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Raporti vjetor 2009 pasqyron në mënyrë të përmbledhur aktivitetet kryesore të vitit, 

sipas qëllimeve të Strategjisë 2005-2010. Çdo qëllimi strategjik i përgjigjen një ose më 

shumë programe dhe sigurisht disa projekte. Paraqitja e Raportit vjetor 2009 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 2009
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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.

O b j e k t i v a t

	Të rrisë imazhin e Kryqit të Kuq dhe 
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 target të 
interesuara.
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I 1 Programi i komunikimit

Programi i Komunikimit realizon në prak-
tikë objektivat e qëllimit 1 të Strategjisë së 
shoqatës. Gjatë vitit 2009 aktivitetet kryesore 
të programit kanë vazhduar të mbështeten 
financiarisht, për të pestin vit radhazi, nga 
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq 
(KNKK). 

Sipas objektivave, janë zhvilluar veprim-
taritë e mëposhtme në vitin 2009: 

Për objektivin “Promovimin e vlerave 
humanitare, Parimeve Themelore të Lëvizjes 
Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe dhe të së Drejtës 
Ndërkombëtare Humanitare, u zhvillua 
në Tiranë, me përfaqësues nga 35 degë, në 
datat 28-30 prill, një seminar me vullnetarë 
të informacion-difuzionit. Seminari rithek-
soi rëndësinë e programit të komunikimit si 
kërkoi që niveli i zhvillimit të tij dhe cilësia e 
aktiviteteve në fushën e përhapjes së njohurive 
për Kryqin e Kuq në përgjithësi dhe Kryqin e 
Kuq Shqiptar (KKSH) në veçanti, në fushën 
e promovimit të vlerave humanitare dhe pari-
meve themelore të Lëvizjes Ndërkombëtare të 
Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, 
në fushën e promovimit të njohurive rreth 
së Drejtës Ndërkombëtare Humanitare, në 
fushën e marrëdhënieve me mediat dhe komu-
nikimin me publikun në përgjithësi, niveli 
pra për gjithë këto fusha që lidhen me këtë 
program, të rriten më tej dhe të përfshijnë të 
gjitha degët e shoqatës. Ky takim vjetor me 
vullnetarët e komunikimit apo të njohur edhe 
si vullnetarë të informacion-difuzionit, po 

kthehet në traditë 
si një moment jo 
vetëm për të shkëm-
byer përvojat e ndry-
shme, por edhe për 
të bashkërenduar me 
njëri-tjetrin aksio-
net në të ardhmen 
dhe për të freskuar 

njohuritë rreth Kryqit të Kuq e disa teknikave 
të komunikimit, të gjitha këto në funksion 
të forcimit të imazhit të KKSH-së, përhapjes 
së vlerave humanitare të tij dhe parimeve 
themelore të Lëvizjes. 

Degët e KKSH-së kanë zbatuar projekte të 
ndryshme për promovimin e vlerave humani-
tare. Këto projekte janë përqendruar kryesisht 
qytet, në shkolla dhe universitete, por ka pasur 
raste kur biseda dhe takime janë zhvilluar edhe 
në fshatra dhe komuna të tjera. Kështu p.sh. 
dega Librazhd e ka shtrirë projektin dhe jashtë 
qytetit, në komunën Hotolisht, duke zhvilluar 
tri takime me 120 nxënës, përfaqësues të shko-
llave të komunës. Projekti kombëtar i vizatimit 
“Fëmijët dhe Kryqi i Kuq” është në radhë të 
parë një fushatë promovuese e veprimtarive 
dhe e ideve të Kryqit të Kuq. Gjatë vitit 2009, 
ky projekt ka njohur një shtrirje të rëndësishme 
në të gjitha degët, janë zhvilluar aktivitete për 
promovimin e Kryqit të Kuq në përgjithësi, 
dhe atij shqiptar në veçanti. 

Gjithnjë për këtë objektiv dhe në kuadër 
të marrëveshjes tri palëshe ndërmjet Minis-
trisë së Arsimit dhe Shkencës, Komitetit 
Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe Kryqit 

të Kuq Shqiptar për projektin Hulumtimi i së 
drejtës ndërkombëtare humanitare (HDH), në 
bashkëpunim të ngushtë me grupin e punës 
së projektit, kanë vijuar trajnimet e mësuesve 
të lëndës së edukatës qytetare ku për të dytin 
vit radhazi është integruar HDH-ja në klasën 
e tetë të sistemit arsimor. Në muajin gusht 
një grup nxënësish dhe mësuesish të këtij 
projekti, mori pjesë në një kamp për HDH-së 
në Serbi të organizuar nga KNKK. Kujtojmë 
që projekti i HDH-së synon integrimin e 
moduleve arsimore të së drejtës ndërkombëtare 
humanitare në kurrikulat shkollore, për t’iu 
përgjigjur detyrimit që kanë shtetet nënshkru-
ese të Konventave të Gjenevës, për përhapjen 
e njohurive për të drejtën ndërkombëtare 
humanitare në të gjitha shtresat e popullsisë. 

Ndërsa në kuadër të objektivit tjetër të 
qëllimit 1 që lidhet me njohjen e publikut 
me veprimtaritë e shoqatës, aktiviteti kryesor 
lidhet me përgatitjen për botim të numrave 
të radhës (41, 42, 43 dhe 44) të Revistës së 
shoqatës. Është përgatitur dhe është botuar 
gjithashtu në muajin qershor Raporti vjetor 
2008, i cili përmblodhi aktivitetet kryesore të 
zhvilluara nga shoqata. 

Është bërë kujdes që krahas publikimeve 
të vetë shoqatës, të ruhen dhe të forcohen 
marrëdhëniet me mediat në kuadër të pasqy-
rimit të veprimtarive humanitare të shoqatës. 
Kanë vazhduar të shfrytëzohen ditët e shënu-
ara të shoqatës dhe të Lëvizjes si dhe veprim-
taritë e ndryshme humanitare të ndërmarra 
nga shoqata, për të dhënë një informacion sa 
më të gjerë dhe korrekt për Kryqin e Kuq.
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O b j e k t i v a t

	Të zbatohet në praktikë Plani i Përgatitjes dhe i Përgjigjes ndaj Katastrofave në nivel qëndror dhe lokal, në 
bashkëpunim me Planin kombëtar të Menaxhimit të Fatkeqësive.

	Të rritet sensibilizimi i publikut të gjerë, i institucioneve shtetërore dhe jo shtetërore për nevojën e 
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 përcaktohen qartë treguesit dhe standartet e cilësisë së shërbimeve në fushën e përgatitjes dhe të 
ndërhyrjes në raste katastrofash.

Të rriten dhe të përsosen kapacitetet e shoqatës për një ndërhyrje sa më 
efektive në raste katastrofash

Programi i Përgatitjes dhe i ndër
hyrjes Për raste katastrofash

Programi i përgatitjes dhe i ndërhyrjes për 
raste katastrofash po konsolidon gjithnjë e 
më shumë kapacitetet e tij, bazuar në strate-
gjitë e zhvillimit të KKSH-së, orientimet e 
Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq 
dhe Gjysmëhënës së Kuqe (FNKK) dhe në 
përputhje me rolin humanitar në kontekstin 
e emergjencave civile në rang vendi. Thelbi i 
Programit lidhet me tre objektiva: 
	Përgatitja e degëve dhe gatishmëria e tyre 
për raste katastrofash, nëpërmjet konsolidi-
mit të skuadrave vullnetare të Kryqit të Kuq 
në degë dhe hartimit e zbatimit të planeve të 
gatishmërisë së tyre për të vepruar në emer-
gjenca lokale. 
	Sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi i komu-
niteteve për rreziqet dhe fatkeqësitë e pasojat 
e tyre;
	Ndërhyrja në kohë dhe në përputhje me 
misionin tonë humanitar, në raste kur ndodhin 
emergjenca lokale. 

Gjatë vitit 2009, për secilën nga këto tre 
drejtime janë kryer një sërë veprimtarish si në 
nivel dege ashtu dhe në nivel qendror: 

Degët, bazuar në një formular standard, 
kanë bërë evidentimin e situatës së skuadrave 
vullnetare të programit, rifreskimin e tyre 
si dhe plotësimin e skemës dhe pikave të 
kontaktit për raste katastrofash në komuna 
e bashki. 

Sipas një plani paraprak, degët kanë orga-
nizuar trajnime për vullnetarët e skuadrave, 
bazuar në orientimet e dhëna në dy seminare të 

organizuara në nivel qendror në muajin maj në 
Fier për degët e Jugut dhe në qershor në Tiranë 
për degët e tjera. Seminaret trajtuan arritjet, 
problemet dhe drejtimet e punës për të ardh-
men në fushën e përgatitjes dhe ndërhyrjes në 
raste katastrofash dhe më në veçanti, rolin e 
vullnetarit dhe aktivitetet në rast katastrofe si 
dhe sensibilizimin e komunitetit për rreziqet 
dhe angazhimet e vullnetarëve në nivel dege 
për kryerjen e tyre. 

KKSH ka treguar si gjithnjë kujdes në 
bashkëpunimin me partnerët në fushën e 
emergjencave civile. Në këtë kuadër, programi 
ka marrë pjesë në një simulim aksidenti ajror, 
të organizuar nga Aeroporti “Nënë Tereza” në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Emergjencave 
Civile, në muajin prill. Përfaqësimi i shoqa-
tës në këtë aktivitetet ishte shumë i mirë dhe 
mori vlerësimet e drejtuesve të pushtetit dhe 
të institucioneve të tjera. 

Në vëmendje të programit ka qenë si një 
drejtim mjaft i rëndësishëm edhe sensibili-
zimi i komuniteteve për rreziqet dhe pasojat 
që vijnë nga katastrofat. Kështu u realizua një 
projekt i financuar nga Kryqi i Kuq Norvegjez 
“Zvogëlimi i rreziqeve të katastrofave dhe të 
pasojave të tyre”, në shumën prej 22.000 euro. 
Me mbështetjen teknike të Zonës së Evropës 
së FNKK-së dhe në bashkëpunim të ngushtë 
me Drejtorinë e emergjencave civile, u iden-
tifikuan komunat më tipike dhe prefekturat 
përkatëse. Nga ky projekt përfituan 10 komuna 
që preken më shpesh nga rreziqe të ndryshme 
respektivisht në degët Durrës (Këneta, Porto-
Romano), Lezhë (Ishull Shëngjin, Kolc), 
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Berat (Velabisht, Vërtop), Elbasan (Shirgjan, 
Bradashesh) dhe Korçë (Libonik, Vithkuq). 
Në 5 degë të KKSH-së u organizuan 10 takime 
me pjesëmarrje të moshave të ndryshme, të 
rinj, gra, burra, të moshuar, përfaqësues nga 
pushteti lokal, mësues, etj. Me komunitetet 
u bashkëbisedua për rreziqet që kërcënojnë 
komunën, pasojat e mundshme, shkaqet pse 
ndodhin, kapacitetet e komunitetit për një 
sjellje të përgjegjshme dhe për t’u përgatitur 
për raste katastrofash etj. Takimet u zhvilluan 
të hapura, diskutime të lira shumë efektive. 
Shqetësimet e ngritura, dhe problemet e dala 
ishin në fokusin e vlerësimit të projektit dhe 
të avokatisë që KKSH duhet të bëjë pranë 
organeve të pushtetit vendor. 

Një vëmendje e madhe i është dhënë 
ndjekjes së situatave të emergjencave që prekën 
vendin tonë. 

	Fatkeqësisht vendi ynë u godit më datën 6 
shtator 2009, nga një tërmet me intensitet 7.0 
ballë i shkallës Rihter, me epiqendër në fsha-
tin Gjoricë të komunës Shupenzë në qarkun e 
Dibrës. Dëmet nga kjo katastrofë ishin vetëm 
materiale: 350 shtëpi të dëmtuara rëndë, rreth 
1.300 shtëpi të dëmtuara lehtë, 4 shkolla dhe 
3 qendra shëndetësore të dëmtuara pjesërisht. 
KKSH, nëpërmjet degës Dibër, ndoqi nga afër 
situatën, mori pjesë në mbledhjet e Shtabit të 
Emergjencës dhe bëri vlerësimin në terren të 
nevojave të familjeve të dëmtuara. Ai ndërhyri 
me ndihma me materiale jo ushqimore për 50 
familjet më të dëmtuara. Paketa e ndihmës 
përbëhej nga batanije 200 copë, dyshekë 100 
copë, çarçafë 100 sete, krevate portativë 100 
copë, kite higjienike 50 copë, sapun 800 copë, 
detergjent 100 kg, shampo 200 copë, bidonë 
uji 100 copë.

Programi i kërkimit
	Gjatë vitit 2009, Zyra e Kërkimit ka 
ndjekur rreth 60 raste kërkimi të ardhura 
nga degët, shoqatat simotra apo nga të inte-
resuar të cilët janë drejtuar pranë zyrës së 
kërkimit në Seli. Kryesisht kërkesat kanë 
lidhje me migrantë të larguar nga vendi 
në periudha të ndryshme. Deri në fund të 
2009-ës, zyra e kërkimit ka mbyllur rreth 
35 raste të ardhura. 
	Në muajin nëntor janë trajnuar rreth 
30 vullnetarë të degëve lokale për të ofruar 
një shërbim sa më profesional për personat 
e interesuar. 
	Zyra e kërkimit bashkëpunon me mbi 
35 shoqata simotra të Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe për zgjidhjen e 
çështjeve të kërkimit. Ky program mbësh-
tetet nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit 
të Kuq.

Nga tërmeti pati dëmtime edhe në komuna 
të rretheve Librazhd e Mat. Bazuar në vlerësi-
min e situatës u ndihmuan 25 familje në 
Stërblevë të Librazhdit dhe 8 familje në Cërruj 
të Matit. 
	Gjatë këtij viti, nga kushtet e vështira 
të motit pati rrëshqitje toke e shkatërrime 
shtëpish në disa rrethe si në Qafë Dardhë të 
Librazhdit (25 shtëpi), në komunën Synej, të 
Kavajës (rreth 15 shtëpi), në Paskuqan, Tiranë 
(15 shtëpi); në komunat e Kukësit (10 shtëpi). 
Në përgjigje të kësaj situate KKSH ndërhyri 
duke shpërndarë pako standarde ndihme me 
ushqime, batanije e materiale të tjera higjie-
nike për 65 familje me 354 përfitues. 

Këto shpërndarje janë vlerësuar shumë 
si nga përfituesit ashtu dhe nga organet e 
pushtetit.
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Programi i shëndetit
Programi Shëndetit është fokusuar në 

organizimin e trajnimeve me vullnetarët në 
nivel lokal, në organizimin e veprimtarive 
me komunitetin për dhënien e informacionit 
shëndetësor dhe në përgatitjen dhe shpërndar-
jen e bazës materiale, didaktike, informative 
dhe kurrikulave të trajnimit për koordinatorët, 
vullnetarët dhe përfituesit. 

Projekti “Rritja e kujdesit për shëndetin e 
nënës dhe të fëmijës në komunitet” që ka për 
qëllim përmirësimin e statusit shëndetësor të 
nënës dhe fëmijës, u zbatua në 6 degë: Elbasan, 
Librazhd, Fier, Dibër, Bulqizë dhe Mat. Ndër 
veprimtaritë kryesore përmendim ndjekjen 
e kurbave të rritjes për fëmijët e fshatrave të 
përfshira në projekt si dhe përgatitjen dhe 
shpërndarjen e materialeve teknike, didaktike, 
të trajnimit dhe të informimit për koordina-
torët dhe vullnetarët të tilla si peshore të vogla 
për fëmijë, unazorë për grupet e vullnetarëve 
dhe personelin shëndetësor, etj. 

Po kështu është punuar në realizimin e traj-
nimin dy ditor me koordinatorët e projektit; 
për trajnimin periodik të vullnetarëve zbatues 
të projektit; të sesioneve informative shënde-
tësore në komunitet nga vullnetarët për shën-
detin e nënës dhe fëmijës dhe në monitorimin 
e rritjes për fëmijët 0-2 vjeç në familje dhe 
vizitat mbështetëse në familje. 

Projekti “Parandalimi i HIV/SIDA-s”, i zhvi-
lluar në 11 degë (Tiranë, Durrës, Elbasan, 
Shkodër, Gjirokastër, Korçë, Berat, Lezhë, 
Lushnje, Vlorë dhe Fier), ka për qëllim sensi-
bilizimin dhe informimin e të rinjve për 

Të kontribuohet në forcimin e 
shëndetit të popullatës.

O b j e k t i v a t

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

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

	Të realizohet me profesionalizëm Programi i 
N.P në autoshkolla.

	Të kontribuohet në promovimin e konceptit 
të dhurimit vullnetar të gjakut.

	Të kontribuohet në ndërgjegjësimin e 
publikut për rrezikun e minave, armëve 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.
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aktivitetet kryesore përmendim trajnimin e 
grupeve të vullnetarëve organizatorë të mëtej-
shëm në radhët e rinisë, seancat e sensibili-
zim-informimit; pajisjen me bazën materi-
alo-didaktike të nevojshme, përgatitjen dhe 
shpërndarjen e posterave e të fletë-palosjeve, 
realizimin e seancave me të rinj të univer-
siteteve e të shkollave të mesme, ndërmarrjeve 
etj, konkurset e poezisë e pikturës me temën e 
SIDA-s, aktivitetet me rastin e Ditës Botërore 
të Luftës Kundër SIDA-s dhe monitorimet e 
takimet e vlerësimit.

Projekti i “Higjienës në komunitet” i zhvi-
lluar në të njëjtat degë si ai i higjienës perso-
nale, ka pasur si synim sensibilizimin dhe 
ndërgjegjësimin e komunitetit për rëndësinë 
e higjienës dhe rolin që vetë komuniteti mund 
dhe duhet të lozë në mbajtjen pastër të ambi-
entit. Veprimtaritë kryesore të realizuara kanë 
qenë përgatitja dhe shpërndarja e materialeve 
sensibilizuese, realizimi i aksioneve të higjie-
nizimit me pjesëmarrjen e vullnetarëve dhe 
të qytetarëve dhe pasqyrimi sa më i mirë 
mediatik.

Projekti “Higjiena personale” i zhvilluar 
në 13 degë (Tiranë, Kavajë, Korçë, Pogradec, 
Vlorë, Fier, Lushnje, Lezhë, Berat, Kuçovë, 
Patos, Gjirokastër dhe Shkodër) përfshin traj-
nimet e vullnetarëve për higjienën personale, 
zhvillimin e seancave të informimit me nxënës 
të shkollave të ciklit të ulët, përgatitjen dhe 
shpërndarjen e fletë palosjeve, dhurimin e 
furçave dhe pastave të dhëmbëve për fëmijët 
e familjeve në nevojë. 

Vullnetarë të përfshirë sipas projekteve
Projekti Vullnetarë

1 “Përmirësimi i Kujdesit 
shëndetësor për nënën dhe 
fëmijën”

112

2 “Parandalimi i HIV/SIDA-s” 260

3 “Higjiena në komunitet” 1040

4 “Higjiena personale”. 50

Totali 1462

Projekti 1 fëmijë, gra dhe burra në 
moshë riprodhuese

rreth 12,000

Projekti 2 rreth 30,000

Projekti 3 “Higjiena në komunitet” një numër i 
madh i banorëve 

në qytete

Projekti 4 fëmijë rreth 10,400

Gjithsej rreth 52,000 të identifikuar drejtpërsëdrejti 
plus kontingjentet e popullatës që kanë përfituar nga 
sensibilizimi dhe aksionet e higjienizimit

Programi i ndihmës së Parë
Programi i Ndihmës së Parë (NP) ka synuar 

që me veprimtaritë e organizuara, të realizojë 
objektivat 2 dhe 3 të qëllimit 3 të Strategjisë 
së shoqatës. Më konkretisht: 

Është punuar për rritjen e cilësisë së kurseve 
të trajnimit, bazuar në kërkesat e Qendrës 
Evropiane të Referencës për Edukimin në 
Ndihmën e Parë (QERENP). Për këtë u kryen 
dy takime pune: 1. në degën e Tiranës, me 
instruktorët e NP, për mënyrën e zbatimit 
të Udhëzuesit Pedagogjik në kurset e NP; 2. 
një takim pune me 10 instruktorë të NP për 

Përfitues sipas projekteve 
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qartësimin e rrugëve për zbatimin e veprim-
tarive të planifikuara për vitin. 

Një kujdes i veçantë i është kushtuar 
mbarëvajtjes së kurseve të NP me kandi-
datët për drejtues automjeti. Për vitin 2009 
janë regjistruar 42.563 persona dhe kanë 
marrë dëshminë e KKSH-së, 42.066 persona. 
Lëvizja për arsye të ndryshme, e instruktorëve 
ka bërë që të lindë nevoja për përgatitjen e 
instruktorëve të rinj, për të ruajtur normati-
vat e përcaktuara për numrin e tyre kundrejt 
numrit të kursantëve të ofruar. Në muajin 
korrik u zhvillua kursi për përgatitjen e 18 
instruktorëve të rinj të NP, bazuar në standar-
det e përcaktuara nga QERENP. 

Programi ka zhvilluar gjithashtu veprimtari 
të NP në komunitet, në mënyrë të veçantë 
në shkollat e mesme dhe të larta, ku dhe janë 
rekrutuar elementë për t’u trajnuar si vullne-
tarë të NP. Tregues i këtyre veprimtarive është 
pjesëmarrja mjaft e gjerë e mbi 600 vullne-
tarëve në Konkursin XI Kombëtar të NP. 
Ky konkurs është transformuar tashmë në 
një traditë të mirë. Gjatë muajve prill-maj u 
zhvilluan në ambientet publike në qendër të 
qyteteve, takimet konkurruese midis ekipeve 
brenda vetë degës. Ekipi më i mirë i degës 
vazhdoi përgatitjen për të marrë pjesë në tri 
takimet rajonale të fazës së dytë që u zhvilluan 
në muajin qershor: në Lezhë (6 qershor), në 
Elbasan (13 qershor) dhe në Fier (20 qershor). 
Me ekipet fituese të tre vendeve të para të 
çdo takimi rajonal, u organizua në datën 
11 korrik në Tiranë, takimi final në të cilin 
morën pjesë Tirana, Elbasani, Korça, Mirdita, 

Lezha, Malësia e Madhe, Lushnja, Fieri dhe 
Gjirokastra. Vendin e parë e zuri Tirana, të 
dytin Lushnja dhe të tretin Korça.

Krahas shkollave është bërë një punë e 
mirë për informimin mbi teknikat e dhënies 
së NP në ndërmarrje, firma, kompani dhe 
institucione të ndryshme, duke realizuar kurse 
të NP me institucione, firma dhe kompani 
për punonjësit e tyre. Veçohen këtu degët 
Tiranë, Elbasan, Fier, Durrës, Lezhë, Berat 
dhe Shkodër, të cilat kanë zhvilluar trajnime 
të NP për rreth 480 punonjës. 

Për regjistrimin e të dhënave kryesore të 
personave të trajnuar, është hartuar dhe plotë-
suar në vijimësi regjistri elektronik, (database) 
i NP në Seli. 

Programi ka rinovuar materialet prom-
ovuese të NP dhe ka përgatitur tre lloje fletë-
palosjesh për teknikat e dhënies së NP, dy lloje 
fletëvolantesh (për pushime sa më të sigurta), 
poster; bluza dhe kapele. 

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të 
Sigurisë Rrugore në bashkëpunim me Drej-
torinë e policisë të qarkullimit rrugor, janë zhvi-
lluar veprimtari informuese, sensibilizuese dhe 
demonstruese të teknikave për dhënien e NP në 
ambientet publike dhe sheshet kryesore. 

“Ndihma e parë në plazhet publike” u sigu-
rua në Durrës, Vlorë, Lezhë, Fier dhe Pogradec. 
Vullnetarë të Kryqit të Kuq me uniforma, çdo 
të shtunë e të diel, ishin prezent në plazhe duke 
shpërndarë fletëpalosje dhe fletëvolante nga 
programi, duke vendosur postera dhe sipas 
rasteve, edhe duke dhënë ndihmë të parë për 
pushues në nevojë. 

Degët kishin marrë masat e nevojshme 
përgatitore për ta zhvilluar Ditën Botërore 
të NP, këtë aktivitet vjetor ndërkombëtar që 
zhvillohet të shtunën e dytë të muajit shtator, 
sipas orientimeve të Federatës Ndërkombëtare 
dhe QERENP.

Projekti “Promovimi i dhurimit vull
netar falas të gjakut”

Objektivat kryesore të projektit janë:  
1-Sensibilizim dhe informim i publikut për 
një dhurim vullnetar pa pagesë të gjakut;  
2-organizim i sesioneve të dhurimit vullnetar 
e pa pagese të gjakut; 3-Rritja e kapaciteteve të 
shoqatës për një veprimtari afatgjatë në fushën 
e dhurimit vullnetar pa pagesë të gjakut. Vetë 
shoqata përcaktoi si qëllim final për vitin 
2009, numrin prej 4.000 njësi të siguruara 
nga kontributi i saj. 

Kryqi i Kuq Shqiptar i ka kryer aktivitetet 
sipas planit të tij të veprimit veçanërisht në 
degët e Tiranës, Durrësit, Vlorës, Elbasanit, 
Korçës, Shkodrës, Fierit, Lushnjës si dhe në 9 
degë të tjera më të vogla. Gjatë këtij viti është 
punuar në mënyrë më intensive për promocio-
nin e dhurimit vullnetar nëpërmjet organizmit 
të seancave të sensibilizimit, takimeve e kontak-
teve dhe nëpërmjet medias së shkruar dhe asaj 
vizive, materialeve informative e promocionale 
si postera, njoftime, fletë palosje, fletë volante, 
etj. Një rëndësi e veçantë i është kushtuar fusha-
tës së organizuar me rastin e 14 Qershorit - 
Ditës Ndërkombëtare të Dhuruesve vullnetarë 
të gjakut. Në të u përfshinë 22 degë të Kryqit 
të Kuq. KKSH falënderon mediat kombëtare 

dhe ato lokale për kontributin e vyer që kanë 
dhënë në promocionin e kësaj fushate nëpër-
mjet publicitetit. Një punë e mirë është bërë 
për të tërhequr, formuar, motivuar dhe anga-
zhuar një numër gjithnjë në rritje të vullne-
tarëve të projektit, i cili për këtë vit ka arritur 
në rreth 150 vullnetarë. 

Gjatë vitit 2009 u organizuan 1.119 sesione 
sensibilizimi, 222 aktivitete promocionale dhe 
241 sesione dhurimi gjaku. U rekrutuan 5.008 
dhurues vullnetarë dhe dhuruan gjak 4.240 
persona. Krahasuar me vitin 2008, ky rezultat 
është rreth 30 % më i lartë.

edukimi Për rrezikun nga armët, 
minat dhe municionet e PaPlasura.

Projekti në fjalë është zbatuar në 22 degë 
për një periudhë 10 mujore. Veprimtaritë 
kryesore kanë qenë zhvillimi i takimeve në 
shkolla e qendra pune dhe shpërndarja e 
materialeve informative e promocionale. Në 
9 rrethe të vendit që janë vlerësuar si më të 
ndotur nga municionet e paplasura dhe minat, 
janë vendosur tabela metalike me mesazhe për 
rrezikun që paraqesin armët dhe municionet e 
paplasura. Projekti ka vazhduar të mbledhë të 
dhëna për viktimat e municioneve të paplasura 
që fatkeqësisht vazhdojnë të ndodhin. Gjatë 
vitit 2009 janë mbledhur të dhëna për 37 
viktima. Formularët janë dërguar në AMAE 
për plotësimin e database-it kombëtar. 

Është për t’u përmendur se KKSH bën 
pjesë te kontribuuesit që gjatë një periudhe 
10 vjeçare, bënë që vendi të deklarohet i lirë 
nga minat në fund të muajit nëntor 2009.
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O b j e k t i v a t

	Të vlerësohen nevojat social-kulturore dhe ekonomike të popullatës.

	Të përcaktohen grupet prioritare për 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 vulnerabël të identifikuar qartë.

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

Të kontribuohet për plotësimin e disa prej nevojave bazë të njerëzve më në 
nevojë dhe për përmirësimin e gjendjes së tyre sociale.

Programi social
Ndër projektet më të rëndësishme të zbatu-

ara gjatë vitit 2009 janë:
Projekte për moshën e tretë. Qëllimi i tyre 

është përmirësimi i cilësisë së jetës duke ofruar 
përkujdesje sociale dhe shëndetësore. Që prej 
vitit 2005 shihet një tendence e degëve për 
t’i përfshire të moshuarit në projekte pjesë-
marrjeje, të cilat kërkojnë integrimin e tyre 
në jetën e përditshme nëpërmjet organizimit 
të Qendrave ditore. Kështu kanë funksio-
nuar gjatë vitit të kaluar 14 qendra ditore 
për të moshuar në degët Librazhd, Dibër, 
Has, Përmet, Lezhë (me fonde të Komisionit 
Evropian), Tiranë, Berat, Durrës, Korçë, 
Elbasan, Gjirokastër, Shkodër, Lushnjë (me 
fonde të degëve) dhe Mirditë (me fonde të 
kompanisë AMC), ku kanë marrë shërbime 
të ndryshme social-shëndetësore rreth 600 të 
moshuar të vetmuar dhe në gjendje të vështirë 
social-ekonomike. 

Aktivitete të tjera më qëllim mbështetjen 
ekonomike të kësaj kategorie përfshirë këtu 
dhe ata persona që ndodhen nëpër institucione 
shtetërore (azile) janë zhvilluar në degët Vlorë 
(projekti “një vakt i ngrohtë”), Fier, Tiranë, 
Gjirokastër (në institucionet përkatëse), ku 
janë ndihmuar rreth 550 të moshuar.

Projekte formimi profesional për gra dhe 
vajza në vështirësi. Këto u vijnë në ndihmë 
grave dhe vajzave në kushte të vështira social-
ekonomike duke u ofruar formim profesional 
dhe mbështetje social-psikologjike me qëllimin 
final që t’i ndihmojë ato të rrisin vlerësimin për 
veten, kapacitetin profesional dhe mundësitë e 

gjetjes së një pune. Kështu vazhdon zbatimi i 
projektit “Gra në dizavantazh” në degët Korçë, 
Berat dhe Lezhë me mbështetjen e Kryqit të 
Kuq Spanjoll, ku marrin trajnim profesional 
(kurse rrobaqepësie) rreth 90 gra dhe vajza. 
Pjesë e tij ka qenë dhe zhvillimi i fushatës 
“kundra dhunës në familje”, në bashkëpunim 
edhe me shoqata të tjera grash. Gjatë zbatimit 
të projektit, është arritur që të punësohen në 
kompani private, rreth 80% e përfitueseve.

Me fondet e degëve, në një nivel më 
modest, janë zhvilluar kurse rrobaqepësije po 
për këtë kategori grash, në degët Shkodër dhe 
Tiranë, ku përfitojnë rreth 60 gra. 

Projekte edukative që synojnë integrimin në 
sistemin shkollor të fëmijëve që kanë tendencën 
për të braktisur shkollën. Ato janë zhvilluar 
me fëmijë jetim, ata me aftësi të kufizuar, apo 
ata në rrezik për braktisjen e shkollës për gjatë 
gjithë vitit, në institucione dhe komunitet në 
degët Tiranë, Elbasan, Berat, Gjirokastër (me 
fëmijët jetim), Korçë (mbështetje për kopshtin 
rom), Pogradec, Lezhë, Laç, Mirditë (kampe 
verore për fëmijë në vështirësi), Fier (në shkolla) 
dhe prej tyre kanë përfituar rreth 600 fëmijë të 
moshës shkollore. 

Për festat e fund vitit janë mbështetur me 
pako, dhurata e veshje rreth 750 fëmijë në 
vështirësi nga degët Tiranë, Berat, Gjirokastër, 
Laç, Librazhd, Fier, Korçë, Mirditë dhe Vlorë. 
Ndërkohë gjatë gjithë vitit, janë mbështetur 
me paketa ushqimore dhe veshmbathje famil-
jet e mëdha dhe në vështirësi ekonomike. Në 
total, në rang vendi janë ndihmuar rreth 900 
familje.
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Të zhvillohen më tej elementët e një 
shoqate që funksionon mirë.

O b j e k t i v a t

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

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

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

	Të sigurohet një përfshirje aktive e të rinjve 
në veprimtari dhe në vendimmarrje.

	Të përmirësohen treguesit e standardet në 
sistemin e menaxhimit të vullnetarëve.

	Të promovohet vullnetarizmi.
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Janë zhvilluar normalisht gjashtë mbledhjet 
e Këshillit Drejtues, në të cilat pas raportimeve 
të aktiviteteve dhe shpenzimeve, janë marrë 
vendime te rëndësishme në lidhje me zhvilli-
min e Kryqit të Kuq Shqiptar. Kujdes është 
bërë për mirëfunksionimin e komisioneve të 
ndryshme statutore dhe jo statutore të shoqa-
tës. Kështu: 
	Komisioni i politikave ka punuar për rishi-
kimin e politikave të cilat më pas janë miratuar 
në mbledhjet e Këshillit Drejtues. 
	Komisioni i financës ka diskutuar dhe 
miratuar raportin financiar të shoqatës sipas 
periudhave të raportimit, si dhe projekt buxhe-
tin e shoqatës për vitin 2010, materiale që i ka 
kaluar më pas në Këshillin Drejtues. 
	Komisionet e ndihmës së parë dhe të shën-
detit, kanë diskutuar për problemet e ndry-
shme në kuadër të programeve respektive si 
dhe për planin e veprimtarive për vitin 2010. 
	Komisioni i “Hartimit të Strategjisë për 
vitet 2010-2015” punoi për hartimin e draftit 
të strategjisë e cila u miratua më pas nga 
Këshilli Drejtues. 
	Komisioni i “Hartimit të Rregullores së funk-
sionimit administrativ” hartoi draftin e rregu-
llores së funksionimit administrativ, rregullore 
e cila u miratua nga Këshilli Drejtues. 

Të zgjedhurit kanë marrë pjesë aktive 
në proceset e ndryshme në të cilat ka kaluar 
shoqata si për shembull në procesin e vlerësimit 
të punës së degëve, të hartimit dhe përmirësimit 
të dokumenteve kryesore të shoqatës, etj. 

Një aspekt i rëndësishëm i veprimtarisë së 

shoqatës ka qenë procesi i vlerësimit të degëve 
të reja. Mbështetur në procedurat dhe kriteret 
e miratuara nga Këshilli Drejtues, u arrit që 
ky proces të bëhej një kontribuues i mirë në 
konsolidimin e degëve të reja.

Gjatë këtij viti është punuar në veçanti me 
degët e reja, për përmirësimin e raportimit, 
financiar dhe narrativ, dosjeve të projekteve si 
edhe dosjes së këshillit. 

Në muajin tetor me mbështetjen e Kryqit të 
Kuq Gjerman, u zhvillua një takim me kryet-
arët dhe sekretarët e të gjitha degëve të Kryqit 
të Kuq Shqiptar. Pjesa e parë e tij u zhvillua 
në formën e një trajnimi dhe kishte si qëllim 
dhënien e njohurive të nevojshme për një 
menaxhim sa më të mirë të punës dhe të kohës. 
Pjesa e dytë pati formën e një takimi pune ku 
u diskutua lidhur me rezultatin e vlerësimit 
te degëve, Strategjinë 2015, Rregulloren e 
Funksionimit Administrativ etj.

menaxhimi i vullnetarëve
Veprimtaritë e realizuara janë si më poshtë:
	Projekti kombëtar i vizatimit me temën 
“Fëmijët dhe Kryqi i Kuq”, i cili u finalizua me 
hapjen e Ekspozitës Kombëtare të Vizatimit 
në ambientet e Pallatit të Kulturës në datat 8 
- 10 Maj 2009. Në këtë ekspozitë u paraqitën 
punimet më të mira nga 38 ekspozitat e orga-
nizuara nëpër degë gjatë periudhës mars - prill 
2009. Projekti është konceptuar si një fushatë 
promovimi të vlerave dhe parimeve të Kryqit 
të Kuq te fëmijët. Njohuritë dhe impresionet e 
tyre, ata i pasqyrojnë nëpër vizatime që më pas 
ekspozohen nga degët e Kryqit të Kuq. Nga 

vlerësimi i projektit rezultoi se në të morën 
pjesë 38 degë; numri i nxënësve ishte 20.000; 
u angazhuan 780 vullnetarë dhe 69 mësues 
vizatimi; u zhvilluan 560 seanca informuese; 
u angazhuan 183 shkolla 9 vjeçare.
	Gjatë vitit është ndjekur në mënyrë të 
vazhdueshme realizmi i anëtarësimeve nëpër 
degë. Për vitin 2009 numri i anëtarësimeve si 
shoqatë shkon në 88.902 anëtarë. 
	Në datat 9 -13 shtator, në Durrës u zhvi-
llua “Kampi veror me vullnetarët e rinj liderë 
rinie”. Qëllimi i aktivitetit ishte motivimi i 
mëtejshëm i vullnetarëve me synim krijimin 
e një rrjeti sa më të gjerë dhe të shëndoshë të 
rinjsh, të cilët ndihmojnë Kryqin e Kuq për 
të çuar përpara misionin e tij humanitar. 
	Në kuadër të 5 Dhjetorit, Ditës Ndër-
kombëtare të Vullnetarizmit, në të gjitha degët 
u organizuan aktivitete që kanë për qëllim 
promovimin e vullnetarizmit, si ekspozita me 
fotografi nga aktivitetet, higjienizim i ambien-
teve të shkollave, ngritja e këndit të Kryqit të 
Kuq në shkolla, biseda në televizione, artikuj 
nëpër gazeta etj. Në këto aktivitete, KKSH 
i bëri thirrje komunitetit, dhe veçanërisht të 
rinjve, për t’u bërë vullnetarë të tij. Promovimit 
të vullnetarizmit i shërbyen edhe materialet 
e prodhuara dhe të shpërndara: poster për 5 
Dhjetorin dhe kalendarë për vullnetarizmin 
për vitin 2010. 
	Gjatë vitit është ndjekur plotësimi i 
Database-it për vullnetarët dhe anëtarët e 
Degëve të nivelit të parë, si dhe plotësimin e 
listave të vullnetarëve dhe anëtarëve në degët 
e nivelit të dytë.
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	Të rriten kapacitetet e KKSH-së për sigurimin e vetëmbështetjes 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 përcaktohen tregues dhe standarde për veprimtaritë e sigurimit dhe të përdorimit të burimeve 
monetare dhe materiale.

Të sigurohet qëndrueshmëria financiare e shoqatës, duke u bazuar në 
burimet e brendshme.

Programi i zhvillimit të burimeve
Në veprimtaritë e zhvilluara në kuadër të 

programit të zhvillimit të burimeve, theksi 
është vënë në rritjen e ndërgjegjësimit të 
komunitetit dhe veçanërisht të biznesit në 
vend, për të kontribuar në mbështetje të 
aktiviteteve humanitare që KKSH zhvillon në 
ndihmë të njerëzve më në nevojë, në rritjen e 
kapacitetit të stafit në degë dhe të vullnetarëve 
si dhe në rritjen e sigurimit të të ardhurave nga 
vetë degët. Për këtë veprimtaritë e programit 
janë fokusuar në: 
	Organizimi i fushatave për sigurimin e 
fondeve maj - qershor: Kjo fushatë e zhvilluar 
në kuadër të 8 majit - Ditës Botërore të Kryqit 
të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, - është 
kthyer në një traditë. Fëmijët në vështirësi 
ishin grupi shenjë. Nën sloganin “Mendoni 
për ata që nuk janë si ju”, fushata synoi siguri-
min e të ardhurave për projekte nga donatorët 
e brendshëm si dhe nga “shitja” e kartave të 
anëtarësimit dhe e fletëve të kontributit. Degët 
zhvilluan aktivitete për fëmijët në nevojë dhe 
e shtrinë fushatën në tërë komunitetin, veça-
nërisht në bashkëpunim me shkollat 9 vjeçare. 
Në krahasim me vitin 2008, degët nëpërmjet 
fushatës arritën të sigurojnë rreth 3.700.000 
lekë, shumë më e madhe se një vit më parë. 
	Në kuadër të javës së KKSH-së dhe të 
17 tetorit “Ditës kundër urisë” u zhvillua 
fushata e dytë e vitit në ndihmë të pleqve të 
vetmuar. Ajo tentoi që të shtrihej në të gjithë 
komunitetin nëpërmjet një sensibilizmi dhe 
një pasqyrimi më të madh në media si dhe 
nëpërmjet shpërndarje së materialeve sensi-

bilizuese. Në shumë nga degët media ka qenë 
mjaft aktive. Në këtë fushatë morën pjesë 607 
vullnetarë. Të ardhurat e siguruara janë rreth 
3.800.000 lekë, përsëri një shumë më e lartë 
se ajo e grumbulluar në vitin 2008. Numri 
i përfituesve në shkallë vendi arriti në rreth 
3000 familje. 
	Trajnim për rritjen e fondeve me sekre-
tarët e degëve të reja: Në bashkëpunim dhe 
financuar nga Kryqi i Kuq Gjerman, u reali-
zua trajnimi i sekretarëve të degëve të reja, me 
qëllim aftësimin e tyre për sigurimin e fondeve 
me metoda e teknika të reja. 

Në funksion të zhvillimit të burimeve të 
brendshme të shoqatës, edhe gjatë këtij viti 
u trajtua me përparësi procesi i kthimit dhe 
i kompensimit të pronave të shoqatës. Është 
punuar intensivisht në drejtim të ndjekjes së 
praktikave me pronat e KKSH-së për hapjen e 
dosjeve pranë zyrave të kthimit dhe kompen-
simit të pronës dhe për ndjekjen e praktikave 
për regjistrimin e pasurive të paluajtshme.
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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 %
Delegacioni rajonal i Federatës, Budapest 2,037,470 2
Kryqi i Kuq Spanjoll 5,921,652 4
AMC 795,090 1
KNKK 3,836,681 3
Komisioni Europian 7,051,134 5
Kryqi i Kuq Kanadez 448,275 0.5
Kryqi i Kuq Norvegjez 3,932,477 3
Kryqi i Kuq Gjerman 1,282,259 1
Fonde Qeveritare 3,038,859 2
Kryqi i Kuq Shqiptar 106,972,509 78.5
ToTali 135,316,406 100%

ProgrameT ToTali në %
Përgatitje dhe përgjigje për dizastër 9,315,718 7
Promovimi i vlerave humanitare 2,843,801 2
Programi i shëndetit 13,081,823 10
Programi social 27,636,847 20
Ndihma e parë 8,216,168 5
Zhvillimi institucional 10,237,939 8
Menaxhimi i vullnetarëve 2,474,378 2
Rritja e fondeve 4,230,952 3
Funksionimi i degëve 30,475,950 23
Funksionimi i selisë 26,802,830 20
ToTali 135,316,406 100%


