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Hyrje
Të nderuar lexues dhe da
shamirës të Kryqit të Kuq 
Shqiptar,

Raporti që keni në dorë 
paraqet veprimtaritë huma
nitare të kryera nga Kryqi i 
Kuq Shqiptar në vitin 2010 
i cili, në fakt, shënon vitin 
e parë të zbatimit të Strate

gjisë së Shoqatës për vitet 20102015, strategji që 
mbështetet fort mbi strategjinë e Federatës Ndër
kombëtare të shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe.

 Në këtë raport ju mund të konstatoni se kemi të 
bëjmë me një paraqitje, sintetike dhe të harmonizuar 
mirë, të programeve dhe projekteve të shoqatës. E 
tërë kjo është bërë në funksion të komplementaritetit 
të ndërsjelltë të efektit humanitar të njërit program 
mbi tjetrin dhe të rritjes së shanseve për lehtësimin 
në zbatimin e tyre. Në fund të fundit kjo paraqitje 
në funksion të rritjes së shanseve për uljen e vuajtjeve 
të grupeve nevojtare, që është qëllimi final i veprim
tarive humanitare. Shumë prova do të gjeni në faqet 
e këtij dokumenti, por prova më e fundit, më e mirë 
dhe më e arrirë është gatishmëria e treguar dhe puna 
e kryer nga Kryqi i Kuq Shqiptar në të dy periudhat 
që Shkodra dhe qytete të tjera të vendit u goditën 
nga reshjet e shumta e të zgjatura dhe u përmbytën 
në fillim dhe në fund të vitit 2010.

Raporti vjetor është një mjet fort i mirë për të 
siguruar transparencën e nevojshme, të shtrirë dhe 

gjithëpërfshirëse, që jo vetëm informon gjithkënd në 
shoqatë dhe jashtë saj si anëtarë, vullnetarë, te zgjedhur, 
menaxhues, nevojtarë, donatorë, etj., por edhe jep 
mundësi për të përqasur gjithçka ishte planifikuar 
me ato që praktikisht janë realizuar. Në ketë mënyrë 
raporti vjetor shërben për të rritur besueshmërinë e 
funksionimit të shoqatës, nga kushdo që njihet me të, 
por sidomos nga donatorët. Auditimi financiar, prej 
disa vitesh, që i bëhet Kryqit të Kuq Shqiptar nga kom
pania prestigjioze ndërkombëtare “KPMG – Albania 
SH.p.k, është një dëshmi e vlerësimit të veçantë që 
organet drejtuese dhe menaxhuese të shoqatës vazhdi
misht i japin aspektit financiar të korrektësisë së vep
rimtarive humanitare. Prandaj raporti vjetor mund të 
konsiderohet si një dokumentim serioz i veprimtarisë 
së një institucioni që funksionon mirë, siç është edhe 
Kryqi i Kuq Shqiptar.

Nga ana tjetër raporti vjetor është një kontribut 
për të siguruar suksesin e mirë edhe në të ardhmen. 
Arritjet në veprimtaritë e vitit 2010, të cilat pasqy
rohen në këtë raport, do shërbejnë si një bazë e mirë 
për hartimin e planit të veprimtarive për vitin e 
ardhshëm, për sigurimin e zbatimin sa më mirë, edhe 
në të ardhmen ashtu si deri sot, të strategjisë 2010
2015, për rishikimin kronologjik të politikave të pro
grameve të ndryshme të shoqatës. 

Më në fund botimi i raportit, më jep rastin dhe 
kënaqësinë që të falenderoj të gjithë anëtarët, vullne
tarët, të zgjedhurit dhe të punësuarit e Kryqit të 
Kuq Shqiptar, ashtu si edhe donatorët vendas dhe 
të jashtëm, për kontributin e vyer që kanë dhënë në 
projekte të ndryshme të shoqatës.

Prof. Dr. Shyqyri Subashi
President i Kryqit të Kuq Shqiptar



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

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

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

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

1.

2.

3.

PROGRAMI I kOMunIkIMIt

Rezultate të arritura gjatë vitit
Gama e aktiviteteve të programit është e gjerë dhe 

ndërthuret ngushtë me punën në programet e tjera. Vull
netarët e komunikimit të trajnuar në vite, janë aktivë 
në punën me publikun (shkolla, institucione, media) 
për ta bërë të njohur shoqatën në përgjithësi, duke i 
rritur imazhin dhe reklamuar aktivitetet, në punën për 
promovimin e elementëve më specifikë të Kryqit të 
Kuq si emblema dhe respektimi i përdorimit të saj, e 
Drejta Ndërkombëtare Humanitare, Parimet themelore 
apo Vlerat humanitare dhe në hartimin e botimeve të 
ndryshme (Revista, raporti vjetor, fletëpalosje/ postera 
etj). Nuk ka më degë të shoqatës në të gjithë vendin që 
nuk ka bashkëpunim me mediat për ta bërë të njohur 
Kryqin e Kuq dhe nuk ka degë që nuk ka projekte që 
lidhen me promovimin e çështjeve të mësipërme. 

Aktivitetet kryesore
Në kuadër të objektivit që synon promovimin e 

vlerave humanitare, Parimeve Themelore të Lëvizjes 
ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së 
Kuqe dhe të së Drejtës Ndërkombëtare Humanitare, 
është realizuar një seminar me vullnetarë të programit 
nga të 39 degët e shoqatës. Ai u zhvillua në Tiranë, në 
datat 282930 prill 2010. Këtë herë ai u organizua jo 
vetëm financiarisht, por edhe teknikisht në bashkë
punim me përfaqësues të Komitetit Ndërkombëtar të 
Kryqit të Kuq. Ky lloj aktiviteti është i përvitshëm dhe 
i shërben konsolidimit të rrjetit të vullnetarëve (koor
dinatorëve) që aktivizohen në degë për çështjet e infor
maciondifuzionit. Seminari pati për qëllim përveç 
aspektit trajnues dhe rifreskues, edhe të kontribuonte 
për të rritur rolin e vullnetarëve që aktivizohen në 
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këtë fushë duke i inkurajuar që të zgjerojnë gamën e 
aktiviteteve konkrete në të cilën ata angazhohen si për 
shembull në punën për respektimin e emblemës (me 
sondazhe, biseda me abuzuesit e niveleve të ndryshme, 
shënim i rasteve dhe ngritje e problemeve që shfaqen); 
në prezantime sa më cilësore në institucione, ndër
marrje dhe shkolla në momentet e ditëve të veçanta 
apo fushatave të ndryshme në të cilat përfshihet dega 
dhe shoqata; në edukimin e vullnetarëve të rinj që s’e 
njohin shoqatën me vlerat dhe imazhin e KKSHsë; 
në veçimin e të rinjve të shkollave dhe punës me ta me 
synimin që pasi ta njohin më mirë shoqatën, të mund 
të bëhen vullnetarë aktivë të saj; etj. 

	 Po në kuadër të këtij objektivi, në datat 1213 
nëntor 2010, u zhvillua në Tiranë, një seminar me për
faqësues të organeve të zgjedhura, anëtarë të Këshillit 
Drejtues, kryetarë dhe anëtarë të këshillave të degëve. 
Koha e përzgjedhur për këtë seminar dhe grupi i shenjë 
i pjesëmarrësve kishte të bënte me zhvillimin e procesit 
zgjedhor në shoqatë gjatë gjysmës së parë të vitit dhe 
shtimin e radhëve të governancës me anëtarë të rinj të 
zgjedhur gjatë këtij procesi. Çështjet që u trajtuan në të 
u fokusuan në disa aspekte të informacion-difuzionit si 
parimet themelore, vlerat humanitare, emblema, e drejta 
ndërkombëtare humanitare, historiku i lëvizjes etj.

	 Në kuadër të objektivit që lidhet me njohjen 
e publikut me veprimtaritë e shoqatës, në vëmendje 
të Programit të Komunikimit, ka qenë puna për reali
zimin dhe botimin e numrave 45, 46, 47 dhe 48 të 
Revistës së shoqatës dhe të Raportit vjetor 2009. 
Numri 45 i Revistës iu kushtua mobilizimit, anga
zhimit dhe zhvillimit të operacionit të Kryqit të Kuq 
Shqiptar në shërbim të më nevojtarëve në zonat e 
përmbytura nga reshjet e mëdha të këtij fillim viti në 
Shkodër dhe në qytete të tjera. Kjo punë u pasqyrua 

edhe në numrin 48 pasi një operacion tjetër filloi në 
muajin dhjetor për shkak të motit të keq dhe përmby
tjeve që pasuan. 

	 Marrëdhëniet me mediat në kuadër të veprim
tarive humanitare të shoqatës kanë vazhduar të 
mbahen rregullisht. Veçojmë këtu kontaktet veça
nërisht të shpeshta gjatë ndërhyrjes së menjëhershme 
të shoqatës tonë në ndihmë të zonave të përmbytura 
në qarkun e Shkodrës dhe gjatë fillimit të operacionit 
të shpërndarjes së ndihmave. 

Mësime të mësuara dhe sfida për të 
ardhmen 

	 Projektet në fushën e komunikimit me pub
likun duhet të jenë më të thelluara dhe të mos merren 
lehtë siç ndodh ngandonjëherë në ndonjë degë. Për
mirësimi i cilësisë të aktiviteteve që zhvillohen në këtë 
fushë duhet të jetë preokupim i vazhdueshëm në të 
ardhmen. 

	 Në klasat e teta të shkollave 9 vjeçare po zhvi
llohet prej disa vitesh një kapitull mbi “hulumtimin e 
së drejtës humanitare” në lëndën e edukatës qytetare. 
Afrimi i mësuesve të këtij kapitulli pranë degëve të 
Kryqit të Kuq Shqiptar do t’i shërbente si shkollës 
dhe rritjes së cilësisë së lëndës, ashtu edhe shtimit të 
radhëve të vullnetarëve me mësues që kryejnë një nga 
detyrat e Kryqit të Kuq që lidhet me promovimin e 
njohurive për të drejtën ndërkombëtare humanitare. 

Burime njerëzore dhe financiare 
Në degë aktivitetet zhvillohen nëpërmjet vullne

tarëve të trajnuar të programit. Nga ana financiare, 
viti 2010, shënoi vitin e gjashtë radhazi të mbështetjes 
financiare të programit, nga Komiteti Ndërkombëtar 
i Kryqit të Kuq.



Qëllimi 2
Të rriten dhe të përsosen kapacitetet e shoqatës për 
parandalimin dhe ndërhyrjen sa më efektive në kohë në 
raste katastrofash dhe krizash.

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

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

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

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

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

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PROGRAMI I PëRGAtItjeS Dhe PëRGjIGjeS nDAj 
kAtAStROfAve

Rezultate të arritura gjatë vitit
Puna ndër vite, ka bërë që KKSH të ketë rol e 

detyra të përcaktuara qartë në fushën e Përgatitjes 
dhe Përgjigjes për raste Katastrofash, krahas Struk
turave shtetërore e jo shtetërore që veprojnë në raste 
emergjencash. Gjatë vitit 2010, veprimtaria prioritare 
ka qenë ndërhyrja në dy përmbytje të mëdha brenda 
vitit, që prekën Prefekturën e Shkodrës dhe më gjerë. 
Në përputhje me politikën e tij, KKSH organizoi 
operacione ndihme emergjence ku u ndihmuan 
familjet më të dëmtuara nga përmbytjet. Ndërkohë 
gjatë vitit 2010 është punuar dhe për aktivitetet përga
titore normale të parashikuara në planin e veprim
tarive në dy drejtime kryesore: 

1) Janë ngritur e konsoliduar skuadrat vull
netare për raste katastrofash në 70 % të Degëve të 
KKSH, ku skuadrat kanë 3040 vullnetarë në secilën 
degë. Këto vullnetarë janë trajnuar me njohuritë e 
nevojshme për rreziqet dhe katastrofat, vlerësimin 
e dëmeve dhe nevojave, ndihmën e parë, shëndeti 
dhe higjiena, sensibilizimi i komunitetit për rreziqet, 
shpërndarja e ndihmave etj. Në 12 degë kryesore të 
KKSHsë u bë testimi i gatishmërisë së vullnetarëve 
për raste katastrofash, ku morën pjesë 65 % e vull
netarëve të skuadrave për raste katastrofash në nivel 
dege. 

2) Janë organizuar e zhvilluar takime sensibi
lizimi të komunitetit për katastrofat në 60 % të 
degëve të KKSHsë. Më intensivisht është punuar 
gjatë 4muajve shtatordhjetor 2010, ku u zbatua pro
jekti “zvogëlimi i rrezikut nga katastrofat”, projekt 
i mbështetur nga Delegacioni Zonal i Federatës në 
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Budapest. Në kuadër të këtij projekti u zhvilluan 2 
workshope në nivel rajonal, ku u trajnuan 32 përfa
qësues, gra e burra, nga 16 komuna nga 9 rrethe të 
vendit . Mandej këta trajnerë zhvilluan 16 takime 
me komunitetin në komunat më të rrezikuara në 
9 degë të KKSH (KK Shkodër, Kukës, Pukë, Fier, 
Vlorë, Korçë, Librazhd, Gjirokastër dhe Përmet), 
aktivitete ku u bashkëbisedua nga vetë komuniteti 
ashtu dhe me përfaqësues nga strukturat e pushtetit 
vendor për rreziqet që kërcënojnë, masat që duhen 
marrë për parandalimin apo zvogëlimin e pasojave 
nga katastrofat, hartimin e planeve të gatishmërisë 
etj. Në këto takime morën pjesë 650 pjesëmarrës.

Aktivitetet kryesore 
Viti 2010 filloi dhe u mbyll me dy situata emer

gjente përmbytje në Prefekturën e Shkodrës për shkak 
të reshjeve të shumta të natyrës, por dhe të vulnera
bilitetit të zonës.

Dëmet e këtyre përmbytjeve në shifra qenë: rreth 
4.500 shtëpi të prekura nga përmbytja në Bashkinë 
Shkodër (Lagjet Baçallëk, Ajasëm Xhabije, Salo Halili 
dhe Livadhe) dhe Komunat Dajç, Ana Malit, Gur Zi, 
Bushat dhe Velipojë; 14 000 ha tokë e përmbytur; 
dëme në kafshë e ushqim për bagëti, orendi shtë
piake, kultura bujqësore etj. 

Kryqi i Kuq Shqiptar ka ndjekur me shumë 
vëmendje gjendjen e vështirë dhe mobilizoi të gjitha 
kapacitetet e veta njerëzore, materiale dhe financiare 
duke mundësuar kështu reagimin e menjëhershëm 
në ndihmë të njerëzve më nevojtarë. 

Dega Shkodër mobilizoi të zgjedhurit, stafin dhe 
vullnetarët e skuadrës së Dizastrës, rreth 50 vull
netarë, të cilët u bënë shumë aktivë në përgjigje të 
emergjencës. U lëshua Apeli për Ndihmë në Federatën 

Ndërkombëtare të KK në Budapest dhe donatorë të 
tjerë brenda dhe jashtë vendit. 

Në përgjigje të Apelit u realizuan dy veprimtari 
kryesore: 

1) U mbështetën më ushqime dhe materiale 
jo ushqimore sipas standardit të Federatës për 
2200 familje, për 2 muaj me ndihma. Në total u 
shpërndanë: Ushqime: miell 110 ton, vaj 22 000 
litra, fasule 22 ton, sheqer 22 ton, oriz/makarona 22 
ton dhe ujë 20 ton. Jo ushqime: batanije 9.600 copë, 
kite higjienike familjare 2.500 copë. Gjithashtu janë 
shpërndarë dhe 1.560 pako me ndihma të ndryshme 
(rroba, këpucë, ushqime) të dhuruara nga populli i 
Kosovës nëpërmjet Kryqit të Kuq të Kosovës. 

2) u organizuan 10 takime me komunitetin e 
përmbytur në kuadër të programit të shëndetit ku 
u transmetuan njohuri për higjienën individuale e 
kolektive, kujdesi për mjedisin dhe ujin e pijshëm. 
U shpërndanë gjithashtu postera e fletëpalosje.

	 Në 70% të Degëve të KKSH u bënë plotë
simet e nevojshme të vullnetarëve të skuadrës për 
raste katastrofash. Me përgjegjësit e këtyre skuadrave 
Selia organizoi një trajnim në Tiranë, ku nga degët e 
vogla morën pjesë sekretarët e degëve. 

	 Ka 23 vite, që një drejtim tjetër shumë i rëndë
sishëm i punës në Programin për raste katastrofash 
është sensibilizimi i komuniteteve për rreziqet dhe 
pasojat e tyre. Edhe këtë vit u sigurua një mbështetje 
me fonde prej CHF 40.000 CHF nga Federata 
Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq për projektin 
“Zvogëlimi i Rrezikut nga Katastrofat”, me afat  
4mujor shtatordhjetor 2010. Ky projekt u shtri në 
9 degë të KKSH që janë : KK Shkodër, Kukës, Pukë, 
Fier, Vlorë, Korçë, Librazhd, Gjirokastër dhe Përmet. 
Në thelb ky projekt ka aktivitete me pushtetin në nivel 
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prefekture dhe me komunitetin ne nivel komune. Në 
nivel prefekture: u organizua një trajnim me pjesë
marrës nga strukturat e pushtetit në 9 Prefekturat 
dhe rrethet ku u shtri projekti, zyrat e Emergjencave 
Civile dhe ato të Zjarrfikëseve. Në këtë seminar u 
bë prezantimi i projektit të KKSH për reduktimin 
e rreziqeve nga Katastrofat, prezantim nga Drejtoria 
e Emergjencave dhe një prezantim në përfaqësuesi 
i UNDP po me këtë temë. Pastaj përfaqësuesit u 
njohën me aktivitetet e sensibilizimit/ndërgjegjësimit 
per përmbytjet, zjarret, rrëshqitjet etj, që do të zhvi
llohen me komunitet e tyre në këto 9 rrethe duke 
kërkuar në të njëjtën kohë bashkëpunimin e këtyre 
strukturave të emergjencave Civile dhe organeve të 
pushtetit vendor. Në nivel komune: u identifikuan 2 

përfaqësues (1 burrë ,1 grua) në dy komunat më të 
rrezikuara në secilin nga 9 rrethet ku u shtri projekti 
dhe me ta u organizuan 2 seminare rajonale në Fier 
dhe Shkodër. Në këto seminare morën pjesë gjithsej 60 
pjesmarrës. Pas kësaj 9 degët e KKSHsë të përfshira 
në projekt, organizuan dhe zhvilluan takime sensi
bilizimi me komunitetin në 16 komuna: komunat 
Rrethina dhe Dajç të Shkodrës; Shtiqën, Bashkia 
Kukës të Kukësit; Iballa, Fierza të Pukës; komunat 
Levan, Ferras, Bashkia të Fierit; Piskova dhe Bashkia e 
Përmetit; Selenica dhe Novosela nga Vlora, Pirgu dhe 
Sheqeras nga Korça, Dropull i Siperm dhe Libohove 
nga Gjirokstra, Polis dhe Qukës të Librazhdit. Në 
to morën pjesë mesatarisht 4050 vetë, nga të gjitha 
moshat, burra, gra e nxënës shkollash; morën pjesë 
dhe sekretarët e degëve të KKSHsë dhe përfaqësues 
emergjencave civile në pushtetin vendor.

Burimet njerëzore dhe financiare: 
Programi për raste katastrofash, sidomos në raste 

emergjencash, përbën në një farë mënyre, një test 
prove për gjithë vullnetarët aktivë që degët kanë rreth 
tyre. Shembulli ilustrues është dega Shkodër ku gjatë 
operacionit angazhoi rreth 50 vullnetarë aktivë që i 
përkasin programeve të ndryshme në kohë të qetë, 
por në kohën e përmbytjes ata qenë zbatuesit në 
terren të operacionit të ndihmës dhe të aktiviteteve 
të tjera. Madje kontribut për operacionin dhanë 
edhe 30 vullnetarë të degës Tiranë të cilët përgatitën 
pakot standard të ndihmës dhe disa dhjetëra vull
netarë të degëve të tjera që u mobilizuan për mbledhje 
ndihmash nëpër degët e tyre. 

Për aktivitetet e sensibilizimit janë angazhuar 
rreth 150 vullnetarë në 9 degë të KKSHsë.

Operacionet që ndërmorri KKSH për zonën e 

Operacionet e emergjencës 

Në përmbytjen e fillim vitit u ndihmuan 2200 familje 

të prekura nga përmbytja,  dy herë , me pako standard 

ndihme, ndërsa në përmbytjen e dytë të dhjetorit filloi  

operacioni mbështetjes për 2000 familje, operacion që 

përfundoi në vitin 2011. Racioni standard për një familje 

përmbante ushqime bazë, miell, batanije dhe materiale 

higjienike. Gjithashtu  u ndihmuan 35 familje rome të 

evakuuara nga zona e përmbytjes dhe të akomoduara 

në një ndërtesë në Rrenc, me ushqime të gatshme. 

Po në kuadër të operacionit u organizuan 7 aktivitete 

ndërgjegjësimi për rreziqet e përmbytjes me komunitetin 

e prekur, ku u transmetuan njohuri për higjienën familjare, 

mjedisin dhe ujin e pijshëm si dhe 4 aksione higjienizimi 

në qytet dhe komuna.
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përmbytur u mundësuan nga fondet e KKSHsë 
(stoku), nga mbështetja e Federatës Ndërkombëtare 
të Kryqit të Kuq, nga kontributi i Kryqit të Kuq të 
Kosovës, Gjysmëhëna e Kuqe Turke, Kryqi i Kuq i 
Maqedonisë, Kryqi i Kuq Hungarez, Kryqi i Kuq i 
Maltës dhe Kryqi i Kuq Kinez, si dhe donatorë të 
tjerë (USAID, Vodafone etj), të cilët i falenderojmë 
për mbështetjen. 

Mësime të mësuara dhe sfida për të 
ardhmen.

KKSH ka krijuar tashmë një eksperiencë të 
mirë për angazhimin në situata emergjente në për
puthje me rolin e misionin e tij humanitar për raste 
katastrofash. Problemi i vetëm në këto raste ka qenë 
vonesa në hartimin e listave të familjeve përfituese 
nga Komisioni i Menaxhimit të Emergjencës dhe 
pushteti vendor mbasi këto struktura patën vështirësi 
në vlerësimin real të dëmeve të familjeve.

Edhe pse degët kanë ngritur skuadrat vullnetarë 
për raste katastrofash, vihet re se përbërja e tyre 
ka me shumicë nxënës dhe studentë, të cilët janë 
kategoria që lëvizin më shumë dhe për pasojë ka 
largime të shpeshta të tyre, gjë që kërkon rishikim 
dhe plotësimin e shpeshtë të tyre.

Aktivitetet e sensibilizimit për rreziqet me komu
nitetin janë shumë të mirëpritura prej këtij të fundit, 
por kërkohet një punë më e kujdesshme përgatitore 
për këto aktivitete për të siguruar pjesëmarrjen e 
njerëzve “dobisjellës” për komunitetin për reduktimin 
e rreziqeve nga katastrofat.

PROGRAMI I këRkIMIt
Qëllimi: Të ndihmojë në rivendosjen e lidhjeve familjare midis 
anëtarëve të familjeve ose të afërmve të ndarë si pasojë e luftërave, 

konflikteve të armatosura, katastrofave natyrore, apo rrethanave të 
tjera që kërkojnë ndërhyrje humanitare.

Objektivat: 
Të sigurojë një shërbim kombëtar kërkimi i një niveli të lartë për 
individët në nevojë sipas standardeve të Lëvizjes së KKGJK.

Të përmirësojë përfshirjen dhe integrimin e degëve të KKSH në 
programin e kërkimit

Gjatë vitit 2010, Zyra e Kërkimit në Sekretariat 
ka ndjekur rreth 50 raste kërkimi të ardhura nga 
jashtë vendit nëpërmjet shoqatave simotra të Kryqit 
të Kuq si dhe prej degëve lokale brenda vendit. Deri 
në fund të vitit 2010, janë mbyllur 22 raste kërkimi, 
ndërsa të tjerat janë duke u ndjekur sipas procedurave 
standarde. 

Për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve të 
ofruara, Zyra e Kërkimit ka trajnuar rreth 30 vull
netarë të rinj të degëve më aktive në këtë program. 
Përveç  njohurive bazë të programit të kërkimit si 
dhe shërbimeve tradicionale të ofruara nga Lëvizja e 
KK, vullnetarët kanë pasur mundësinë që të marrin 
njohuri shtesë mbi Shërbimin e Kërkimit në situata 
fatkeqësish natyrore.

Për ndjekjen dhe zgjidhjen e Kërkesave të Kër
kimit , Kryqi Kuq Shqiptar bashkëpunon me mbi 35 
shoqata simotra të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës 
së Kuqe.

Ky program mbështetet financiarisht nga Komiteti 
Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq.

1.

2.



Qëllimi 3 PROGRAMI I ShënDetIt

Projektet

1. Përmirësimi i kujdesit shëndetësor për nënën dhe 
fëmijën

Objektivi: Të rritet niveli i njohurive të popullatës në 
fushën e shëndetit riprodhues. 

Rezultate të arritura nëpërmjet punës teoriko
praktike për Planifikimin familjar (PF), Shëndetin 
Riprodhues (ShR), Ushqyerjen e fëmijës 02 vjeç dhe 
menaxhimin e fëmijës së sëmurë 02 vjeç etj.
 Rritja e bashkëpunimit të çifteve të reja për plani

fikimin familjar.
 Ulja e numrit të aborteve nga shtatzënitë e pa 

dëshiruara.
 Paraqitja brenda tre mujorit të parë te mjeku

mamia për shtatzëninë.
 Kontrolli periodik gjatë shtatzënisë.
 Rritja e numrit të fëmijëve që ushqehen me gji, 

gjatë gjashtë mujorit të parë.
 Përmirësimi i praktikave për ushqyerjen e kujdesin 

e gruas shtatzëne dhe fëmijëve 02 vjeç.
 Ulja e sëmundshmërisë dhe mungesa e distrofive 

te gradave III.
 Ulja e vdekshmërisë foshnjore etj.

Theksojmë se këta tregues kanë qenë në nivel 
shumë të ulët në fillimet e projektit gjashtë vite 
më parë dhe janë përmirësuar nga viti ne vit për të 
ardhur në fund te 2010 në një optimum të kraha
sueshëm me zona të tjera rurale që konsiderohen të 
përparuara.

2. Higjiena personale
Qëllimi: Të sensibilizojë dhe të aftësojë fëmijët e ciklit 

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

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

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

Të realizohet me profesionalizëm Programi i NP në 
autoshkolla. 

Të kontribuohet në promovimin e dhurimit vullnetar të 
gjakut. 

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

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

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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të ulët shkollor për praktika të nevojshme të higjienës 
personale, përfshi higjienën e gojës. 
Objektivi: Të rrisë numrin e përfituesve me 30% në 
raport me 2009.

3. Higjiena në komunitet
Qëllimi: Ndërgjegjësimi i komunitetit, për rolin 
dhe rëndësinë që ka higjiena për parandalimin e 
sëmundjeve infektive dhe të shëndetit të popullsisë 
në përgjithësi.
Objektivi 1: Përfshirja në projekt e 80% të degëve të 
KKSHsë.
Objektivi 2: Rritja e numrit të aksioneve të higjien
izimit të ambienteve në komunitet me 30% në raport 
me 2009.

4. “Parandalimi i HIV/AIDS” 
Qëllimi: Informimi, sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi 
i rinise shkollore, mbi rrezikshmërinë, rrugët e trans
metimit dhe masat parandaluese të SIDA.
Objektivi 1: Përfshirja në projekt e 80% të degëve të 
KKSHsë
Objektivi 2: Standardizimi sipas nivelit të degëve i 
aktiviteteve informuese e ndërgjegjësuese.
Objektivi 3: Rritja e numrit të nxënësve/studentëve 
përfitues, në masën 30%, në raport me 2009.

Aktivitetet kryesore
Trajnim vullnetarësh, prodhim materialesh didak

 tike të njëjta për të njëjtin projekt, takime infor
muese me komunitetin, ndjekja e peshës për fëmijët 
e mbikëqyrur, aksione higjienizimi, prodhim e 
shpërndarje posterash, fletëpalosjesh, fletë volantesh, 
kurba të peshës, pyetësorë specifikë sipas projekteve 
e shtypshkrime të tjera. 

Burimet njerëzore dhe financiare 
Buxheti i programit shëndetësor është mbuluar 

totalisht nga fondet e KKShqiptar dhe ka zënë 4.8 
% të totalit të shpenzimeve të shoqatës.

Projektet e shëndetit realizohen nga vullnetarë 
të KKSHsë, të udhëhequr nga koordinatorët që në 
shumicën e degëve janë vullnetarë, kurse në degët e 
nivelit të parë janë me motivim tepër modest. Vull
netarë aktivë të angazhuar gjatë gjithë vitit kanë qenë 
gjithsej 820. 

Rreth 45.000 individë kanë përqafuar iniciativat 
dhe kanë marrë pjesë në aktivitetet masive të organi
zuara nga KKSH si aksione higjienizimi; dita botërore 
e luftës kundër HIV/AIDS etj. 

Shtypshkrimet e ndryshme si më poshtë, janë 
një tjetër element i rëndësishëm i përdorur gjatë 
2010s, për realizimin e objektivave: Postera, dy tipe: 
2.000 copë; Fletë palosje, tre tipe: 65.000 copë; Fletë 
volante, dy tipe: 60.000 copë; Kurba peshe: 20.000 
copë; Unazorë: 200 copë etj.

Mësime të mësuara dhe sfida për të 
ardhmen 
 Bashkëbisedimi si formë kryesore në realizimin 

e trajnimeve e rifreskimeve të njohurive është 
vlerësuar si metodë më rezultative. 

 Peer education ka qenë shumë efikas për zgjimin 
e interesit te të rinjtë përfitues.

 Zakonet e këqija në fshat lidhur me rritjen e 
fëmijëve dhe vështirësia për të ndryshuar janë 
akoma të pranishme në zona të thella



r a p o r t  v j e t o r  2 0 1 01 0

PROGRAMI I nDIhMëS Së PARë   
Rezultate të arritura gjatë vitit
Në Programin e Ndihmës së Parë, një vëmendje e 
veçantë u është kushtuar veprimtarive sensibilizuese 
dhe demonstruese duke insistuar në përfshirjen dhe 
aktivizimin drejtpërdrejt në to të vetë publikut me 
synim njohjen e teknikave të dhënies së NP duke 
shtuar kështu ndjeshëm interesimin e qytetarëve. 
Këto veprimtari janë realizuar nëpërmjet instruk
torëve dhe vullnetarëve të NP në kuadër të eveni
menteve të tilla si “Dita Botërore e Ndihmës së Parë”, 

“Konkursi Kombëtar i Ndihmës së Parë”, “Dita për 
Sigurinë Rrugore”, etj. Organizimi i Konkursit 
Kombëtar të Ndihmës së Parë tashmë është kthyer 
në një traditë në KKSH. Gjatë vitit 2010 ai iu nën
shtrua standardeve evropiane të kërkuar nga Qendra 
Evropiane e Referencës për Edukimin e NP. Gjatë 
vitit 2010 janë përgatitur rreth 850 vullnetarë në të 
gjitha degët e KKSH. Përzgjedhja e tyre është bërë 
kryesisht nga shkollat e mesme. 

Dhënia e NP në bregdet, është një shërbim që i 
bëhet publikut pushues në hapësirën e plazhit gjatë 
muajve KorrikGusht. Projekti është implementuar 
nga degët Durrës, Lezhë, Vlorë, Fier dhe Pogradec. 
Ky shërbim bëhet nga vullnetarët me instruktorin 
përkatës. Për këtë u prodhuan dhe u shpërndanë 
100,000 copë fletëpalosje “këshilla për pushime sa 
më të sigurta”.

Organizimi dhe zhvillimi i kurseve të NP për kan
didatët për drejtues automjeti është një nga drejtimet 
kryesore të programit të NP

Aktivitetet kryesore
 Janë riprodhuar e shpërndarë materiale informuese 

si: tre lloje fletëpalosjesh për NP nga 15.000 copë 
secila dhe dy fletëvolante njëra “këshilla për dhënien 
e NP” dhe tjetra “këshilla për pushime sa më të 
sigurta” gjithsej 180.000 copë, bluza dhe kapele me 
logon e KKSHsë, 2.000 copë secila. Të gjitha këto 
janë shpërndarë në të 39 degët e KKSH.

 Janë organizuar fushata informuese e sensibilizuese 
për NP në publikun e gjerë, ndërmarrje e institu
cione dhe në mënyrë të veçantë, në shkollat e mesme 
ku dhe janë shpërndarë materialet informuese.

 Janë organizuar në degë, aktivitete informuese dhe 
demonstruese me rastin e Ditës Botërore të NP.

Tregues sasiorë të  
Programit të NP

Viti  2010 Viti 2009

Dëshmi të dhëna për 
kurset e Np me drejtuesit e 
automjeteve.

�2��0 kursantë �20�� kursantë

Certifikata të dhëna për 
kurset e Np me institucione, 
firma, kompani etj.

2�� persona ��0 persona

Instruktorë të rinj të Np. 2� instruktorë 1� instruktorë

vullnetarë të trajnuar për Np. ��0  vullnetarë �00 vullnetarë

Degët që kanë marrë pjesë në  
konkursin e Np.

�� Degë �� Degë

Degët që kanë organizuar 
aktivitete sensibilizimi me 
komunitetet/përfitues

�� Degë/
2�000 përfitues

�� Degë/
1�000 përfitues

Degët që kanë zhvilluar 
aktivitete me rastin e Ditës 
Botërore të Np/përfitues.

�� Degë/10�00 
përfitues

�� Degë/��00 
përfitues

Np në breg të detit/nr. 
përfitues

� Degë/1�0000 
përfitues

� Degë/ 120000 
përfitues

emisione televizive për Np. � emisione � emisione



 Janë organizuar në disa degë, aktivitete infor
muese dhe demonstruese me rastin e ditës për 
sigurinë rrugore, por duhet bërë më shumë që ky 
aktivitet të zhvillohet në të gjitha degët. Përfitues 
në këto aktivitete janë rreth 25.000 persona. 

 Të gjitha degët kanë zhvilluar kurse trajnimi për 
formimin e vullnetarëve të NP, por duhet bërë më 
shumë për realizimin e numrit të tyre konsideruar 
me numrin e instruktorëve që ka çdo degë. Janë 
trajnuar rreth 850 vullnetarë të NP. 

 Është realizuar trajnimi i 25 instruktorëve të rinj 
të NP për nevojat e degëve sipas standardeve evro
piane.

 Janë zhvilluar 3 emisione televizive për të sensi
bilizuar dhe propaganduar teknikat e dhënies të 
NP. 

Burimet njerëzore dhe financiare 
Programi i NP aktivitetin e tij e ka të shtrirë në të 
gjithë territorin e Shqipërisë, në 39 degët e saj. 

Për vitin 2010 janë trajnuar 850 vullnetarë të 
NP të cilët kanë marrë pjesë në të gjitha aktivitetet 
e programit.

Buxheti i këtij programi mbulohet nga të ardhurat 
që sigurohen nga aktivitetet e vetë programit, konkre
tisht nga kurset e NP me drejtuesit e automjeteve.  

Mësime të mësuara dhe sfida për të 
ardhmen.
 Fokusimi kryesor për vitin 2010 ishte zbatimi 

korrekt i teknikave të unifikuara evropiane dhe 
zbatimi i udhëzuesit pedagogjik për tre llojet e 
kurseve që zhvillon KKSH për NP, të cilat janë 
të miratuara nga Qendra Evropiane e Referencës 
për Edukimin e Ndihmës së Parë. Kjo e vë pro
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gramin e Ndihmës së Parë përpara përgjegjësive 
për t’u angazhuar dhe kërkuar më shumë nga 
instruktorët për të rritur nivelin e njohurive dhe 
për të qenë më kompetent për NP.

 Gjatë vitit është konstatuar që jo të gjithë instruk
torët përvetësojnë dhe zbatojnë në mënyrë të njëjtë 
teknikat e dhënies së NP, jo të gjithë instruktorët 
zbatojnë udhëzuesin pedagogjik gjatë trajnimeve 
që zhvillojnë. Për këtë është vendosur në planin e 
vitit 2011 të zhvillohet një trajnim rifreskimi me 
të gjithë instruktorët aktivë të NP.

PROjektI “PROMOcIOn PëR DhuRIMIn vullnetAR 
të GjAkut”

Gjatë vitit 2010 në kuadrin e programit të gjakut 
u përfshinë në aktivitete 39 degë të KKSH , stafi dhe 
vullnetarët, u realizuan 1.175 sesione sensibilizimi, 
236 aktivitete promocionale dhe 260 sesione dhurimi 
gjaku. Gjatë këtyre aktiviteteve u rekrutuan 5.018 
dhurues dhe dhuruan gjak 4.570 persona duke i 
ofruar në këtë mënyrë  shërbimit të transfuzionit 
4.570 njësi gjak dhe duke ndihmuar në shpëtim jete 
rreth 13.000 pacientë. 

Rezultati i këtij viti i krahasuar me një vit më parë 
është rreth 10 % më i lartë, por gjatë vitit 2010 u 
aktivizuan dyfishi i degëve dhe i vullnetarëve në kra
hasim me vitin 2009.

Viti 2010 shënoi një arritje të madhe të objektivit 
strategjik të shoqatës si dhe të Ministrisë së Shën
detësisë. Nevojat për gjak u plotësuan nëpërmjet 
dhurimeve vullnetare dhe atyre familjare ndërsa 
dhënësit me pagesë këtë vit u larguan nga sistemi i 
dhurimit të gjakut. Totali i dhurimeve vullnetare që 
nga fundi i vitit 2005 kur filloi bashkëpunimi me 
Ministrinë e Shëndetësisë, është 19.130 njësi gjak i 

cili ka kontribuar në arritjen e shifrës të dhurimeve 
vullnetare nga 5 në 8 dhurime për 1.000 banorë.

Prevalenca e markerave infektive të HIV/AIDS 
transmetuar nëpërmjet transfuzionit është ulur nga 
0.04 në vitin 2006 në 0.01 në vitin 2010.  

Kontributi i shoqatës në furnizimin me gjak vull
netarisht falas pa pagesë, aktualisht është në shifrat 
90%. Kryqi i Kuq ka një rol të rëndësishëm në fushën 
e promocionit në nivel kombëtar mbështetur në 
disa avantazhe: shtrirja gjeografike në të gjithë terri
torin e vendit , kapaciteti, filozofia e punës e KK e 
mbështetur në 7 parime kryesore, imazhi dhe repu
tacioni i shoqatës në shkallë kombëtare e ndërkom
bëtare.  

Aktivitetet kryesore
 Në vitin 2010 u nënshkrua marrëveshja e bashkë

punimit me Qendrën Kombëtare të Transfuzionit 
të Gjakut mbi bazën e të cilit KKSH do të rim
bursohej lidhur me shërbimin e ofruar. 

 Sipas planit shoqata ka shtrirë aktivitetet e saj në 
39 degë . Gjatë gjithë vitit është punuar në mënyrë 
intensive për promocionin e dhurimit vullnetar të 
gjakut nëpërmjet organizmit të seancave të sensi
bilizimit, shpërndarjes së materialeve edukative si 
postera, njoftime, apele për dhurim gjaku, fletë
palosjeve, fletëvolanteve etj.

 Gjatë vitit 2010 u trajnuan 22 sekretarë, 6 koordi
natorë të degëve që nuk kishin marrë pjesë në 
trajnim dhe dhjetëra vullnetarë. 

 Publiciteti i programit është realizuar nëpërmjet 
kontributit të veçantë që ka dhënë media e mas
media nëpërmjet emisioneve TV e radiofonike, 
transmetimit të spoteve, artikujve në shtyp, 
njoftimeve dhe kronikave të shumta. Gjatë vitit 
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2010 u organizuan 8 emisione, u transmetuan 
dhjetëra titra e kronika, për rreth 2 muaj u trans
metua spoti në kanale televizive kombëtare dhe 
lokale. 

 Slogani “gjak i ri për të gjithë botën” u përcoll gjatë 
fushatës së organizuar me rastin e 14 Qershorit, 
Ditës Ndërkombëtare të Dhuruesve vullnetarë pa 
pagesë të gjakut në 39 degë. Objektivi i fushatës 
u arrit dhe nga 800 njësi të planifikuara, u morën 
830 njësi gjak. Gjatë saj u organizuan nga Klub 
25 në bashkëpunim me punonjës të stafit të shër
bimit të gjakut, aktivitete të shumta mirënjohjeje 
dhe falenderime për dhuruesit vullnetarë. Vlen për 
t’u përmendur kontributi i medias kombëtare dhe 
private gjatë kësaj fushate, e cila ishte rreth 49.000 
USD, kontributi i ABISNETit me shumën 3.000 
EURO duke na mundësuar vendosjen e posterave 
outdoor si dhe kontributi prej 4.500 EURO i 
shoqatës së transportit me vendosjen e posterave 
në të gjithë linjat urbane për dy javë. 

Burimet njerëzore dhe financiare 
Në funksion të programit u botuan dhe u shpërndanë 
materialet publicitare të mëposhtme si; fletë palosje 
50.000 copë, volante 60.000 copë, postera 20.000 
copë , bllok axhendë 1000 copë; banderola 15 copë, 
Tshirts 4000 copë, pllakata 10 copë , 10 postera të 
mëdha për reklamim në autobuza dhe 10 city lighters 
për reklamim në vendet strategjike në Tiranë.

Në realizimin e aktiviteteve të programit u 
aktivizuan 274 vullnetarë të KKSHsë në të gjithë 
vendin.

Financiarisht programi është mbështetur nga disa 
donatorë : fondet e qeverisë, fondet KK Norvegjez si 
dhe fondet e Federatës Ndërkombëtare. 

Mësime të mësuara dhe sfida për të 
ardhmen
Bashkëpunimi me QKTGJ duhet të bëhet në bazë të 
marrëveshjes së nënshkruar si në nivel selie ashtu dhe 
në degë. Eksperienca e shumë shoqatave ka treguar 
një rezultat të mirë nga mbështetja dhe koordinimi 
me shërbimet e tyre të transfuzionit.

PROjektI I eDukIMIt nDAj ARMёve Dhe MunI-
cIOneve te PAPlASuRA
Qëllimi Strategjik: Edukimi ndaj armëve dhe muni
cioneve te paplasura
Objektivat: Sensibilizimi dhe dhënia e informacioneve 
në shkolla, qendra pune,komuna si dhe mbledhje e 
të dhënave per viktimat.

Aktivitete kryesore: 
 Janë prodhuar 5 billborde respektivisht në zonat 

më të “nxehta” të rrezikuara nga armët dhe muni
cionet e paplasura si Pukë, Kamëz, Skrapar, Has, 
Mat.

 Në kuadër te sensibilizimit janë prodhuar 15.000 
fletëpalosje dhe 1.000 çanta të ndihmës së parë.

 Janë kryer rreth 600 takime me shkolla, komuna 
dhe qendra pune. 

Burimet njerëzore dhe financiare të 
programit
Projekti është financuar nga Komiteti Ndërkombëtar 
i Kryqit të Kuq me një total prej 2.210.950 lekë.  



Qëllimi 4
Të kontribuohet për plotësimin e disa prej nevojave bazë të 
njerëzve më në nevojë dhe për përmirësimin e gjendjes së 
tyre sociale dhe psiko-sociale.

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

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

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

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

1.

2.

3.

4.

PROGRAMI SOcIAl

Në fokus të punës së programit social janë grupe 
të tilla vulnerabël si: a) fëmijët në vështirësi ku për
fshihen ata jetim, fëmijë rruge, ata që kanë braktisur 
shkollën, fëmijë romë apo të trafikuar, fëmijë me 
nevoja speciale etj, b) të moshuarit të cilët vuajnë nga 
braktisja apo sëmundje dhe paaftësi të ndryshme c) 
gratë dhe vajzat të cilat janë në rrezik për shkak të sta
tusit social apo të moshës së tyre, d) familje shumë të 
varfra, me shumë anëtarë, të izoluar në zona rurale 
dhe të pazhvilluara.

Rezultate të arritura gjatë vitit
 
Projekte për moshën e tretë. 

Hapja e qëndrave ditore për moshën e tretë, të drej
tuara nga deget lokale ka krijuar hapësira sociale për 
rreth 750 moshuar, duke i ndihmuar ata të bëhen pjesë 
e një grupi të caktuar, të ndjehen të rëndësishëm dhe 
të ndjejnë se dikush kujdeset për ta, gjë që në mënyrë 
indirekte ka përmirësuar jetën e tyre, sidomos gjendjen 
psikosociale. Për më tepër, vizitat dhe këshillimet 
mjekësorë të përjavëshme kanë ndihmuar në për
mirësimin e gjendjes së tyre shëndetësore. 

Projekte sociale/formimi profesional për gra dhe vajza në 
vështirësi

Të zbatuara në degët Tiranë, Lezhë, Shkodër, 
Berat dhe Korçë, ato u kanë ardhur në ndihmë rreth 
300 grave në kushte të vështira socialekonomike 
duke u ofruar formim profesional dhe mbështetje 
socialpsikologjike me qëllimin final që t’i ndihmojë 
ato të rrisin vetëvlerësimin, aftësitë profesionale dhe 
mundësitë e gjetjes së një pune. 

1 � r a p o r t  v j e t o r  2 0 1 0
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Rreth 62% e grave të trajnuara janë integruar në 
tregun e punës dhe 20 % e tyre janë vetëpunësuar, 
kjo falë edhe pajisjes së tyre me makina qepëse mbas 
përfundimit të kurseve. 

Për më tepër rreth 120 përfitueset e projektit kanë 
marrë pjesë në kurse të specializuara bazuar në kërkesat 
e tregut aktual të punës. Këto kurse ishin një ndihmesë 
e madhe për punësimin e përfituesve të projektit. 

Në muajin mars 2010, është mundësuar marrja e 
liçensës me afat kohor të përhershëm për kurset pro
fesionale nga Qendra Kombëtare e Liçensimit. 

Projekte social-edukative për fëmijë në vështirësi
Rreth 160 fëmijë në vështirësi janë ndihmuar të 

kalojnë me sukses vitin shkollor duke u socializuar 
dhe u bërë pjesë e aktiviteteve të shkollave të tyre. 
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Rreth 95 % të fëmijëve të projekteve kanë arritur të 
regjistrohen në vitin e ri shkollor. 

Mbështetje ushqimore për familje në nevojë
2000 familje të mëdha dhe në vështirësi eko

nomike janë mbështetur ekonomikisht në të gjithë 
vendin, dukë përmbushur disa prej nevojave më 
emergjente të tyre për një periudhë një mujore.

Projektet dhe aktivitetet kryesore 

Projekti “Mbështetje Sociale për moshën e tretë”: hapja e 
14 qendra ditore për të moshuar në degët e Tiranës, 
Elbasanit, Durrësit, Lushnjës, Mirditës, Lezhës, 
Gjirokastrës, Librazhdit, Korçës, Kuçovës, Beratit, 
Hasit, Gramshit dhe Dibrës me pjesëmarrjen e rreth 
750 të moshuarve. Për më tepër , janë mbështetur 
rreth 70 të moshuar në pamundësi fizike për të lëvizur, 
të cilët kanë marrë shërbime të thjeshta në shtëpitë 
e tyre me ndihmën e vullnetarëve. 4 qendra ditore 
në Gramsh, Dibër, Has dhe Berat janë mbështetur 
nga Fondacioni Vodafone Albania për një periudhe 
1 vjeçare.

Aktivitete të tjera sociale me të moshuar të cilët ndodhen 
në institucione shtetërore (azile) janë zhvilluar në 
degët Gjirokastër, Fier, Tiranë, Kavajë dhe Shkodër 
ku rreth 300 të moshuar janë përfshirë nga këto akti
vitete. Në degën Vlorë vazhdon prej dy vjetësh ofrimi 
i një vakti të ngrohtë për 100 të moshuar të vetmuar, 
aktivitet që mbështetet nga donatorë të huaj.

“Aktivitete sociale dhe integruese” për fëmijë jetim, me 
aftësi të kufizuar, fëmijë romë apo ata në rrezik për 
braktisjen e shkollës janë organizuar nëpër institu

cione dhe komunitet nga degët Tiranë, Elbasan, 
Berat , Gjirokastër, Korçë, Fier, Lezhë, Laç, Mirditë 
dhe Pogradec. 

Gjatë periudhës së verës, janë zhvilluar kampe 
verore për fëmijët në vështirësi në degët Tiranë, Laç, 
Berat, Pogradec, Korçë, Mirditë, Lezhë dhe Librazhd. 
Rreth 400 fëmijë kanë marrë pjesë në këto kampe. 

Projekti “Turi i bamirësisë”
KKSH së bashku me Fondacionin Vodafone 

Albania, në vazhdim të një tradite disa vjeçare të 
këtij të fundit, organizoi një tur bamirësie në prag të 
festave të fund vitit, duke u ndalur në disa nga insti
tucionet e shtëpive të fëmijës si edhe të atyre të të 
moshuarve. Rreth 230 të moshuar dhe 270 fëmijë 
ishin pjesë e këtij projekti. 

Aktivitetete të tjera sociale
Në kuadër të mbështetjes për persona me aftësi të 

kufizuar, janë shpërndarë për personat e interesuar 90 
karroca me rrota, donacion i Kishës së Jezus Krishtit 
dhe Shenjtëve të Mëvonshëm.

Burimet njerëzore dhe financiare
Zbatimi i projekteve dhe i aktiviteteve sociale 

është mbështetur nga vullnetarë të Programit Social të 
cilët janë trajnuar mbi aspekte të ndryshme të fushës 
sociale dhe të punës me grupe në nevojë. 

Programi Social zë 15.8 % të buxhetit vjetor të 
KKSHsë. Donatorët me të rëndësishëm të pro
gramit për vitin 2010 kanë qenë Kryqi i Kuq Spanjoll 
i cili ka mbështetur projektin “Përfshirja e gruas në 
tregun e punës” dhe Fondacioni Vodafone Albania i 
cili ka mbështetur projektin “Mbështetje Sociale për 
moshën e tretë” dhe “Turin e Bamirësisë”. 
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Mësime të mësuara dhe sfida për të 
ardhmen

Nga vlerësime të bëra në përfundim të projekteve 
sociale u theksua fakti që stafi dhe vullnetarët e pro
jekteve kanë mësuar shumë nga përvoja me grupe 
në nevojë dhe në përgjithësi në fushën sociale duke 

ndihmuar në të njëjtën kohë në përmirësimin e stan
darteve të shërbimeve të ofruara.

Zbatimi i projekteve sociale përveç benefiteve 
që sjellin direkt tek përfituesit, ka ndihmuar degët e 
KK të forcojnë lidhjet institucionale me autoritetet 
lokale, me OJF, me bizneset lokale etj.



Qëllimi 5 PROGRAMI I ZhvIllIMIt ORGAnIZAtIv Dhe I 
DeGëve

Këtë vit përveç mbledhjeve të anëtarëve në degë 
dhe Asamblesë së Përgjithëshme të shoqatës, u 
zhvilluan edhe zgjedhjet e organeve drejtuese në të 
gjitha  nivelet e shoqatës.  

Në zbatim të Statutit, Rregullores së Brendshme 
si edhe të vendimit të Këshillit Drejtues të datës 
11 dhjetor 2009, mbledhjet e anëtarëve në degë u 
mbajtën gjatë periudhës 15 mars – 25 maj 2010. Në 
këto mbledhje përveç analizës së punës, raportimeve 
statutore dhe miratimeve të planeve dhe buxheteve 
për dy vitet e ardhshme, u zhvilluan edhe zgjedhjet 
për këshillat e degëve dhe u zgjodhën delegatët për 
në Asamblenë e Përgjithshme. 

Përveç udhëzimeve me shkrim drejtuar degëve, 
u organizuan edhe dy takime me kryetarët e komi
sioneve të kandidimit, sekretarët e degëve dhe krye
tarët e degëve në lidhje me procedurat që duheshin 
pasur parasysh për respektimin e normave statutore 
të mbledhjeve të anëtarëve në degë. 

Mbledhjet e anëtarëve u mbajtën në 30 degë 
të Kryqit të Kuq Shqiptar. Në 9 degët e tjera ato 
nuk u zhvilluan për mos përmbushje të kritereve 
statutore duke humbur kështu edhe të drejtën e për
faqësimit. 

Në 2 dhe 3 Korrik u zhvillua Asambleja XII e 
Përgjithëshme e Kryqit të Kuq Shqiptar. Në këtë 
asamble morën pjesë 44 delegatë nga 45. 

Në të u raportua lidhur me punën e bërë në peri
udhën 2008 dhe 2009, po ashtu u miratuan edhe 
Plani i Veprimit dhe Buxheti për periudhën 2010 
dhe 2011. Kjo asamble ashtu si edhe mbledhjet e 
anëtarëve, ishte zgjedhore. Delegatët votuan për 
organet drejtuese të shoqatës, President, Zv. president, 

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

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

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

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

Të forcohen partneritetet e KKSH, në veçanti me qeverinë. 

Të promovohet vullnetarizmi. 

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

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Mbledhjet e  
anëtarëve në degë

Në mbledhjet e anëtarëve morën pjesë rreth 2.000 

anëtarë të Kryqit të Kuq Shqiptar ose rreth 2.2% e 

numrit të përgjithshëm të 88.902 anëtarëve për vitin 

2009. Pothuajse, në të gjitha mbledhjet e anëtarëve, 

numri i pjesëmarrësve e ka tejkaluar kuorumin e 

nevojshëm për mbajtjen e tyre të vendosur nga Rregu

llorja e Brendshme. 

Kryetar të Komisionit të Financës si edhe për anëtarët 
e Këshillit Drejtues. 

Pas këtij procesi, në muajin tetor, u zhvillua një 
takim me kryetarët e të gjitha degëve të KKSHsë. 
Qëllimi i tyre ishte njohja e të zgjedhurve, sidomos 
atyre të rinj, me profilin e degëve, detyrat e kryetarit 
të degës, mbledhjet e këshillit, tematikat etj.

Gjatë vitit si në nivel dege ashtu edhe në nivel 
qendror janë zhvilluar rregullisht mbledhjet e këshi
llave të degëve si edhe mbledhjet e këshillit Drejtues. 
Janë zhvilluar gjithsej nëntë mbledhje të Këshillit 
Drejtues, nga të cilat tre janë mbledhje jashtë radhe. 
Këshilli Drejtues në mbledhjen e tij të muajit qershor, 
pasi bëri një analizë të proçesit zgjedhor në degë, 
e vlerësoi atë dhe vendosi të bëjë homologimin e 
këshillave të degëve.

Komisionet e financës si në nivel dege ashtu edhe 
në nivel qendror, kanë zhvilluar rregullisht mbledhjet 
e tyre për analizën dhe miratimin e raportit financiar.  
Janë  mbledhur edhe komisionet e tjera të shoqatës si 
ai Politikave, i Ndihmës së Parë etj. 

Siç u theksua edhe më lart, gjatë këtij viti është 
punuar në veçanti me degët për realizimin me sukses 
të procesit zgjedhor. 

Gjatë periudhës shtatornëntor, në kuadër të pro
cesit të planifikimit, është punuar për krijimin e stan
dardeve bazë në të gjitha fushat që vepron shoqata 
në nivel dege. Është bërë një kategorizim më i mirë i 
degëve dhe një vlerësim real i veprimtarive të tyre duke 
synuar rritjen e profesionalizmit në të gjithë shoqatën. 
Për t’i ardhur më shumë në ndihmë degëve për të 
hartuar një Plan veprimi dhe buxhet sa më konkret 
për vitin 2011, u zhvillua  me mbështetjen financiare 
të Kryqit të Kuq Spanjoll, një takim me sekretarët 
dhe administratorët e degëve. Qëllimi ishte vendosja 
e standardeve në veprimtarinë e degëve, sidomos në 
hartimin e planit te aktiviteteve. Standardet marrin 
në konsideratë nivelin dhe kategorinë e degëve (degë 
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e madhe, e mesme, e vogël) si edhe qëllimet e çdo pro
grami sipas Strategjisë 2015 të KKSHsë. 

Mësime të mësuara dhe sfida për të 
ardhmen

Gjatë këtij viti nga departamenti i zhvillimit 
është punuar me përparësi me 9 degët që kanë pasur 
rezultate të dobëta në vlerësimin e punës së tyre. Për 
këtë janë zhvilluar takime me kryetarin e anëtarët e 
këshillit të degës, stafin e punësuar për t’i angazhuar 
më shumë për plotësimin e detyrimeve statutore. 
Por me gjithë përpjekjet, vetëm tri degë mundën t’i 
plotësojnë këto detyrime duke krijuar mundësinë për 
zhvillimin normal të procesit zgjedhor në degë. 

Gjatë vitit 2010, Kryqi i Kuq Shqiptar arriti të bënte 95 

283 anëtarë, nga të cilët 50 % ishin të rinj të moshës 1630 

vjeç, ndërsa rreth 60% janë meshkuj. Gjatë viti 2010 KKSH ka 

pasur rreth 2.000 vullnetarë në të gjithë vendin, nga të cilët 

rreth  60 % janë të rinj, ndërsa rreth 60% janë gra dhe vajza. 

Cikli i qëndrimit të tyre pranë KKSHsë varion nga 1 vit në 5 

apo më shumë vjet. Më të qëndrueshëm në këtë drejtim, pra 

cikël më të gjatë në këtë drejtim kanë vullnetarët e moshës 

së mesme. Vullnetarët dhe anëtarët e KKSHsë, nuk janë 

persona anonimë, por për ta ka të dhëna të plota konfiden

ciale të cilat shërbejnë si bazë për aktivizimin e tyre në aktiv

itetet humanitare që KKSH zhvillon. 
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PROGRAMI I MenAxhIMIt të vullnetARëve

Rezultate të arritura gjatë vitit
Në fushën e menaxhimit të vullnetarëve, KKSH 

zbaton politikat përkatëse që kanë të bëjnë me mena
xhimin e vullnetareve, me rininë dhe me përfaqësimin 
e rinisë dhe gruas. 

Në kuadër të këtij programi, zhvillohen vazh
dimisht fushata për anëtarësime pranë KKSHsë, si 
dhe rekrutime të vullnetarëve të rinj. Ato realizohen 
në mënyra të ndryshme si nëpërmjet zbatimit të 
aktiviteteve në fushën e programit të Menaxhimit 
të Vullnetarëve, ashtu edhe në kuadër të zbatimit të 
programeve të tjera që KKSH zhvillon. Rekrutimet 
e vullnetarëve realizohen nëpërmjet teknikave të 

ndryshme si: kontakteve personale, thirrjeve publike 
gjatë aktiviteteve të KKSHsë, bisedave radiofonike 
e televizive, etj. 

Vullnetarët, dhe kryesisht të rinjtë luajnë një 
rol të rëndësishëm gjatë aktiviteteve të KKSHsë 
për fatkeqësitë natyrore, për promovimin e vlerave 
humanitare, në kujdesin për fëmijët dhe pleqtë e 
vetmuar etj. Njëkohësisht, vullnetarët janë të anga
zhuar në struktura vendimmarrëse, në nivel lokal 
dhe qendror. Për këtë arsye, vullnetarët kanë profile 
të ndryshme, të cilat janë një bazë e mirë për t’u 
angazhuar në programe sipas aftësive, dëshirave dhe 
mundësive të tyre. 
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Aktivitetet kryesore
 Ndër aktivitetet e zhvilluara gjatë vitit 2010 ishte 

mbledhja e Komisionit të Menaxhimit të Vullne
tarëve, që u zhvillua në muajin nëntor. Ky takim  
i shërben rishikimit të vazhdueshëm të politikave 
dhe metodave të menaxhimit të vullnetarëve. 

 Në mënyrë që menaxhimi i vullnetarëve nëpër 
degë të bëhet në mënyrë sa më profesionale, në 

çdo degë ka koordinatorë të menaxhimit të vullne
tarëve që shërbejnë si pika kontakti. Për të rritur 
kapacitetet e tyre menaxhuese, në muajin qershor 
u organizua një takim qëllimi i të cilit ishte 
rifreskimi i njohurive në lidhje më menaxhimin 
e vullnetarëve.

 Përhapjes së vlerave humanitare te fëmijët, si vull
netarët potencialë të së ardhmes, i shërben pro
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jekti kombëtar i vizatimit me temën “Fëmijët dhe 
Kryqi i Kuq”. Ky projekt  zhvillohet në kuadër 
të 8 Majit Ditës Ndërkombëtare të Kryqit të 
Kuq. Ai është konceptuar si një fushatë që zgjati 
rreth pesë muaj (janar – maj 2010). Në kuadër 
të këtij projekti u kryen 620 senaca sensibilizimi 
në 190 shkolla 9vjeçare në të gjithë vendin dhe 
u përfshinë 23.500 nxënës. Mësuesit e vizatimit, 
së bashku me të rinjtë vullnetarë organizuan 
seanca sensibilizimi, ngritën kënde për Kryqin e 
Kuq nëpër shkolla, shpërndanë fletëpalosje dhe 
vunë postera. Në projekt u angazhuan 750 vull
netarë dhe 78 mësues vizatimit. Me refleksionet e 
fëmijëve rreth Kryqit të Kuq, të cilat u shprehën 
në vizatime, u hapën ekspozita në 38 degë gjatë 
periudhës mars – prill 2010. Projekti u finalizua 
me hapjen e Ekspozitës Kombëtare të Vizatimit 
në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar në 
datat 7 – 9 Maj 2010. Gjithashtu shtrirja e pro
jektit u bë jo vetëm në shkolla publike por edhe 
në ato jo publike, duke bërë që projekti të zgjerojë 
gjeografinë e tij. Ky projekt u pasqyrua edhe në 
media, kryesisht në degët e nivelit të parë.

 Një ndër aspektet e menaxhimit të vullnetarëve 
është motivimi dhe trajnimi. Këtij aspekti i 
shërben edhe zhvillimi i Kampit veror me vullne

tarët e rinj lider rinie. Ky aktivitet u zhvillua 
në datat 31 gusht – 5 shtator 2010, në Durrës. 
Gjithashtu ky aktivitet i shërben krijimit dhe  
forcimit të një rrjeti më të gjerë dhe të shëndoshë 
të  të rinjve, të cilët marrin pjesë aktive në veprim
tarinë humanitare të Kryqit të Kuq. 

Burimet njerëzore dhe financiare 
Numri i vullnetarëve të Kryqit të Kuq mbetet 

rreth 2000,  pasi ka vullnetarë të rinj që afrohen pranë 
Kryqit të Kuq, sikurse ka të tjerë që largohen për arsye 
të ndryshme (largohen jashtë shtetit, ndryshojnë 
status, angazhohen në punë të ndryshme, etj).

Aktivitetet e zhvilluara në kuadër të programit 
të Menaxhimit të vullnetarëve gjatë vitit 2010,  janë 
mbuluar nga Kryqi i Kuq Spanjoll dhe Kryqi i Kuq 
Shqiptar.

Mësime të mësuara dhe sfida për të 
ardhmen

KKSH ka krijuar tashmë një rrjet të vullnetarëve 
të tij, të cilët angazhohen në veprimtaritë humanitare. 
Problem i vazhdueshëm mbetet qarkullimi i vullne
tarëve. Për këtë duhen nxitur metoda sa më efektive 
për të rritur kohën e ciklit të angazhimit të vullne
tarëve pranë KK.



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

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

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

Të sigurohet miradministrim i burimeve dhe i fondeve të 
Shoqatës. 

Të rritet niveli i donacioneve në natyrë dhe në para. 

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

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PROGRAMI I RRItjeS Së fOnDeve

Përmbledhje e rezultateve kryesore 

Fushata në ndihmë të fëmijëve në vështirësi maj-qershor 2010
Kjo fushatë u synua të shtrihej në të gjitha degët 

e KKSH. Në aspektin e sensibilizimit kjo u arrit. Në 
aspektin e implementimit të projekteve humanitare 
në ndihmë të fëmijëve në vështirësi ka hapësira që 
nuk janë mbuluar nga këto aktivitete.

Duke iu referuar statistikave vërejmë se degët 
qendër qarku nëpërmjet fushatës arritën të sigurojnë 
rreth 3.900.000 lekë, shumë më e madhe se një vit 
më parë (në 2009 shuma e siguruar nga degët qendër 
qarku ka qenë rreth 2.900.000). 

Duke u mbështetur në përkrahjen që Drejtoritë 
arsimore japin për veprimtaritë e KKSHsë, u mundësua 
që numri i shkollave 9vjeçare që u përfshinë në këtë 
fushatë, të jetë rreth 100 shkolla në të gjithë vendin.

Fushata në ndihmë të të moshuarve të vetmuar shtator- tetor 
2010

Fushata e fondeve shtator  tetor 2010 është vazh
dimësi e fushatave të fondeve të cilat zhvillohen 
në kuadër te ditës kundër urisë, 17 tetor. Slogani i 
fushatës “Mendoni për ata që nuk janë si ju” shoqëroi 
aktivitetet sensibilizuese të saj.

Të ardhurat e siguruara në rang vendi janë rreth 
5.200.000 lekë, e siguruar nga biznese të ndryshme, 
nxënës të shkollave dhe komuniteti në përgjithësi, 
e ardhur më e lartë se ajo e siguruar në vitin 2009, 
(rreth 3.800.000 lekë). Numri i përfituesve në shkallë 
vendi është rreth 2.000 familje. 

Nëpërmjet bashkëpunimit me kompaninë e tele
fonisë celulare “Vodafon Albania” u mundësua trans
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metimi falas 96 herë i spotit apel të Kryqit të Kuq 
Shqiptar në 10 stacione televizive . Vlera e transmetimit 
është e barabartë me shumën rreth 1.400.000 lekë.

Degë si Tirana, Lezha, Gjirokastra, Fieri, Shkodra 
dhe Durrësi jo vetëm kanë arritur rezultate, por janë 
më të larta se vitet e tjera. Donacionet në natyrë ku 
pjesën më të madhe e zënë ushqimet, të kthyer në 
vlerë monetare arrijnë në rreth 2.500.000 lekë. Të 
gjitha këto kanë shkuar në ndihmë të më nevojtarëve 
në degët respektive. 

Fushata në ndihmë të të prekurve nga përmbytja dhjetor 2010
Nëpërmjet mediave 12 degë i bënë thirrje komu

nitetit për të ndihmuar të prekurit nga përmbytjet në 
Shkodër. Fushata u mbyll në javën e tretë të muajit 
dhjetor dhe degë si Tirana, Berati, Lezha, Fieri, Vlora, 
Durrësi, Gjirokastar, Elbasani dhe Korça mundën të 
sigurojnë të ardhura si në para, ashtu edhe në natyrë. 
Rreth 350,000 lekë u siguruan nga degët në ndihmë 
të të përmbyturve, ndërkohë që sigurimi i ushqimeve 
dhe veshmbathjeve ka qenë i madh. Degët kanë 
arritur të sigurojnë rreth 50 pako ushqimore stan
darde të KKSHsë dhe veshje të ndryshme. Degë të 
kategorisë së dytë si Librazhdi, Kavaja dhe Kuçova 
patën rezultate në sigurimin e 10 pakove standarde në 
ndihmë të të përmbyturve. Shumë firma private kon
tribuuan vetë për arsye publiciteti dhe nuk i kaluan 
ndihmat nëpërmjet KKSHsë.

Aktivitetet kryesore

Trajnim me sekretarët e disa degëve të vogla dhe koordina-
torët e degëve të mëdha

Qëllimi është rritja e aftësimit të pjesëmarrësve 
për sigurimin e të ardhurave. Trajnimi me koordina
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torët e rritjes së fondeve në degë është vazhdimësi e 
trajnimeve që janë zhvilluar edhe më parë. Ai synoi 
t’u japë koordinatorëve të degëve jo vetëm njohuri 
mbi mënyrat dhe metodat e rritjes së fondeve, por 
edhe përgjegjësi në punën e tyre. Pjesëmarrës ishin 
koordinatorët e degëve Gjirokastër, Shkodër, Vlorë, 
Korçë, Dibër, Durrës, Elbasan, Berat, Fier,Lezhë dhe 
Tiranë. Koordinatorët e fondeve janë vullnetarë.

Trajnimi me sekretarët e degëve u zhvillua në 
kuadër të punës përgatitore për planifikimin për 
vitin 2011 si dhe të vendosjes së standardeve të 
matshme për sigurimin e të ardhurave dhe mbulimin 
e shpenzimeve të funksionimit. Sekretarët e degëve 
pjesëmarrëse : Tepelenë, Burrel, Gramsh, Lushnjë, 
Përmet, Kukës, Kucovë, Librazhd, Peqin, Shijak 
dhe Kavajë.

 “Vlerësim aktiviteti”
Qëllimi i këtij aktiviteti ishte analiza e punës në 

degë në drejtim të sigurimit të të ardhurave. Nga 
takimet rezultoi se vecanërisht në degët e vogla, 

mungon aspekti i organizimit të planifikuar të vep
rimtarisë. Kjo vjen edhe për arsye se përgjegjësia në 
punë nuk delegohet, por një person merret me të 
gjitha hallkat e organizimit të veprimtarisë.

 
Burimet njerëzore dhe financiare

Buxheti i programit të zhvillimit të burimeve 
është 6,077,300 lekë. Ai zë 4,1 % të buxhetit të 
shoqatës. Materialet promovuese të prodhuara janë 
2.000 postera dhe 20,000 fletëvolante. Kutitë e 
fondeve kanë qenë pjesë e promovimit dhe sigurimit 
të të ardhurave të vendosura në pjesën më të madhe 
të bankave në disa prej degëve të KKSHsë. 

Mësime të mësuara dhe sfida për të 
ardhmen
 Duhet t’i shpeshtojmë më shumë kontakte me 

kompanitë e biznesit.
 Është e nevojshme një vëmendje e vazhdueshme 

për realizimin e të gjitha zërave të sigurimit të 
fondeve.
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Shpenzimet sipas donatorëve dhe programeve (në lekë)

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

DoNaTorëT ToTali Në %
Delegacioni rajonal i Federatës, Budapest ��,�0�,��� 1�.�
Kryqi i Kuq Spanjoll 1�,2�2,��� �.�
USAID �,120,��� 2.�
VODAFONE �,1��,0�� 2.�
ICRC �,�21,��0 2.1
Kryqi i Kuq Kinez 2,���,��� 1.�
Fonde Qeveritare 2,���,��� 1.�
Kryqi i Kuq Norvegjez 1,���,��2 1.1
Banka ProCredit 1,�2�,�00 0.�
Kryqi i Kuq Maqedonas 1,0��,112 0.�
Gjysmëhëna e Kuqe Turke 20�,�00 0.1
Kryqi i Kuq Gjerman 1��,000 0.1
Kryqi i Kuq Bullgar 1�0,��0 0.1
Kryqi i Kuq Shqiptar 10�,���,��� ��.1
ToTali 178,850,533 100%

ProgrameT ToTali Në %
Përgatitje dhe përgjigje për dizastër �1,���,0�� 2�.�
Promovimi i vlerave humanitare 2,���,�1� 1.�
Programi i shëndetit 12,���,��� �.2
Programi social �1,���,�21 1�.�
Ndihma e parë 12,�02,��� �.�
Zhvillimi institucional 1�,1�0,��� �.�
Menaxhimi i vullnetarëve 2,2��,��� 1.�
Rritja e fondeve �,�20,�0� 2.1
Funksionimi i degëve 2�,���,01� 1�.�
Funksionimi i selisë 2�,���,��� 1�.�
ToTali 178,850,533 100%




