT TË KUQ DHE MBLEDHJA E ANËTARËVE TË  DEGËS 

  

Rregulla 27. Organizimi i Degës 
27.1- Dega krijohet në përputhje me nenin 25 të Statutit. Ajo përbëhet nga anëtarët e KKSH të regjistruar 

në territorin e saj.  

27.2- Dega e organizon veprimtarinë e saj në territorin përkatës.  

27.3- KKSH ka degë të kategorisë së parë dhe të kategorisë së dytë, sipas kritereve të përcaktuara në këtë 

rregullore. Degët e kategorisë së dytë ndahen në dy nivele. 

27.4- Dega është përgjegjëse për sigurimin e fondeve në territorin e funksionimit të saj. Me realizimin e 

aktiviteteve dega mbulon edhe detyrimet që ka ndaj Selisë. 

27.5- Ngritja e degëve të reja  do bëhet në bazë të nevojës dhe në përputhje me tre kritere: 

 - në bazë territoriale (njësive administrative të bashkive dhe komunave); 

 - kur plotësohet numri i kërkuar i anëtarëve dhe vullnetarëve;  
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 - kur në territorin përkatës ka vullnetarë të cilët janë përfshirë në së paku në tri fusha të 

veprimtarisë  së KKSH. 

27.6- Në rast se nuk i plotëson më këta kritere, dega pushon funksionimin. Atëherë Këshilli Drejtues, 

mund të ngrejë në atë njësi administrative, një pikë kontakti. 

27.7- Si numër minimal i domosdoshëm i anëtarëve në  momentin e krijimit të degës konsiderohet: 

 - për degët e kategorisë së parë 3.000 anëtarë; 

 - për degët e kategorisë së dytë, niveli i parë 2.000 anëtarë; 

 - për degët e kategorisë së dytë, niveli i dytë, 1.000 anëtarë. 

 - numri minimal i domosdoshëm i vullnetarëve duhet të jetë respektivisht jo më pak se 100 për 

degët e kategorisë së parë dhe 30 për ato të kategorisë së dytë. 

 

 

Rregulla 28. Mbledhja e anëtarëve të degës 

28.1- Mbledhja e anëtarëve të degës organizohet çdo dy vjet, me një kuorum pjesëmarrjeje që është jo më 

pak se 40 vetë, për degët e kategorisë së dytë dhe jo më pak se 60 vetë, për degët e kategorisë së parë.  

28.2- në mbledhjen e anëtarëve të degës mund të ftohen vetëm në cilësinë e vëzhguesit, përfaqësues të 

organizmave me të cilat bashkëpunon Kryqi i Kuq. Nëse ata paraqesin kërkesë , me pëlqimin e anëtarëve 

të mbledhjes (drejtuesit të seancës), mund t’u jepet një herë fjala, për të përshëndetur.  

 

  

Rregulla 29. Thirrja dhe rendi i ditës 
29.1- Mbledhja e anëtarëve të degës thirret nga Këshilli i Degës. Njoftimi  për thirrjen e saj dhe rendi i 

ditës u bëhet i njohur anëtarëve të Kryqit të Kuq të degës , të paktën 15 ditë para datës së caktuar për 

mbledhjen. 

29.2- Njoftimi për zhvillimin e mbledhjes së anëtarëve të degës bëhet i njohur  edhe publikisht nëpërmjet 

afishimit të njoftimeve pran zyrave të degës  dhe në vende të tjera të dukshme në njësinë administrative 

ku është ngritur dega. 

29.3- Rendi i ditës përfshin: 

o gjendjen e degës të paraqitur nga Kryetari i degës; 

o raportin për veprimtarinë e degës, për periudhën ndërmjet dy mbledhjeve,  i paraqitur nga 

sekretari i saj; 

o plani i veprimit për dy vitet e ardhshme (për vitin e dytë ata do të paraqiten në linja të 

përgjithshme); 

o raportin financiar për të njëjtën periudhë dhe projektbuxhetin për dy vitet e ardhshme të 

paraqitura nga Sekretari i degës (projektbuxheti për vitin e dytë do të jetë në linja të 

përgjithshme); 

o raportin e Komisionit të Financës me komentet dhe rekomandimet për raportin financiar dhe për 

projekt buxhetin;  

o çështje të tjera të propozuara nga Këshilli i Degës; 

o zgjedhjet (çdo 4 vjet).  

 

Rregulla 30. Drejtimi i Mbledhjes së anëtarëve të degës 

30.1- Mbledhja e anëtarëve të degës drejtohet nga Kryetari i Degës. 

30.2- Si rregull, në Mbledhjen e anëtarëve të degës asiston një anëtar i Këshillit Drejtues të KKSH-së. 

30.3- Rregullat 10 dhe 11 të kësaj Rregullore zbatohen edhe për drejtimin e Mbledhjes së anëtarëve të 

degës. 
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VlI. KËSHILLI I DEGËS 

  

Rregulla 31. Funksionimi i Këshillit  
31.1- Këshilli i Degës është organi drejtues i degës dhe mblidhet sa herë që thirret nga Kryetari i tij, por jo 

më rrallë se çdo 3 muaj. Kryetari mbledh Këshillin e  Degës edhe kur e kërkon jo më pak se 1/3 e 

anëtarëve të tij. Në këtë rast mbledhja duhet të zhvillohet brenda 15 ditëve. 

31.2- Kryetari, kur e gjykon të nevojshme, fton persona të tjerë për të marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit 

të Degës. 

31.3- Këshilli i Degës shqyrton çështje që kanë të bëjnë me punën dhe zhvillimin e Kryqit të Kuq në Degë 

dhe merr vendimet përkatëse. 

31.4- Në intervalin ndërmjet mbledhjeve të Këshillit të Degës, drejtimi i degës bëhet nga Kryetari, i cili në 

mbledhjen e ardhshme informon Këshillin e Degës për hapat e ndërmarrë prej tij kur kjo ka qenë e 

nevojshme. 

31.5- Kur i zgjedhuri në degë e ndjen se për arsye të ndryshme nuk e gjen veten për të ushtruar 

përgjegjësinë që ka marrë për sipër, atëherë ai kërkon dorëheqje me shkrim në Këshillin e degës. Në rast se 

krijohen vende të lira (i zgjedhuri ka dhënë dorëheqje ose për arsye të tjera), Këshilli i degës koopton 

anëtarë të rinj, me votim të fshehtë dhe me shumicë absolute vote. Të kooptuarit, nën drejtimin e 

Komisionit të zgjedhjeve, votohen në Mbledhjen e ardhshme të anëtarëve të degës dhe mandati i tyre zgjat 

deri në zgjedhjet e radhës së këshillit.  

31.6- Këshilli i degës  merr pjesë në procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për sekretar të degës  

nëpërmjet kryetarit të vet, sipas modaliteteve të përcaktuara në këtë rregullore dhe në Rregulloren e 

funksionimit administrativ.  

 

Rregulla 32. Roli i Kryetarit të Degës 
32.1-Kryetari i Degës: 

 -Drejton gjithë veprimtarinë e Degës, që ajo të kryhet në përputhje me parimet e Kryqit të Kuq, me  

kërkesat e Statutit dhe të Rregullores së brendshme, me orientimet dhe vendimet e Asamblesë së 

Përgjithshme, Këshillit Drejtues dhe Këshillit të Degës; 

- Drejton Mbledhjet e anëtarëve të degës dhe të Këshillit të Degës; 

- Përfaqëson Kryqin e Kuq të Degës në marrëdhëniet me autoritetet lokale të pushtetit, me subjektet e 

tjera lokale dhe në të gjitha rastet e tjera të përfaqësimit të Degës; 

 - Mban lidhje të vazhdueshme me Këshillin Drejtues dhe me Presidentin e shoqatës; 

 32.2- Zv/Kryetari i Degës punon në bashkëpunim të ngushtë me Kryetarin e Degës, të cilin e zëvendëson       

 kur ai mungon ose është në pamundësi për të kryer detyrën e tij. Në mungesë të Zv/Kryetarit, zëvendësimi i   

 Kryetarit bëhet nga personi që ngarkon Këshilli i Degës. 

32.3- Kur Kryetari i Degës jep dorëheqje ose për ndonjë arsye tjetër nuk mund të funksionojë, postin e tij 

e mban Zv/Kryetari deri në zgjedhjet e reja, të cilat duhet të zhvillohen në mbledhjen e ardhshme të 

anëtarëve të Degës. 

 

Rregulla 33. Detyrat e Kryetarit dhe të Komisionit të Financës 
33.1- Kryetari i Komisionit të Financës drejton funksionimin e komisionit përkatës. 

33.2- Roli i Komisionit të Financës është të sigurojë që politikat financiare të shoqatës të respektohen në 

nivelin e degës.  

33.3- Komisioni i Financës ndjek rregullisht gjendjen financiare të degës dhe  mban të informuar 

Këshillin e Degës. 

33.4- Ai paraqet raport me komentet dhe rekomandimet përkatëse për raportin financiar dhe buxhetin në 

mbledhjet e këshillit të degës dhe në mbledhjen e anëtarëve të degës. 

  

Rregulla 34. Detyrat dhe kompetencat e Sekretarit të Degës 

34.1- Emërimi i Sekretarit të degës bëhet sipas Rregullores së Funksionimit Administrativ të KKSH-së. 

Në procesin e rekrutimit merr pjesë aktive kryetari i degës ose një person i ngarkuar nga ai. 
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34.2- Sekretari i Degës është drejtuesi ekzekutiv, përgjegjës për çdo gjë që ka të bëjë me menaxhimin në 

degë. 

34.3- Sekretari i Degës kryen funksionet e tij në përputhje të plotë me politikat e shoqatës dhe vendimet e 

Mbledhjes së anëtarëve dhe Këshillit të Degës. Ai: 

- drejton zhvillimin e programeve e projekteve në territorin e degës duke bashkëpunuar ngushtë me 

anëtarët e Këshillit të Degës; 

- drejton zhvillimin e operacioneve të ndihmës në raste të katastrofave lokale ose në ato të përmasave 

më të mëdha, por që prekin edhe degën, duke filluar që nga marrja e masave të menjëhershme dhe në 

vijimësi; 

- harton buxhetin e degës dhe është përgjegjës për zbatimin e tij pas miratimit;  

- kryen çdo detyrë tjetër që i ngarkohet nga Këshilli i degës ose Kryetari  i saj, nga shefi i departamentit 

prej të cilit varet në Seli; 

- merr pjesë dhe raporton në Mbledhjen e anëtarëve të degës dhe në çdo mbledhje të Këshillit të degës, 

përveç rasteve të veçanta kur Këshilli i degës nuk e sheh të nevojshme pjesëmarrjen e tij; 

- merr pjesë në rekrutimin e të punësuarve të degës që ka në varësi, si anëtar i komisionit që ngre 

Sekretari i Përgjithshëm dhe firmos kontratën e tyre; 

- mban lidhje me organe pushteti në degë, me organizma të tjera dhe me organizata jo qeveritare për 

çështje të lidhura me menaxhimin; 

- në mungese dhe/ose me autorizim të Kryetarit të degës, përfaqëson Degën në raport me struktura të 

tjera në se Zv. Kryetari e ka të pamundur përfaqësimin; 

- me autorizim me shkrim nga Sekretari i Përgjithshëm, përfaqëson KKSH-në në gjykatë dhe noteri për 

çështje që lidhen me menaxhimin në degën e tij; 

- mban shumë mirë të informuar Kryetarin e degës për ecurinë e punëve. 

  

VIII PROCESI ZGJEDHOR NË KKSH 

  

Rregulla 35. Caktimi i Komisionit të Zgjedhjeve në Seli 

35.1- Në zbatim të nenit 18 (pika b) të Statutit, Këshilli Drejtues zgjedh Komisionin e Zgjedhjeve në Seli, i 

përbërë nga tre vetë, njëri prej të cilit caktohet kryetar.  

35.2- Anëtarët e këtij komisioni nuk mund të kandidojnë për vende në Forumet Drejtuese. 

35.3-  Në Komisionin e Zgjedhjeve nuk duhet të marrin pjesë të punësuarit. 

35.4- Anëtarët e komisionit zgjidhen për 4 vjet. Ata mund të rizgjidhen vetëm një herë vijimisht. 

35.5- Komisioni i Zgjedhjeve në përputhje me profilet e miratuara të posteve të ndryshme në Governancën 

e Shoqatës, pret kandidaturat, harton listat e Kandidatëve dhe ndjek procesin zgjedhor deri në përfundimin 

e tij.  

35.6- Këshilli i Degës zgjedh Komisionin e Zgjedhjeve në nivel dege të përbërë nga tre veta, prej të cilëve 

njëri caktohet kryetar. Anëtarët e Komisionit të zgjedhjeve nuk kandidojnë.  

  

Rregulla 36. Apelimi 

36.1- Apelimi në të gjitha nivelet bëhet pranë Komisionit të Vrojtim Verifikimit. Nëse apelimi ka të bëjë me 

ndonjë anëtar të Komisionit të Vrojtim Verifikimit, ai duhet të mos marrë pjesë në atë mbledhje.  

  

Rregulla 37. Paraqitja e kandidaturave 

37.1- Paraqitja e kandidatëve bëhet me vetëkandidim.  

37.2- Kandidimet për President, ZV.President, Kryetar të Komisionit të Financës dhe për anëtarë të Këshillit 

Drejtues bëhen në Komisionin e Zgjedhjeve në Seli, kurse për Kryetar Dege, Zv. Kryetar, kryetar të 

Komisionit të Financës në degë dhe anëtarë të Këshillit të degës bëhen në Komisionin e Zgjedhjeve në 

Degë. Personat që duan të rizgjidhen në organet qendrore duhet të kenë dëshmuar se kanë qenë efektiv në 

pozicionin e tyre. Po ashtu ata që dëshirojnë të rizgjidhen në degë, duhet të kenë pasur rezultate të mira në 

degën e tyre. 

37.3- Një person mund të kandidojë deri në dy lista. 
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37.4-Këshilli Drejtues bën kujdes për promovimin e kandidatëve, sidomos të të rinjëve. Sipas nenit 33 të 

statutit, ai harton profile për kandidaturat e të gjithë niveleve, të cilat i bashkëngjiten kësaj rregullore 

(Shtojca 1). Profilet kanë vlerë të njëjtë me rregullat e kësaj rregullore. 

  

Rregulla 38. Afatet e kandidimit 

38.1- Dorëzimi i kandidaturave fillon 60 ditë dhe mbyllet 40 ditë para zgjedhjeve. 

38.2- Komisioni i Zgjedhjeve shpall kandidaturat 5 ditë pas mbylljes së afatit të kandidimit. 

38.3- Kandidatët kanë 10 ditë afat për të apeluar në Komisionin e Vrojtim-Verifikimit. 

38.4- Komisioni i Vrojtim - Verifikimit ka 5 ditë afat për t’u përgjigjur. 

38.5- Në raste se numri i kandidatëve është më i vogël se numri i personave që duhen zgjedhur në këshill, 

me vendim të këshillit përkatës, Komisioni i Zgjedhjeve rihap procedurat e kandidimit në forumet përkatëse 

(Asamble, Mbledhje të anëtarëve të degës).  

  

Rregulla 39. Komisioni i numërimit të votave  

39.1- Komisioni i numërimit të votave në të gjitha nivelet përbëhet nga Komisioni i Zgjedhjeve dhe 3 

përfaqësues të Asamblesë/mbledhjes së anëtarëve që i zgjedh vetë forumi në seancën përkatëse. 

39.2- Komisioni funksionon deri në përfundim të Asamblesë/mbledhjes së anëtarëve. 

  

Rregulla 40. Fletë votimi quhet e pavlefshme 

40.1- Nëse është e dëmtuar në atë masë sa të mos sigurojë shprehjen e votës. 

40.2- Nëse janë bërë shenja të veçanta jashtë rregullave në elementët e votimit. 

40.3- Kur në fletë ka më shumë prononcim vote se sa kandidatë të kërkuar. 

40.4- Nëse nuk janë respektuar kriteret e caktuara për të shprehur votën. 

40.5- Nëse është shtuar ndonjë emër kandidati jashtë listës. 

40.6- Fletët e hedhura në kuti pa bërë asnjë shënim, konsiderohen abstenim. 

  

Rregulla 41. Përcaktimi i shumicës 
41.1- Shumica e thjeshtë përbëhet nga numri më i madh i votave pro të anëtarëve të pranishëm me të 

drejtë vote. 

41.2- Shumica absolute përbëhet nga më shumë se gjysma (më shumë se 50 %) e votave pro, të anëtarëve 

të pranishëm me të drejtë vote. Numri i anëtarëve të pranishëm me të drejtë vote që shprehin votë 

abstenimi shënohet, por nuk llogaritet në përcaktimin e shumicës. 

  

Rregulla 42. Përcaktimi i fituesve 
42.1- Presidenti i shoqatës dhe kryetari i degës, sipas nenit 30 të statutit, zgjidhet vetëm me shumicë 

absolute  

42.2- Për postet e tjera, fiton me votim të parë kandidati që siguron shumicën absolute të votave. 

42.3- Fiton me votim të dytë kandidati që siguron shumicën e thjeshtë të votave. 

42.4- Në rast se dy kandidatë kanë numër të njëjtë votash dhe janë renditur në kufirin që ndan fituesit dhe 

jo fituesit, do të zgjidhet ai që është më i vjetër në KKSH-në. 

  

Rregulla 43. Procesi i votimit 
43.1- Procesi i votimit fillon menjëherë pas paraqitjes së kandidaturave nga Komisioni i Zgjedhjeve. 

  

Rregulla 44. Zgjedhja e Këshillit Drejtues 
44.1- Sipas nenit 17 të Statutit, Presidenti, Zv.Presidenti, Kryetari i Komisionit të Financës si dhe 10 anëtarët 

e Këshillit Drejtues të KKSH-së, zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme. Kandidaturat për këto poste i 

paraqiten Komisionit të Zgjedhjeve në Seli jo më parë se 60 ditë dhe jo më vonë  se 40 ditë përpara 

mbledhjes së Asamblesë. Kandidaturat i paraqiten drejtpërdrejtë Komisionit të Zgjedhjeve në Seli. Listat e 

kandidatëve përpilohen nga Komisioni i Zgjedhjeve duke u bazuar në profilet dhe kriteret e vendosura nga 

Këshilli Drejtues dhe u komunikohen degëve.  
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44.2- Në çdo proces zgjedhor nuk ripërtërihen (nuk mund të kandidojnë) së paku një e treta e anëtarëve të 

Këshillit Drejtues dhe të Këshillit të degës. Anëtarët që mbeten jashtë kandidimit përcaktohen, përkatësisht 

në Këshillin Drejtues dhe në Këshillin e Degës, me njërën nga mënyrat e mëposhtme: 

 - Me vullnetin e çdo anëtari; 

 - Me short të hedhur në prani të Këshillit Drejtues ose të këshillit të degës; 

 - Me votim të fshehtë, përkatësisht në Këshillin Drejtues ose në këshillin e degës.  

44.3- Me propozim të Këshillit Drejtues dhe me miratim të Asamblesë së Përgjithshme lista mund të hapet, 

vetëm në rastet kur lista përmban më pak kandidatë se sa janë vende për t’u zgjedhur. Kjo hapje mund të 

bëhet vetëm në Asamble. 

44.4- Në funksionet e Presidentit, Zv/Presidentit dhe Kryetarit te Komisionit të Financës nuk duhet të 

zgjidhen (nuk duhet të kandidojnë) anëtarë të së njëjtës familjeje, apo persona që kanë lidhje të afërta 

familjare, si dhe ata që kanë marrëdhënie pune të drejtpërdrejta jashtë Kryqit të Kuq.  Në funksionet e 

Presidentit, Zv. Presidentit dhe të kryetarit të Komisionit të Financës nuk mund të zgjidhen edhe personat që 

kanë pjesëtarë të së njëjtës familje ose familjarë të afërt të tyre të punësuar në stafin e Selisë ose në degët e 

KKSH-së. 

44.5- Listat e hartuara të kandidatëve, së bashku me një curriculum vitae dhe një format aplikimi i plotësuar 

nga secili prej kandidatëve, u dërgohen anëtarëve të asamblesë 15 ditë përpara mbledhjes.  

44.6- Kandidaturat paraqiten në Asamble nga Komisioni i zgjedhjeve, sipas radhës që ka kandidati në listën 

elektorale. 

44.7- Kandidatët mund të regjistrohen në dy nga pesë listat e mëposhtme:  

-1. listë me kandidatët për President;  

-2. listë me kandidatët për Zv.President;  

-3. listë me kandidatët për Kryetar të Komisionit të Financës;  

-4. listë me kandidatët nga kryetarët e degëve për anëtar këshilli;   

-5. listë me kandidatët nga anëtarët aktivë për anëtar këshilli 

44.8- Sipas nenit 17 të Statutit, zgjidhet fillimisht Presidenti, pastaj zv.Presidenti dhe kryetari i 

Komisionit të Financës. Më tej nga lista e katërt, zgjidhen 6 anëtarë për në Këshillin Drejtues dhe nga 

lista e pestë, zgjidhen katër anëtarë  për në Këshillin Drejtues. Kryqi i Kuq Shqiptar inkurajon kandidimin 

e të rinjve. Mbledhjet e anëtarëve të degëve zgjedhin përfaqësuesit e tyre për në Asamblenë e 

Përgjithshme sipas kritereve të vendosura nga Këshilli Drejtues. Numri i përfaqësuesve të tyre 

përcaktohet nga Këshilli Drejtues. Votimi për listat e ndryshme mund të alternohet me seanca pune për 

çështje të tjera të rendit të ditës.  

44.9- Zgjedhjet bëhen me votim të fshehtë. Konsiderohet e pavlefshme çdo fletë votimi që plotëson kushtet 

e rregullës 40 të kësaj rregulloreje.  

  

Rregulla 45. Zgjedhja e Komisionit të Vrojtim - Verifikimit 
45.1- Sipas nenit 23 të Statutit, Asambleja zgjedh Kryetarin dhe katër anëtarët e Komisionit të Vrojtim -

Verifikimit. 

45.2- Anëtarët e Komisionit përtërihen çdo 4 vjet. Ata mund të rizgjidhen edhe dy herë të tjera (gjithsej tri 

mandate). 

  

Rregulla 46. Zgjedhja e Komisionit të Financës 

46.1- Në zbatim të nenit 22 të statutit, Asambleja zgjedh Kryetarin dhe katër anëtarët e Komisionit të 

Financës nga lista e kandidatëve të propozuara nga Këshilli Drejtues. 

46.2- Anëtarët e komisionit zgjidhen për 4 vjet. Ata mund të rizgjidhen edhe dy herë të tjera (gjithsej tri 

mandate). 

  

Rregulla 47. Zgjedhja e Këshillit të Degës 

47.1- Këshilli i Degës përbëhet nga Kryetari, Zv.Kryetari, Kryetari i Komisionit të Financës dhe 2, 4 ose 6 

anëtarë. Kryetari i Degës, Zv.Kryetari dhe Kryetari i Komisionit të Financës ashtu si edhe anëtarët e 

tjerë, zgjidhen me votim të fshehtë ndërmjet kandidatëve të paraqitur për këto funksione.  
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a. Mbledhja e anëtarëve të degës zgjedh Këshillin e Degës të përbërë nga 5, 7 ose 9 persona: 

Kryetari, Zv.Kryetari, Kryetari i Komisionit të Financës dhe 2, 4 ose 6 anëtarë në varësi të kategorisë së 

degës (kategoria e parë: 6 antarë, kategoria e dytë, niveli i parë: 4 anëtarë dhe kategoria e dytë, niveli i 

dytë: 2 anëtarë). Kategoritë dhe nivelet e degëve përcaktohen nga Këshilli Drejtues.  

b. Në funksionet e Kryetarit, Zv/Kryetarit dhe Kryetarit te Komisionit të Financës nuk duhet  

të zgjidhen anëtarë të së njëjtës familjeje, apo që kanë lidhje të afërta familjare, si dhe ata që kanë 

marrëdhënie pune të drejtpërdrejta jashtë KK. Në këta funksione nuk mund të zgjidhen gjithashtu edhe 

personat që kanë pjesëtarë të së njëjtës familje ose familjarë të afërt të punësuar në stafin e selisë ose në 

degët e KKSH-së. 

c. Në përputhje me nenet 31 dhe 32 të Statutit, në çdo 4 vjet bëhen zgjedhje të reja. Në to përtërihen 

detyrimisht një e treta e anëtarëve të Këshillit të Degës. Anëtarët që mbeten jashtë kandidimit caktohen 

sipas pikës 45.2. të kësaj rregulloreje. 

d. Çdo person që është zgjedhur në një nga vendet e Këshillit të Degës ka të drejtën të  

rikandidojë dhe të rizgjidhet nëpërmjet votimit edhe dy herë të tjera në vijimësi. Ata mund të kandidojnë 

përsëri pas një ndërprerje të paktën katërvjeçare. 

47.2 Kandidatët mund të regjistrohen në listat e mëposhtme: 

-1. listë me kandidatët për Kryetar;  

-2.  listë me kandidatët për Zv. Kryetar;  

-3.  listë me kandidatët për Kryetar të Komisionit të Financës;  

-4.  listë me kandidatët nga anëtarët aktivë për anëtar këshilli. 

 47.3 Homologimi i mbledhjeve të anëtarëve të degëve bëhet nga Këshilli Drejtues sipas nenit 26 të 

Statutit. Në rast mos homologimi, dega humbet të drejtën që të përfaqësohet në organet qendrore. 

 47.4 Kur nuk përmbushen detyrimet statutore, Këshilli Drejtues  mund t’i heqë degës të drejtën e 

përfaqësimit. Në këtë rast anëtarët e këshillit të degës humbasin të drejtën e kandidimit për në organet 

qendrore. 

 

 

IX. ÇËSHTJE FINANCIARE 

  

Rregulla 48. Planifikimi i shpenzimeve 

48.1- Asamblesë dhe Këshillit Drejtues nuk do t’i paraqitet për miratim nga ndonjë komision, apo grup 

pune asnjë rekomandim që ka efekte financiare pa qenë i shoqëruar me një vlerësim të shpenzimeve prej 

Sekretarit të Përgjithshëm dhe rekomandim të Komisionit të Financës . 

  

Rregulla 49. Administrimi i fondeve dhe i pasurisë 

49.1- Në zbatim të nenit 39 të Statutit, viti financiar është 1 janar deri 31 dhjetor i të njëjtit vit kalendarik. 

49.2- Për administrimin e fondeve dhe pasurive të shoqatës në nivel qendror e në Degë përdoret sistem 

unik administrimi. Buxheti i shoqatës është një i vetëm i përbërë nga buxheti i Degëve dhe i Sekretariatit. 

Raporti financiar vjetor i shoqatës është një i vetëm i përbërë nga shpenzimet dhe të ardhurat e Degëve 

dhe të Selisë. 

49.3- Këshilli Drejtues mund t’i delegojë administrimin e pasurive të tij Këshillave të Degëve, kur këto 

pasuri ndodhen në territorin e veprimit të Degës.  

49.4- Këshilli i Degës është përgjegjës para Këshillit Drejtues për çështje të llogarive vjetore.  

49.5- Mos mbajtja e dokumenteve që kërkon ligji, ose mos raportimi është një veprim që shoqërohet me 

sanksione ndaj personave përgjegjës. 

  

Rregulla 550. Pagimi i kuotës 

50.1- Çdo vit, në kohën e caktuar nga Këshilli Drejtues, Dega duhet të paguajë kuotën që përcaktohet në 

bazë të popullatës në zonën e veprimit të Degës dhe të ardhurave që ajo merr. 

50.2- Kuota e një Dege nuk mund të jetë më e madhe se 50% e shumës së të gjitha të ardhurave. 
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50.3-Tërësia e derdhjeve të marra si kuotë përdoret për funksionimin e KKSH si dhe për programet 

kombëtare ose jashtë vendit, të përcaktuara nga Këshilli Drejtues. 

  

 

X. RREGULLA PËRFUNDIMTARE 

 

Rregulla 51. Përfundimi i mandatit dhe dorëzimi i detyrës. 

51.1 - Presidenti i shoqatës dhe Kryetari i degës e përfundon mandatin me përfundimin e forumit të fundit 

që ai drejton (Asamble e Përgjithshme dhe Mbledhja e anëtarëve të degës). Ata e dorëzojnë praktikisht 

detyrën pasardhësve, gjatë një ceremonie të thjeshtë që organizohet jo më vonë se 10 ditë pas mbylljes së 

këtyre forumeve.  

 

Rregulla 52. Vazhdimi në këshill  

52.1 - Kryetarët e degëve dhe Presidenti që lë postin, si rezultat i konsumimit të mandateve ose sepse nuk 

ka kandiduar, sipas nenit 32 të statutit, vazhdon të funksionojë si anëtar këshilli mbi numrin e caktuar të 

anëtarëve. 

 

Rregulla 53. President Nderi 

53.1 - Në frymën e nenit 8-të të Statutit, Këshilli Drejtues mund të caktojë President Nderi për shkak të 

kontributeve të rëndësishme dhe të çmuara që ka dhënë në organizimin, drejtimin dhe zhvillimin e 

shoqatës, presidentin që i ka konsumuar mandatet. Për këtë Këshilli raporton në Asamblenë e 

Përgjithshme. Presidenti i Nderit jep në shoqatë kontributet e mëposhtme:  

- Përvojën e gjatë që ka akumuluar duke mundësuar që ajo të gërshetohet sa më mirë  me aktualitetin 

konkret të shoqatës dhe vazhdimësinë pozitive të saj; 

- Këshillon Presidentin në detyrë për veprimtarinë humanitare kombëtare e ndërkombëtare të shoqatës 

dhe shërben si konsulent i përgjithshëm i stafit të shoqatës në veprimtarinë e tij humanitare. 

- Mund të ndërmjetësojë për të kapërcyer vështirësitë ose/dhe zgjidhjen e keqkuptimeve që mund  

të ketë në shoqatë; 

- Jep kontribut ceremonial në raste të ndryshme si p.sh. përshëndet Mbledhjet e Këshillit,  

Asamblenë e Përgjithshme, mbledhje të ndryshme, përvjetorë, etj. 

  

Rregulla 54. Veprimtaria botuese 
54.1- Kryqi i Kuq Shqiptar, për të përhapur Parimet Themelore të Lëvizjes Ndërkombëtare të KKGJK, 

vlerat humanitare, të Drejtën Humanitare Ndërkombëtare si dhe për të bërë të njohur veprimtarinë e tij 

brenda dhe jashtë shoqatës boton organin "Revista e Kryqit të Kuq Shqiptar", Raportin vjetor dhe 

materiale të tjera. Për veprimtarinë botuese ngrihet një komision i caktuar, i cili funksionon në bazë të një 

platforme të hartuar prej tij dhe të miratuar nga Këshilli Drejtues. 

  

Rregulla  55. Përfaqësimi i Shoqatës 
55.1- Anëtarë të organeve të KKSH, të ngarkuar për të përfaqësuar Shoqatën në konferenca dhe takime, si 

dhe punonjës që marrin pjesë në takime zyrtare duhet të veprojnë dhe të shprehen në përputhje me 

pikëpamjet zyrtare të shoqatës. Presidenti dhe Sekretari i Përgjithshëm duhet t’i instruktojnë ata 

respektivisht për këto qëndrime. 

55.2- Në kohën e shërbimit për raste aktivitetesh, punonjësit dhe vullnetarët e Kryqit të Kuq Shqiptar 

venë si shenjë dalluese logon e Kryqit të Kuq Shqiptar. 

  

Rregulla 56.  Amendime të Statutit 

56.1- Në zbatim të nenit 44 të Statutit, tekstet e amendamenteve të propozuara shqyrtohen nga Këshilli 

Drejtues, jo më vonë se një muaj përpara sesionit të Asamblesë, dhe u shpërndahen anëtarëve të 

Asamblesë jo më vonë se 15 ditë përpara sesionit. 
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Rregulla 57.  Amendime të Rregullores së Brendshme 

57.1- Rregullorja mund të ndryshohet: 

-sipas një projekti ndryshimesh të bëra nga komisioni i caktuar nga Këshilli Drejtues; 

-në bazë të propozimit nga gjysma e anëtarëve të Këshillit Drejtues; 

-në bazë të një propozimi ndryshimesh të bëra nga një ose më shumë Degë. 

57.2- Me miratim të Këshillit Drejtues, hollësi e plotësime për zbatimin e kësaj rregulloreje mund të 

saktësohen me anë të qarkoreve të Presidentit të KKSH-së. 

57.3- Kjo rregullore zëvendëson Rregulloren e Brendshme të miratuar nga Këshilli Drejtues i KKSH-së 

në vitin 2010. 

  

Rregulla 58. Miratimi dhe hyrja në fuqi 

58.1- Kjo Rregullore e Brendshme e KKSH u miratua në Mbledhjen e Këshillit Drejtues të datës 20 

dhjetor 2013 dhe hyn në fuqi më 1 janar 2014. 

 

   

Presidenti                 Sekretari i Përgjithshëm 

Prof. Dr. Shyqyri Subashi    Zamir Muça 
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SHTOJCA 1 

 
PROFILE PËR KANDIDATURAT E TË GJITHË NIVELEVE: 

 
 

1. PROFILI I KANDIDATËVE PËR PRESIDENT TË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 

 

2. PROFILI I KANDIDATËVE PËR ZËVENDËS PRESIDENT TË KRYQIT TË KUQ 

SHQIPTAR 

 

3. PROFILI I KANDIDATËVE PËR KRYETAR TË KOMISIONIT TË FINANCËS TË 

KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 

 

4. PROFILI I KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË KËSHILLIT DREJTUES TË KRYQIT TË 

KUQ SHQIPTAR 

 

5. PROFILI I KANDIDATËVE PËR KRYETAR TË  DEGËS SË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 

 

6. PROFILI I KANDIDATËVE PËR ZËVENDËS KRYETAR TË DEGËS SË KRYQIT TË KUQ 

SHQIPTAR 

 

7. PROFILI I KANDIDATËVE PËR KRYETAR TË KOMISIONIT TË FINANCËS TË  DEGËS 

SË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 

 

8. PROFILI I KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË DEGËS SË KRYQIT TË 

KUQ SHQIPTAR 

 

9. FOMULAR KANDIDIMI PËR NË ORGANET DREJTUESE TË KRYQIT TË KUQ 

SHQIPTAR 

 

 

 

 
Presidenti                 Sekretari i Përgjithshëm 

Prof. Dr. Shyqyri Subashi    Zamir Muça 
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PROFILI I KANDIDATËVE PËR PRESIDENT TË 

KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 
 

Presidenti i Kryqit të Kuq Shqiptar është pozicioni më i rëndësishëm i shoqatës. Ai vepron 

nën autoritetin e Asamblesë së Përgjithshme dhe të Këshillit Drejtues dhe është garant për 

drejtimin e shoqatës në përputhje me vendimet e marra prej tyre. Ai është gjithashtu garant për 

zbatimin e parimeve të Lëvizjes, për zbatimin e Statutit të shoqatës dhe Rregullores së saj të 

Brendshme dhe për respektimin e Statutit të Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të 

Gjysmëhënës së Kuqe, anëtar i së cilës është Kryqi i Kuq Shqiptar. Presidenti përfaqëson 

shoqatën në rang kombëtar dhe ndërkombëtar, në marrëdhënie me autoritetet më të larta 

shtetërore, me partnerë të strukturave ndërkombëtare të Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të 

Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, të shoqatave simotra etj. Për kompetencat që ka, ai është 

përgjegjës para Asamblesë së Përgjithshme. 

Për rrjedhojë, Presidenti i shoqatës duhet të jetë një figurë që të ketë aftësitë, cilësitë dhe 

njohuritë e nevojshme që i lejojnë të sigurojë një drejtim dhe përfaqësim sa më me dinjitet të 

shoqatës.  

Për gjithë sa më sipër, kandidati për President duhet të ketë karakteristikat e mëposhtme: 

 

1. Të ketë reputacion të lartë, të jetë figurë e pastër morale, pa vese dhe pa sjellje që bien 

ndesh me Parimet Themelore të Lëvizjes së Kryqit të Kuq. 

2. Të gëzojë respekt dhe popullaritet shumë të mirë dhe mundësisht të jetë personalitet i 

njohur publik. 

3. Të ketë nivel të lartë arsimor dhe të jetë specialist i afirmuar e i njohur në fushën e tij. 

4. Të jetë njohës i gjuhëve të huaja dhe sidomos i gjuhës angleze.  

5. Të ketë veti personale shumë të mira, aftësi e përvojë drejtuese, prirje lidershipi. Të jetë i 

komunikueshëm, bashkëbisedues dhe karizmatik. 

6. Të ketë përvojën e duhur në marrëdhënie me organet shtetërore, në marrëdhëniet 

ndërkombëtare, në paraqitje dhe në komunikimin me publikun dhe me të gjitha 

organizmat me të cilat lidhet puna e Kryqit të Kuq Shqiptar. 

7. Të jetë konsideruar i suksesshëm në veprimtarinë e tij, në qoftë se ka qenë në të njëjtin 

pozicion për të cilin paraqet kandidaturën ose në ndonjë pozicion tjetër në Kryqin e Kuq 

ose gjetkë. 

8. Të jetë një figurë neutrale dhe e paanshme. Të jetë i pranueshëm dhe i simpatizuar nga 

anëtarësia e Kryqit të Kuq dhe/ose nga shoqëria në përgjithësi; të mos jetë i angazhuar në 

funksione dhe aktivitete të dukshëm politike e religjioze ose në funksione të tjera që bien 

ndesh me Kryqin e Kuq.  

9. Të ketë njohuri dhe vizion për funksionimin e shoqërisë civile dhe sidomos të një shoqate 

apo institucioni humanitar siç është Kryqi i kuq, të rolit, përgjegjësive e strukturave të 

ndryshme të tyre. 

10. Të ketë njohuri për gjendjen humanitare të Shqipërisë dhe për gjendjen e Kryqit të Kuq 

Shqiptar. Të ketë jetuar në Shqipëri së paku në 5 vjetët e fundit.  
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11. Të jetë anëtarë i Kryqit të Kuq Shqiptar, më së paku në pesë vitet e fundit, të ketë dhënë 

një kontribut të rëndësishëm dhe të qëndrueshëm në veprimtarinë e tij, ta ketë mbështetur 

atë fuqimisht dhe të mund ta provojë një gjë të tillë.   

12. Të ketë përkushtimin e duhur për veprimtaritë e Kryqit të Kuq dhe të sigurojë kohën e 

nevojshme për t’u marrë me KKSH-në. 

13. Të ketë moshë aktive (jo më të vogël se 40 vjeç dhe jo më të madhe se 65 vjeç). Të jetë 

energjik dhe me shëndet të mirë që ia mundëson angazhimin në pozicionin e presidentit.  

14. Të mos ketë anëtarë të familjes të zgjedhur në pozicionet kryesore të KKSH-së dhe të  

punësuar në stafin e Selisë ose të degëve.  

15. Të mos jetë dhe të mos ketë qenë në konflikt me shoqatën e Kryqit të Kuq dhe të  mos 

ketë konflikte civile ose penale.  

16. Kandidimi i tij të mos bjerë ndesh me politikën e shoqatës për konfliktin e interesit.  
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PROFILI I KANDIDATËVE PËR ZËVENDËS PRESIDENT 

TË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 

 

 

Sipas Statutit, Presidenti mund t’i ngarkojë Zv.Presidentit një pjesë të funksioneve të tij. Në 

rastin kur posti i Presidentit mbetet i lirë ose kur Presidenti nuk është në gjendje t’i kryejë 

funksionet e tij, zëvendësohet nga Zv.Presidenti deri në sesionin e ardhshëm të Asamblesë së 

Përgjithshme. 

Për këtë arsye Zv.Presidenti duhet të ketë karakteristikat e mëposhtme: 

 

1. Të ketë dhënë një kontribut të rëndësishëm dhe të qëndrueshëm në Kryqin e Kuq 

Shqiptar si vullnetar aktiv, më së paku në pesë vitet e fundit.  

2. Të jetë treguar i përkushtuar dhe të jetë i gatshëm për t’u angazhuar në veprimtaritë e 

shoqatës në përputhje me kërkesat që rrjedhin prej pozicionit të anëtarit të Këshillit 

Drejtues dhe të Zv.Presidentit. 

3. Të jetë konsideruar i suksesshëm në punën e tij në qoftë se ka qenë në të njëjtin pozicion 

për të cilin kandidon ose në një pozicion tjetër paralel. 

4. Të ketë njohuri në gjuhë të huaja, sidomos në gjuhën angleze.  

5. Të ketë reputacion të mirë, të gëzojë respekt dhe popullaritet. 

6. Të ketë njohuri për gjendjen humanitare në Shqipëri dhe për gjendjen e Kryqit të Kuq 

Shqiptar. Të ketë jetuar në Shqipëri së paku në 5 vjetët e fundit.  

7. Të ketë moshë aktive (35 deri në 65 vjeç), të jetë energjik dhe me shëndet të mirë që ia 

mundëson angazhimin e tij në KKSH.  

8. Të ketë aftësi dhe përvojë drejtuese e organizuese dhe të ketë kohën e mjaftueshme     për 

ta vënë në shërbim të kryqit të kuq. 

9. Të jetë person neutral, i paangazhuar në funksione dhe aktivitet të dukshëm politik e fetar 

apo në pozicione drejtuese në pushtetin qendror dhe lokal. 

10. Të mos jetë në konflikt me shoqatën dhe shoqërinë civile.  

11. Të mos ketë njerëz të familjes të zgjedhur në pozicionet kryesore të KKSH-së dhe të 

punësuar në Selisë ose në degë.  

12. Të ketë figurë të pastër morale, pa vese dhe pa sjellje që bien ndesh me Parimet 

Themelore të Kryqit të Kuq. 

13. Të ketë aftësi për ta përfaqësuar sa më denjësisht shoqatën në marrëdhëniet me 

organizmat me të cilat lidhet puna e Kryqit të Kuq Shqiptar.  

14. Kandidimi i tij të mos bjerë ndesh me politikën e shoqatës për konfliktin e interesit. 
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PROFILI I KANDIDATËVE PËR KRYETAR TË KOMISIONIT  

TË FINANCËS TË KRYQIN TË KUQ SHQIPTAR 

 

Komisioni i Financës mbikëqyre të gjitha çështjet financiare të shoqatës, mbledhjen, 

administrimin dhe investimin e fondeve dhe raporton për këtë në Asamblenë e Përgjithshme dhe 

në Këshillin Drejtues. Ai mbikëqyr zbatimin e politikave financiare të miratuara nga Asambleja e 

Përgjithshme dhe mban lidhje me Komisionet e Financës së degëve. Asiston Këshillin Drejtues 

në zbatimin e vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme  për administrimin financiar të shoqatës. 

Për sa më sipër, kandidati për Kryetar të Komisionit të Financës duhet të ketë karakteristikat 

e mëposhtme: 

 

1. Të ketë dhënë një kontribut të rëndësishëm dhe të qëndrueshëm në Kryqin e Kuq 

Shqiptar si vullnetar aktiv, më së paku në pesë vitet e fundit. 

2. Të jetë treguar i përkushtuar dhe të jetë i gatshëm për t’u angazhuar në veprimtaritë e 

shoqatës në përputhje me kërkesat që rrjedhin prej pozicionit të anëtarit të Këshillit 

Drejtues dhe Kryetarit të Komisionit të Financës. 

3. Të jetë konsideruar i suksesshëm në punën e tij në qoftë se ka qenë në të njëjtin pozicion 

për të cilin kandidon ose në një pozicion tjetër paralel. 

4. Mundësisht të ketë formim në fushën ekonomike, të ketë njohuri për administrimin në 

përgjithësi dhe atë financiar në veçanti. 

5. Të ketë reputacion të mirë, të gëzojë respekt dhe popullaritet. 

6. Të ketë moshë aktive (jo më të re se 35 vjeç dhe jo më të madhe se 65 vjeç), të jetë 

energjik dhe me shëndet të mirë që ia lejon angazhimin e tij në Këshillin Drejtues.  

7. Të ketë aftësi dhe përvojë drejtuese e organizuese. 

8. Të ketë kohën e nevojshme për t’u angazhuar në Kryqin e Kuq. 

9. Të jetë person neutral, i paangazhuar në funksione dhe aktivitet të dukshëm politik e fetar 

apo në pozicione drejtuese në pushtetin qendror dhe lokal. 

10. Të mos jetë në konflikt dhe të mos ketë pas konflikt me shoqatën e KKSH dhe me 

shoqërinë civile. 

11. Të ketë figurë të pastër morale, pa vese dhe pa sjellje që bien ndesh me Parimet 

Themelore të Kryqit të Kuq. 

12. Kandidimi i tij të mos bjerë ndesh me politikën e shoqatës për konfliktin e interesit.  
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PROFILI I KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË KËSHILLIT DREJTUES 

TË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 

 

Këshilli Drejtues është organi që vendos për të gjitha çështjet e rëndësishme në jetën, 

veprimtarinë dhe qëllimet e Kryqit të Kuq Shqiptar ndërmjet dy asambleve të përgjithshme. Ai 

zbaton politikën e përgjithshme të shoqatës për të cilën përgjigjet para Asamblesë së 

Përgjithshme. Këshilli Drejtues është garant i zbatimit të bazës ligjore të shoqatës dhe kujdeset 

që ajo të jetë aktuale dhe e përshtatur sipas kushteve konkrete. Merr vendime për përparësitë dhe 

dinamikën e zhvillimit të veprimtarisë së shoqatës. Vlerëson performancën e Sekretarit të 

Përgjithshëm. 

 

Për sa më sipër dhe në përputhje me kërkesat e Statutit dhe të Rregullores së Brendshme, 

anëtari i Këshillit Drejtues duhet të ketë karakteristikat e mëposhtme: 

1. Të ketë dhënë një kontribut të rëndësishëm dhe të qëndrueshëm në Kryqin e Kuq 

Shqiptar si vullnetar aktiv, më së paku në pesë vitet e fundit. 

2. Të jetë treguar i përkushtuar dhe të jetë i gatshëm për t’u angazhuar në veprimtaritë e 

shoqatës në përputhje me kërkesat që rrjedhin prej pozicionit të anëtarit të Këshillit 

Drejtues. 

3. Të jetë konsideruar i suksesshëm në punën e tij në qoftë se ka qenë në të njëjtin pozicion 

për të cilin kandidon ose në një pozicion tjetër paralel.  

4. Të ketë reputacion të mirë, të gëzojë respekt dhe popullaritet. 

5. Të ketë moshë aktive (30 deri 65 vjeç), të jetë energjik dhe me shëndet të mirë që ia lejon 

angazhimin e tij në Këshillin Drejtues. 

6. Të ketë aftësi dhe përvojë drejtuese e organizuese. 

7. Të njohë gjendjen e nevojave humanitare në vend, për këtë duhet të ketë jetuar më së 

paku tre vjetët e fundit në Shqipëri.  

8. Të jetë person neutral, i paangazhuar në funksione dhe aktivitet të dukshëm politik e fetar 

apo në pozicione drejtuese në pushtetin qendror dhe lokal. 

9. Të mos jetë në konflikt me shoqatën dhe shoqërinë civile.  

10. Të ketë figurë të pastër morale, pa vese dhe pa sjellje që bien ndesh me Parimet 

Themelore të Kryqit të Kuq. 

11. Kandidimi i tij të mos bjerë ndesh me politikën e shoqatës për konfliktin e interesit.  
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PROFILI I KANDIDATËVE PËR KRYETAR TË  DEGËS 

SË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 

 

Kryetari i degës së Kryqit të Kuq Shqiptar drejton veprimtarinë e degës që ajo të kryhet në 

përputhje me Statutin dhe Rregulloren e Brendshme, me vendimet e orientimet e Asamblesë së 

Përgjithshme, Këshillit Drejtues, Presidentit dhe Këshillit të Degës. Ai drejton Mbledhjen e 

Anëtarëve të degës dhe mbledhjet e Këshillit të degës. Kryetari i Degës përfaqëson Kryqin e Kuq 

të Degës në marrëdhëniet me autoritetet lokale dhe në të gjitha rastet e tjera të përfaqësimit të 

degës. Ai mban lidhje të vazhdueshme me Këshillin Drejtues dhe me Presidentin e shoqatës.  

Për rrjedhojë, Kryetari i degës duhet të jetë një figurë që të ketë aftësitë, cilësitë dhe njohuritë 

e nevojshme që i lejojnë të sigurojë një drejtim dhe përfaqësim sa më dinjitoz të degës që 

drejton.  

Për gjithë sa më sipër, kandidati për Kryetar i degës së Kryqit të Kuq, duhet të ketë 

karakteristikat e mëposhtme: 

1. Të ketë qenë  vullnetar aktiv i degës së Kryqit të Kuq, më së paku në 3 vitet e fundit, të 

ketë dhënë një kontribut të rëndësishëm dhe të qëndrueshëm në veprimtarinë e degës së 

Kryqit të Kuq, ta ketë mbështetur atë fuqimisht dhe të mund ta provojë një gjë të tillë. 

2. Të jetë konsideruar i suksesshëm në punën e tij në qoftë se ka qenë i zgjedhur në të 

njëjtin pozicion për të cilin kandidon ose në një pozicion tjetër. 

3. Të jetë i gatshëm dhe të ketë kohën e nevojshme për t’u angazhuar në veprimtaritë e 

shoqatës në përputhje me kërkesat që rrjedhin prej pozicionit të anëtarit të Këshillit të 

degës dhe të Kryetarit të Degës. 

4. Të jetë një figurë neutrale dhe e paanshme, i paangazhuar në funksione dhe aktivitet të 

dukshëm politik e fetar apo në pozicione drejtuese në pushtetin qendror dhe/ose lokal. 

5. Të ketë njohje për funksionimin e shoqërisë civile. 

6. Të ketë arsim të lartë dhe mundësisht profesioni të jetë në përputhje me natyrën specifike 

të punës në Kryqin e Kuq. 

7. Të ketë figurë të pastër morale, pa vese dhe pa sjellje që bien ndesh me Parimet 

Themelore të Kryqit të Kuq. 

8. Të ketë reputacion të lartë, figurë të pastër, të gëzojë respekt dhe popullaritet në 

komunitetin ku jeton. 

9. Të ketë aftësi të mira dhe përvojë në drejtim, në marrëdhënie me organet shtetërore, në 

komunikimin me publikun për ta përfaqësuar sa më denjësisht degën e Kryqit të Kuq në 

marrëdhëniet me organizmat me të cilat lidhet puna e Kryqit të Kuq Shqiptar.  

10. Të ketë moshë aktive (35 deri 65 vjeç) dhe të gëzojë shëndet të mirë që ia mundëson 

angazhimin në funksionin e kryetarit.   

11. Të ketë banuar në degën e tij së paku në pesë vjetët e fundit. 

12. Të mos jetë në konflikt me shoqatën dhe shoqërinë civile. 

13. Kandidimi i tij të mos bjerë ndesh me politikën e shoqatës për konfliktin e interesit. 

14. Të mos ketë probleme me drejtësinë shqiptare. 
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PROFILI I KANDIDATËVE PËR ZËVENDËS KRYETAR  

TË DEGËS SË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 

 

Zëvendës Kryetari i Degës punon në bashkëpunim të ngushtë me Kryetarin e Degës, të cilin e 

zëvendëson kur ai mungon ose është në pamundësi për të kryer detyrën ë tij. Kur Kryetari i 

Degës jep dorëheqjen ose ne rast vdekjeje të tij, postin e tij e mban Zëvendës Kryetari deri në 

zgjedhjet e reja, të cilat duhet të zhvillohen në mbledhjen e ardhshme të anëtarëve. 

Për këtë arsye Zëvendës Kryetari i degës duhet të ketë karakteristikat e mëposhtme: 

 

1. Të ketë dhënë një kontribut të rëndësishëm dhe të qëndrueshëm në Kryqin e Kuq 

Shqiptar si vullnetar aktiv dhe i dalluar, më së paku në 3 vitet e fundit. 

2. Të jetë i gatshëm dhe të ketë kohën e nevojshme për t’u angazhuar në veprimtaritë e 

shoqatës në përputhje me kërkesat që rrjedhin prej pozicionit të anëtarit të Këshillit të 

degës dhe të Zëvendës Kryetarit të Degës. 

3. Të jetë konsideruar i suksesshëm në punën e tij në qoftë se ka qenë i zgjedhur në të 

njëjtin pozicion për të cilin kandidon ose në një pozicion tjetër. 

4. Të ketë reputacion të mirë, të gëzojë respekt dhe popullaritet në komunitetin ku jeton. 

5. Të ketë aftësi dhe përvojë komunikuese, drejtuese e organizuese. 

6. Të jetë person neutral, i paangazhuar në funksione dhe aktivitet të dukshëm politik e fetar 

apo në pozicione drejtuese në pushtetin qendror dhe/ose lokal. 

7. Të mos jetë në konflikt me shoqatën dhe shoqërinë civile. 

8. Të ketë figurë të pastër morale, pa vese dhe pa sjellje që bien ndesh me Parimet 

Themelore të Kryqit të Kuq. 

9. Të ketë aftësi për ta përfaqësuar sa më denjësisht degën e Kryqit të Kuq në marrëdhëniet 

me organizmat me të cilat lidhet puna e Kryqit të Kuq Shqiptar.  

10. Kandidimi i tij të mos bjerë ndesh me politikën e konfliktit të interesit të shoqatës. 

12. Të mos ketë probleme me drejtësinë shqiptare. 

13.  Të ketë jetuar në degën e tij, së paku, në 5 vjetët e fundi.  

14. Të ketë moshë aktive (35 – 65 vjeç)  

15. Rekomandohet të ketë arsim të lartë. 
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PROFILI I KANDIDATËVE PËR KRYETAR TË KOMISIONIT TË FINANCËS 

TË  DEGËS SË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 

 
 

Kryetari i Komisionit të Financës drejton funksionimin e komisionit të financës, roli i të cilit 

është të sigurojë që politikat financiare të shoqatës, respektohen në nivelin e degës. Komisioni i 

Financës ndjek rregullisht gjendjen financiare të degës dhe mban të informuar Këshillin e degës.  

Për sa më sipër, kandidati për Kryetar të Komisionit të Financës të degës duhet të ketë 

karakteristikat e mëposhtme: 

 

1. Të ketë dhënë një kontribut të rëndësishëm dhe të qëndrueshëm në Kryqin e Kuq 

Shqiptar si vullnetar aktiv, më së paku në 3 vitet e fundit. 

2. Të jetë i gatshëm dhe të ketë kohën e nevojshme për t’u angazhuar në veprimtaritë e 

degës, në përputhje me kërkesat që rrjedhin prej pozicionit të anëtarit të Këshillit të degës 

dhe Kryetarit të Komisionit të Financës të degës. 

3. Të jetë konsideruar i suksesshëm në punën e tij në qoftë se ka qenë i zgjedhur në të 

njëjtin pozicion për të cilin kandidon ose në një pozicion tjetër. 

4. Mundësisht të ketë formim në fushën ekonomike, të ketë njohuri për administrimin në 

përgjithësi dhe atë financiar në veçanti. 

5. Të ketë reputacion të mirë, të gëzojë respekt dhe popullaritet në komunitetin ku jeton. 

6. Të ketë aftësi dhe përvojë drejtuese e organizuese. 

7. Të jetë person neutral, i paangazhuar në funksione dhe aktivitet të dukshëm politik e fetar 

apo në pozicione drejtuese në pushtetin qendror dhe/ose lokal. 

8. Të mos jetë në konflikt me shoqatën dhe shoqërinë civile. 

9. Të ketë figurë të pastër morale, pa vese dhe pa sjellje që bien ndesh me Parimet 

Themelore të Kryqit të Kuq. 

10. Të ketë moshë aktive (35 deri 65 vjeç). 

11. Të ketë jetuar së paku në pesë vjetët e fundit në degën e tij. 

12. Kandidimi i tij të mos bjerë ndesh me politikën e shoqatës për konfliktin e interesit. 

13. Të mos ketë probleme me drejtësinë shqiptare. 

14. Rekomandohet të ketë arsim të lartë. 
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PROFILI I KANDIDATËVE PËR ANËTARË  

TË KËSHILLIT TË DEGËS SË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 

 

 

Këshilli i Degës është organi drejtues i degës. Ai përgjigjet përpara mbledhjes së 

anëtarëve të degës dhe Këshillit Drejtues. Këshilli i Degës shqyrton çështje që kanë të bëjnë më 

punën dhe zhvillimin e Kryqit të Kuq ne degë dhe merr vendimet përkatëse.  

Këshilli i Degës zgjidhet nga radhët e vullnetarëve të Kryqit të Kuq Shqiptar. Për sa më sipër 

dhe në përputhje me kërkesat e Statutit dhe të Rregullores së Brendshme, kandidati për anëtar të 

Këshillit të Degës duhet të ketë karakteristikat e mëposhtme: 

 

1. Të ketë dhënë një kontribut të rëndësishëm dhe të qëndrueshëm në degën e Kryqit të Kuq 

si vullnetar aktiv dhe i dalluar, më së paku në 3 vitet e fundit. 

2. Të jetë i gatshëm dhe të ketë kohën e nevojshme për t’u angazhuar në veprimtaritë e 

degës, si në ato vendimmarrëse ashtu edhe në aktivitetet konkrete. 

3. Të jetë konsideruar i suksesshëm në punën e tij, në qoftë se ka qenë i zgjedhur në të 

njëjtin pozicion për të cilin kandidon ose në një pozicion tjetër.  

4. Të ketë reputacion të mirë, të gëzojë respekt në komunitetin ku jeton. 

5. Të ketë aftësi dhe përvojë komunikuese, drejtuese dhe organizuese. 

6. Të mos ketë funksione dhe aktivitet të dukshëm politik e fetar apo pozicione drejtuese në 

pushtetin qendror dhe/ose lokal. 

7. Të mos jetë në konflikt me shoqatën dhe shoqërinë civile. 

8. Të ketë figurë të pastër morale, pa vese dhe pa sjellje që bien ndesh me Parimet 

Themelore të Kryqit të Kuq. 

9. Kandidimi i tij të mos bjerë ndesh me politikën e konfliktit të interesit të shoqatës. 

10. Të mos ketë probleme me drejtësinë shqiptare. 

11. Të ketë moshë aktive (25 deri 65 vjeç) 

12. Rekomandohet të ketë arsim të lartë. 
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FOMULAR KANDIDIMI 

 

POZICIONI PËR TË CILIN KANDIDOJ : ___________________________________________ 

 

EMRI:    _______________________________ 

ATËSIA:   _______________________________ 

MBEMRI:   _______________________________ 

DATËLINDJA:  _______________________________ 

VENDLINDJA:  _______________________________ 

VENDBANIMI:  _______________________________ 

ARSIMI :                                _______________________________                                 

PROFESIONI:              _______________________________ 

VENDI I PUNËS:  _______________________________ 

 

VITI I ANËTARËSIMIT NË KKSH:   ______________ 

NUMRI I DËSHMISË SË VITIT TË FUNDIT: ______________ 

 

PËRVOJA PROFESIONALE: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

VEPRIMTARIA DHE KONTRIBUTI I DHËNË NË KKSH: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

MOTIVI PËR TË KANDIDUAR: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ANGAZHIM PËR KONTRIBUTIN NË TË ARDHMEN: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Pasi u njoha me kërkesat e caktuara dhe profilin e kandidatit,  

paraqes kandidaturën për ________________________________________________________ 

Nënshkrimi i kandidatit:      

Datë:_________________201__ 

 
 


