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ASAMBLEJA XIII E PËRGJITHSHME 
E KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR



Është shoqata më e vjetër humanitare në Shqipëri. Ai është 

themeluar në vitin 1921 dhe është njohur zyrtarisht nga Komiteti 

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

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

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

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

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

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

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

humanitare vullnetare që e ushtron veprimtarinë në mënyrë të pavarur 

në bazë të parimeve themelore të Lëvizjes ndërkombëtare humanitare 

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

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

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

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

për çështjet humanitare në mbarë vendin.

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

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

KRYQI I KUQ SHQIPTAR
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Viti 2012 është i rëndësishëm për shoqatën tonë sepse në bazë të statutit, gjatë tij u mblodhën  dy prej forumeve më të 
rëndësishme të saj: mbledhjet e anëtarëve në degë dhe Asambleja XIII e Përgjithshme. Ndërsa mbledhjet e anëtarëve u 

mbajtën në periudhën 15 mars – 25 maj 2012, Asambleja XIII e Përgjithshme i zhvilloi punimet më 29 qershor 2012 në Tiranë. 
Sipas Statutit te Kryqit të Kuq Shqiptar, Asambleja e Përgjithshme është organi me autoritetin më të lartë në Kryqin e Kuq Shqiptar 
dhe vendos për të gjitha çështjet e përfshira në rendin e ditës me propozim të Këshillit Drejtues. Vendimet e saj janë piketa për 
rrugën e zhvillimit dhe natyrën e veprimtarive që do të kryhen në dy vitet e ardhshme nga shoqata. 

Ky numër i Revistës pasqyron ekluzivisht këtë ngjarje. Aty do të gjeni disa prej dokumenteve kryesore të paraqitura në 
Asamble. Kështu me disa shkurtime, do të mund të lexoni raportin e Presidentit mbi gjendjen e shoqatës, raportin e Sekretarit të 
Përgjithshëm për veprimtarinë e Kryqit të Kuq Shqiptar për periudhën 2010 dhe 2011, raportin financiar për të njëjtën periudhë, 
një përmbledhjeve të raporteve të veprimtarisë së komisioneve statutore etj. 

Asambleja i zhvilloi punimet sipas rendit të ditës të miratuar paraprakisht. Delegatët miratuan gjithashtu pa ndryshime, përmbledhjen e punimeve të Asamblesë së mëparshme 
dhe grupin e redaktimit të dokumenteve kryesore të asamblesë.

Në raportin mbi gjendjen e shoqatës, President Subashi deklaroi se “Kryqi i Kuq Shqiptar është një shoqatë që funksionon mirë, me gjithë vështirësitë e panumërta që ekzistojnë. 
Ai ka një imazh shumë pozitiv dhe bën përpjekje të vazhdueshme për t’u përsosur. Ai po zbaton mjaft programe dhe projekte në dobi të më nevojtarëve.”. 

Raporti i Sekretarit të Përgjithshëm z.Zamir Muça, mbi veprimtarinë e Kryqit të Kuq Shqiptar për vitet 2010-2011, një përmbledhje e të cilit botohet gjithashtu në Revistë, 
pasqyron të gjitha veprimtaritë e shoqatës të realizuara në bazë të gjashtë qëllimeve strategjike të përcaktuara në Strategjinë e zhvillimit për vitet 2010-2015.

Zëvendës presidenti z.Merzuk Hoxha informoi më pas delegatët për procesin e mbajtjes së mbledhjeve të anëtarëve në degë.
Një vend të rëndësishëm në punimet e asamblesë së përgjithshme zë raportimi financiar. Në këtë numër të Revistës ka një përmbledhje të raportit të mbajtur nga shefja 

e Departamentit të Administrimit znj.Elvetina Stillo. Në asamble u paraqitën gjithashtu edhe deklarimi i Komisionit të Financës për raportin financiar, deklarimi i opinionit të 
Kompanisë së Auditimit “KPMG” (auditi i jashtëm) për veprimtarinë financiare të shoqatës për vitet 2010, 2011 dhe raportimi i ekspertes kontabël të pavarur (auditi i brendshëm) 
për të njëjtën periudhë.

Plani i Veprimit me buxhetin e shoqatës për vitet 2012 dhe 2013, ishte një dokument tjetër i rëndësishëm që u paraqit nga Sekretari i Përgjithshëm dhe u miratua nga 
Asambleja XIII e Përgjithshme. 

Më pas raportuan për veprimtarinë e komisioneve statutore, kryetarët e tyre, zj.Aleksandra Sula për Komisionin e Financës dhe z.Idriz Tali për Komisionin e Vrojtim 
Verifikimit. 

Politikat për fushat e ndryshme të veprimtarisë së shoqatës, hartohen ose rishikohen rregullisht në Kryqin e Kuq Shqiptar prej Këshillit Drejtues dhe miratohen në Asamblenë 
e Përgjithshme. Listën e politikave të rishikuara nga Këshilli Drejtues, e paraqiti për miratim, kryetari i Komisionit të Politikave prof.dr.Seit Mancaku.

Në fund Asambleja shqyrtoi disa propozime të Këshillit Drejtues dhe çështje të tjera duke marrë dhe vendimet përkatëse.	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Redaksia
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Të dashur miq të Revistës

Organ i Kryqit të Kuq Shqiptar, shpërndahet falas.
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Të	dashur	dhe	shumë	të	nderuar	pjesë
marrës	të	Asamblesë	XIII	të	Përgjith

shme	të	Kryqit	të	Kuq	Shqiptar!	
	Ja,	pas	dy	vitesh,	sërish	jemi	mbledhur,	

për	të	dëgjuar,	diskutuar	dhe	miratuar,	
qetësisht	dhe	me	mirëkuptim,	raportet	
statutore	dhe	ata	që	do	t’iu	kushtohen	
çështjeve	të	tjera,	 të	cilat	kanë	të	bëjnë	
me	veprimtaritë	kryesore	të	zhvilluara	në	
shoqatën	tonë	gjatë	periudhës	dyvjeçare,	
e	cila	ka	kaluar,	që	nga	asambleja	pararen
dëse.	

Fillimisht,	kolegë	asambleistë,	ju	për
shëndes,	 ju	falënderoj	për	pjesëmarrjen	
dhe	ju	uroj	që	punimet	e	këtij	forumi	të	
rëndësishëm	të	shoqatës	tonë	humanitare,	
ashtu	si	zakonisht,	t’i	kryejmë	me	sukses	
dhe	në	një	klime	angazhimi,	kontributi	
dhe	mirëkuptimi.	

Më	lejoni	të	dashur	pjesëmarrës,	që	
nëpërmjet	 jush	 të	përshëndes	 të	gjithë	
anëtarët,	vullnetarët,	 të	punësuarit	dhe	
dashamirësit	e	shoqatës	tonë	humanitare,	
ashtu	si	dhe	përfituesit	dhe	nevojtarët	që	

në	 fakt	përbëjnë	 tehun	 e	 veprimtarive	
tona	humanitare.	

Para	se	të	filloj	shtjellimin	e	raportit	
më	lejoni	të	deklaroj	hapur,	sinqerisht	dhe	
me	preokupim	pozitiv	se	gjithçka	që	do	të	
them	janë	mendimet	e	mia,	krejtësisht	të	
krijuara	mbi	bazë	të	vrojtimeve	personale,	
ditë	pas	dite	duke	qëndruar	në	seli	mesa
tarisht	23	orë	çdo	ditë.	Gjithashtu	më	
lejoni	të	shpjegoj	se	çdo	gjë	që	ngrihet	në	
këtë	raport	ka	bosht	interesin	progresiv	të	
shoqatës	dhe	aspak	subjektivitetin	tim.

Në	një	asamble	të	gjithë	mund	të	fla
sim	e	të	diskutojmë,	por	duhet	të	kujde
semi	që	kjo	të	bëhet	me	modesti,	jo	me	
tendencë	 e	 prepotencë	 sepse	 duhet	 ta	
kemi	të	qartë	dhe	gjithnjë	parasysh	se	e	
vërteta	dhe	pozitivja	nuk	është	pronë,	as	
e	drejtë	dhe	as	privilegj	i	askujt.	Prandaj	
do	të	flasim	me	argumente,	me	arsyen	
dhe	 tolerancën	që	na	 ka	 karakterizuar	
gjithmonë.	

Të	 nderuar	 kolegë	 asambleistë!	Të	
gjithë	e	dimë	se	në	këtë	forum	secili	nga	

ne,	vërtet	është	një	 individ,	por	asnjeri	
nuk	duhet	të	harrojë	se	secili	ka	manda
tin,	besimin	dhe	më	konkretisht	votën	e	
anëtarësisë	së	shoqatës.	Pikërisht	kjo	frazë	
kuptimplote	shpreh,	nga	njëra	anë,	tërë	
përgjegjësinë	dhe	seriozitetin	e	qëndri
mit	që	do	të	mbajë	çdo	pjesëmarrës,	për	
probleme	të	veçanta	që	do	të	diskutohen,	
por	nga	ana	tjetër,	ajo	duhet	të	përvijojë	
tërë	kufizimet	dhe	pikat	e	referimit	që	në	
mënyrë	 të	domosdoshme,	 të	 gjithë	ne	
duhet	të	kemi,	gjatë	punimeve	të	Asam
blesë	së	Përgjithshme,	gjatë	diskutimeve	
dhe	sidomos	gjatë	marrjes	së	vendimeve.	

Në	qoftë	se	në	Asamblenë	e	XIItë	të	
Përgjithshme,	që	i	zhvilloi	punimet	para	
dy	vjetësh,	ne	inauguruam	mandatin	tonë,	
në	këtë	asamble,	besoj	 se	kemi	ardhur	
të	pajisur	me	përvojën	që	kemi	krijuar,	
kënaqësitë	që	kemi	pasur	gjatë	veprim
tarive,	vështirësitë	që	kemi	hasur,	pse	jo	
edhe	me	shqetësimet	që	na	janë	krijuar	
në	terren.	Kemi	ardhur	me	keqardhjen	e	
pamundësive	që	na	kanë	dalë	për	të	reali

RAPORT MBI GJENDJEN E 
KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR

Asambleja XIII e Përgjithshme
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zuar	tërë	ato	gjëra	që	kishim	parashikuar	
dhe	eventualisht	dështimet	që	kemi	pësuar	
e	vrojtuar	gjatë	veprimtarisë	humanitare	
e	 institucionale	në	periudhën	dyvjeçare	
në	shoqatë.	Këto	përshtypje	secili	nga	ne	
duhet	t’i	ketë	grumbulluar	dhe	sistemuar	
në	vetëdijen	e	tij	gjatë	rrjedhës	së	punës	
humanitare	në	Kryqin	e	Kuq.	Secili	nga	
ne	ka	pas	kohën	e	mjaftueshme	për	 t’i	
gjykuar	gjithë	ndodhitë	me	gjakftohtësi.	
E	them	këtë	sepse	dihet	dhe,	është	thënë	
disa	herë,	se	anëtari	i	asamblesë,	anëtari	i	
forumit	më	të	lartë	të	shoqatës,	nuk	funk
sionon	vetëm	gjatë	sesioneve	të	asamblesë	
së	përgjithshme,	si	ky	ku	jemi	mbledhur	
ne	sot,	por	edhe	në	periudhën	ndërmjet	
dy	asambleve.	

Në	përmbledhje	 të	këtij	paragrafi	e	
ndjej	 me	 vend	 e	 të	 nevojshme,	 madje	
edhe	të	detyrueshme,	të	them	se	një	anë
tar	asambleje	mund	të	shtrojë	për	disku
tim	gjithçka,	kjo	nuk	duhet	të	 jetë	një	
mendim,	aq	më	pak	një	qëllim,	individual	
e	 i	 izoluar	 i	 tij,	por	një	mendim	që	 të	
përqaset	dhe	të	përkojë	mirë	me	parimet	
themelore	të	shoqatës	dhe	me	nevojat	dhe	
realitetet	e	veprimtarive	humanitare	që	ai	
ka	parë	dhe	zbatuar	në	postin	që	ushtron	
atje	ku	jeton	e	vepron	në	kryqin	e	kuq,	
madje	edhe	më	gjerë.	Sidoqoftë	e	ndjej	
për	detyrë	të	theksoj,	pse	jo	me	forcë	e	në	
vazhdimësi,	që	në	diskutimet	që	bëhen	në	
asamblenë	e	përgjithshme	nuk	duhet	të	
kenë	vend	shprehje,	qoftë	edhe	në	doza	
fare	minimale	të	kuptimit,	të	interpreti
mit	dhe	të	shtjellimit	të	çështjeve	të	orien
tuara	në	shërbim	të	ndjesive	individuale,	
sektoriale	ose	të	grupeve	sektoriale.	

Kjo	do	të	thotë	se	fokusimi	i	përher
shëm	dhe	i	pandryshueshëm	i	shqetësi
meve	 tona	 duhet	 të	 jetë	 problematika	
e	përgjithshme	e	shoqatës	dhe	jo	ato	të	
lidhura	me	një	ndodhi	konkrete	apo	e	me	
ndjesinë	dhe	veprimin	e	një	individi	ose	
të	një	njësie	të	posaçme	të	shoqatës.	Më	
konkretisht	orientimi	ynë	duhet	të	 jetë	
shtjellimi	i	problematikave	të	nevojtarëve,	
kudo	qofshin	ata	dhe	 jo	kaq	i	atyre	që	
ndihmojnë	nevojtarët.	

Shkurt,	në	qoftë	 se	në	asamblenë	e	
XIItë	ne	morëm	vendime	konkrete	dhe	
miratuam	planin	e	veprimit	të	shoqatës	
për	dy	vite,	tani	është	radha,	vendi	dhe	

koha	të	diskutojmë	sa	e	si	ato	plane	janë	
zbatuar;	të	bëjmë	analizën	e	nevojshme	
dhe	miratimet	përkatëse	 të	realizimeve	
dhe	vetëm	pas	kësaj	të	marrim	vendime	
të	 tjera	 që	 do	 të	 përcaktojnë	 kornizat	
dhe	 linjat	e	kryerjes	së	punës	së	mëtej
shme	humanitare	të	shoqatës	për	2	vitet	
pasuese.	 Kjo	 është	 motoja	 dhe	 stili	 i	
luajtjes	së	rolit	drejtues	të	asamblesë	së	
përgjithshme.	Jashtë	kësaj	traseje	ne	nuk	
duhet	dhe	nuk	mund	të	dalim.	

Të	 dashur	 pjesëmarrës!	Të	 gjithë	 e	
dimë	dhe	gjithsecili	nga	ne	ka	kënaqësinë	
ta	dëgjojë	e	ta	deklarojë	se	Kryqi	i	Kuq	
Shqiptar	 është	 një	 shoqatë	 serioze,	 e	
formuar	mirë	dhe	fatmirësisht	tashmë	e	
konsoliduar.	Me	modesti	mund	të	themi	
se	të	angazhohesh	në	Kryqin	e	Kuq	Shqip
tar	është	nder	dhe	ne	kemi	privilegjin	dhe	
kënaqësinë	që	ta	ndjejmë	atë.	Duke	qenë	
të	gjithë	të	një	mendje	që	një	deklarim	i	
tillë	i	gjendjes	të	shoqatës	tonë,	secilin	nga	
ne	e	bën	krenar	dhe	i	jep	kënaqësi,	duhet	
gjithashtu	të	biem	dakord	që	vetëm	një	
deklarim	nuk	mjafton	për	të	prekur	tërë	
gjerësinë	dhe	thellësinë	që	 i	 takon	asaj.	
Përkundrazi	të	gjithë	anëtarët	dhe	vullne
tarët	e	Kryqit	të	Kuq,	të	gjithë	të	zgjedhu
rit	dhe	të	punësuarit	e	tij,	bile	edhe	gjithë	
qytetarët,	qofshin	edhe	ata	me	funksione	
shtetërore	të	niveleve	të	ndryshme,	duhet	
të	bëjnë	përpjekje	që	ta	njohin	edhe	më	
mirë	thelbin	e	Kryqit	 të	Kuq	Shqiptar.	
Vetëm	duke	e	njohur	mirë	Kryqin	e	Kuq	
mund	 të	 funksionojmë	mirë,	 të	 japim	
kontribut	dhe	të	bashkëpunojnë	me	të	
ashtu	 si	 duhet;	 vetëm	 ashtu	 mund	 të	

shmangim	veprimet	rastësore,	 jo	fort	të	
këndshme,	që	në	jetën	e	përditshme	mund	
të	hasen	dhe	të	na	nxjerrin	nga	binarët	
punën	 tonë	 humanitare;	 për	 rezultat	
vetëm	duke	njohur	Kryqin	e	kuq	mund	
të	kontribuojmë	më	mirë	në	plotësimin	
e	misionit	të	tij	humanitar	në	ndihmë	të	
nevojtarëve,	të	cilët	fatkeqësisht	gjenden	
jo	pak	në	popullsinë	Shqiptare.	Për	 të	
njohur	sa	më	mirë	Kryqin	e	Kuq	Shqiptar,	
gjithë	anëtarët,	vullnetarët,	të	punësuarit	
dhe	tërë	dashamirësit	e	shoqatës	duhet	të	
kryejnë	sa	më	mirë	funksionet	e	përhapjes	
të	idesë,	të	vlerave	dhe	të	parimeve	të	kësaj	
shoqate,	të	cilat	janë	aq	të	vyera	sa	për	t’u	
pasur	zili	nga	çdo	institucion…

…Dokumentacioni	themelor	i	shoqa
tës	është	në	përkujdesje	të	vazhdueshme	
nga	ana	e	organeve	drejtuese,	në	mënyrë	
që	të	përsosen	dhe	të	përditësohen	vazhdi
misht	sepse	vetëm	kështu	do	të	lehtësohet	
funksionimi	i	shoqatës.	Është	detyrë	që	
Statuti	dhe	Rregullorja	e	Brendshme	e	
Kryqit	të	Kuq	Shqiptar	të	rishikohen	perio
dikisht,	kurse	për	sa	i	përket	ligjeve	është	
e	nevojshme	të	propozohen	në	parlament	
amendamentet	e	nevojshme.	Pikërisht	në	
këtë	kuadër	dhe	për	të	zbatuar	këtë	përkuj
desje	Këshilli	Drejtues	në	mbledhjen	e	tij	
të	datës	6	janar	2012,	ngriti	një	komision	
të	kryesuar	nga	zv.	presidenti	për	të	rishi
kuar	statutin,	rregulloren	e	brendshme	
dhe	rregulloret	administrative.	Sigurisht	
që	detyra	 e	 shoqatës	 është	 t’i	 rishikojë	
dokumentet,	por	jo	domosdoshmërisht	t’i	
ndryshojë	ato	në	një	periudhë	të	caktuar.	
Aq	më	tepër	që	ndonjë	çështje	e	nevoj
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shme	që	mund	t’i	takonte	të	përfshihet	në	
statut,	përkohësisht	mund	të	reflektohet	
në	rregulloren	e	brendshme	të	shoqatës.	
Fleksibiliteti	 i	arsyeshëm,	si	kudo	ashtu	
edhe	në	rishikimin	e	dokumenteve,	gjith
një	është	pozitiv.

Komisioni	punoi	për	më	shumë	se	4	
muaj	e	gjysmë,	organizoi	disa	mbledhje	
në	të	cilat	evidentoi	elementë	të	mund
shëm	për	të	ndryshuar	në	dokumentet	e	
sipërpërmendur.	Më	në	fund	me	datën	25	
maj	2012	komisioni	i	raportoi	Këshillit	
Drejtues.	Pas	diskutimeve	të	nevojshme	
Këshilli	Drejtues	vendosi	si	më	poshtë:	

a)	 Statuti	nuk	ka	elementë	të	mjaf
tueshëm	që	të	nxjerrin	nevojën	për	 t’u	
amenduar	në	stadin	aktual.	

b)	 Rregullorja	e	brendshme	ka	ele
mentë	për	të	ndryshuar,	por	amendimet	
e	nevojshme	do	të	bëhen	pas	punimeve	të	
Asamblesë	së	Përgjithshme,	sepse	mirati
mi	i	rregullores	është	në	kompetencën	e	
Këshillit	Drejtues,	 i	cili	ka	frekuencë	të	
konsiderueshme	mbledhjesh.	

Ndërkaq	 në	 parim	 dihet	 se	 statuti	
është	më	i	qëndrueshëm	dhe	ndryshon	
më	rrallë,	ndërsa	Rregullorja	e	Brendshme	
është	më	dinamike	dhe	mund	të	ndry
shojë	më	shpesh

Mendimi	për	mundësinë	e	rishikimit	
të	statutit	dhe	të	Rregullores	së	Brend
shme,	tani	në	prag	të	kësaj	Asambleje	të	
Përgjithshme	ishte	i	nevojshëm,	sepse	në	
asamblenë	pasardhëse	do	të	ketë	zgjedhje	

dhe	për	këtë	arsye	është	e	domosdoshme	
që	 baza	 ligjore	 e	 shoqatës	 të	 zbatohet	
mirë	dhe	në	mënyrë	korrekte,	sidomos	
të	respektohen	mandatet	dhe	rotacionet	
e	nevojshme…

…Nga	pikëpamja	institucionale	Kryqi	
i	Kuq	Shqiptar	ka	organet	dhe	forumet	
e	tij	drejtuese	krejtësisht	të	pavarur.	Të	
gjithë	pjesëmarrësit	e	këtyre	organeve	dhe	
forumeve,	duke	filluar	nga	presidenti	 i	
shoqatës,	janë	të	pa	emëruar	nga	askush,	
por	të	zgjedhur,	duke	u	bazuar	në	krite
ret	e	përcaktuara	në	dokumentet	bazë	të	
shoqatës	dhe	në	respektim	të	parimeve	
themelore	 të	 Lëvizjes	 Ndërkombëtare	
të	 Kryqit	 të	 Kuq	 dhe	 Gjysmëhënës	 së	
Kuqe.	

Veçanërisht	 e	 rëndësishme	 është	 të	
theksohet	dhe	të	kihet	gjithnjë	parasysh	
se	në	organet	drejtuese	të	Kryqit	të	Kuq	
Shqiptar	mund	të	zgjidhen	vetëm	vullne
tarët	e	spikatur	të	tij	dhe	për	kandidatët	që	
mund	të	zgjidhen	në	çdo	post	ka	profile	të	
përcaktuara	e	të	miratuara	më	parë	se	të	
bëhen	zgjedhjet.	Kjo	do	të	thotë	se	askush	
që	zgjidhet	në	organet	e	të	gjithë	niveleve	
të	Kryqit	të	Kuq	Shqiptar	nuk	mund	të	
mbijë	si	nga	dheu	dhe	të	shfaqet	në	skenën	
e	veprimtarisë	humanitare	si	me	deus ex 
machina,	por	duhet	të	përgatitet	dhe	të	
dëshmojë	cilësi	e	kontribute	humanitare	
dhe	 të	krijojë	profilin	 e	nevojshëm	në	
veprimtaritë	praktike	të	Kryqit	të	Kuq.

Organet	drejtuese	 të	Kryqit	 të	Kuq	
Shqiptar	funksionojnë	jo	vetëm	në	nivel	
qendror	(Asambleja	e	Përgjithshme	dhe	
Këshilli	Drejtues),	por	edhe	në	nivel	të	
degëve	(Mbledhja	e	Anëtarëve	dhe	Këshi
lli	i	Degës).	Por	sidoqoftë	dega	është	njësia	
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bazë	e	Kryqit	të	Kuq	dhe,	për	rrjedhojë,	
mbledhja	e	anëtarëve	në	degë	është	organi	
më	i	lartë	dhe	më	i	gjerë	i	saj.	Atje	voto
het	 me	 sistemin	 e	 mirënjohur	 dhe	 të	
dëshiruar	“një	anëtarë	një	votë“.	Mbledh
ja	e	anëtarëve	të	degës	zgjedh	Këshillin	e	
Degës	dhe	delegatët	që	do	të	përfaqësojnë	
degën	në	Asamblenë	e	Përgjithshme	të	
shoqatës,	siç	jeni	ju	të	nderuar	kolegë.	Por	
në	gjirin	e	Kryqit	të	Kuq	Shqiptar,	si	në	
qendër	dhe	në	degë,	funksionojnë	edhe	
një	numër	komisionesh	statutore	dhe	të	
posaçme.

Shumë	e	rëndësishme	është	të	dihet	
mirë,	 të	kihet	gjithnjë	parasysh	dhe	 të	
ndërgjegjësohet	në	përsosmëri	 se	ndër
mjet	 organeve	 drejtuese	 të	 niveleve	 të	
ndryshme,	madje	edhe	ndërmjet	perso
nave	që	angazhohet	në	to	duhet	të	ketë	
informim,	komunikim,	koordinim	dhe	
mirëkuptim	të	përsosur.	Nuk	është	mirë,	
por	nuk	ndodh	gjithnjë	kështu.	Më	falni	
por	më	duhet	të	jem	krejt	i	hapur	pran
daj	dëshiroj	 të	 them	se	secili	nga	ne	të	
dashur	kolegë	përpara	se	të	vendosim	ose	
të	 pajtohemi	 që	 të	 mos	 funksionojmë	
mirë	në	organet	e	Kryqit	të	Kuq,	është	
shumë	më	e	drejtë,	më	e	këshillueshme	
dhe	 më	 dinjitoze	 që	 secili	 të	 vendos	
në	mënyrë	statutore	që	të	“vetëzhbëjë”	
përfshirjen	e	tij	në	këto	organe	dhe	t’ia	
lejë	vendin	dikujt	tjetër	që	ka	vullnet	dhe	
mundësi	të	mjaftueshme	për	ta	kryer	atë	
detyrë.	Kjo	është	sa	demokratike,	aq	edhe	
e	dobishme.

Duke	dëshiruar	të	interpretojmë	rën
dësinë	 e	 degës	 së	 kryqit	 të	 kuq	 duhet	
të	themi	se	atje	 janë	anëtarët	që	në	një	
mënyrë	konvencionale	konsiderohen	si	
pronar	 të	Kryqit	 të	kuq.	Në	 thelb	kjo	
konsideratë	është	e	drejtë	sepse	pa	anëtarë	
nuk	mund	të	ketë	shoqatë	të	kryqit	të	Kuq.	
Le	ta	përfytyrojmë	strukturën	e	shoqatës	
në	formën	e	një	piramide,	kuptohet	se	
degët	e	Kryqit	 të	Kuq	paraqesin	bazën	
e	kësaj	piramide,	përfytyrim	që	të	shpie	
vetvetiu	në	konkluzionin	objektiv	se	sa	
më	e	gjerë	e	sa	më	solide	që	të	 jetë	kjo	
bazë,	d.m.th.	sa	më	të	shumta,	sa	më	të	
mëdha	dhe	sa	më	të	forta	të	jenë	degët,	
aq	më	e	lart	mund	të	ngrihet	“piramida”	
humanitare,	aq	më	shumë	projekte	do	të	
përballojë	ajo,	për	pasojë	aq	më	shumë	

njerëz	nevojtarë	do	të	përfitojnë	dhe	aq	
më	kontribuues	do	të	jetë,	në	tërësi,	Kryqi	
i	Kuq	Shqiptar.

	Kuptohet	se,	kur	sjellim	në	mendje	
faktin	që	një	numër	degësh	në	asamblenë	
e	kaluar	nuk	e	plotësuan	normën	përfaqë
suese,	kuptojmë	se	baza	e	piramidës	tone	
ishte	më	e	ngushtë	dhe	për	pasojë	volu
mi	i	punës	humanitare	disi	më	e	vogël.	
Megjithatë	ngushëllimi	dhe	 inkurajimi	
ynë	sot	është	fakti	që	në	periudhën	ndër
mjet	dy	asambleve,	shumica	e	degëve	të	
sipërpërmendura	(7	nga	9	prej	tyre),	bren
da	një	kohe	të	shkurtër,	i	arritën	normat	
e	përfaqësimit	dhe	në	këtë	asamble	ato	
janë	të	përfaqësuara.	Megjithatë	piramida	
jonë	ende	nuk	është	e	plotë,	prandaj	është	

kërkojnë.	Miq	dhe	kolegët	e	afërt	të	mi	
siç	janë	sekretarët	e	degëve	dhe	anëtarët	
e	niveleve	të	ndryshme	të	stafit	të	selisë	
deri	te	Sekretari	i	Përgjithshëm	duhet	ta	
kuptojnë	mirë	rëndësinë	e	kontributit	të	
tyre	për	cilësinë	dhe	volumin	e	punës	në	
shoqatë.	Të	gjithë	 të	punësuarit	duhet	
ta	kenë	 të	qartë	 se	 jo	qetësia	dhe	ruti
na	me	tipare	plogështie,	 jo	stereotipia	e	
veprimeve	dhe	mos	mbushja	me	punë	
e	 orarit	 zyrtar,	 që	më	duket	 se	 është	 i	
pranishëm,	siguron	suksesin	dhe	rritjen	
e	efektivitetit,	por	aktivizimi	gjithnjë	e	
më	i	madh	i	tyre,	vitaliteti,	noviteti	dhe	
kreativiteti	në	metodikën	e	të	punuarit	i	
kushtëzuar	nga	parimet	themelore	është	
ajo	që	dëshirohet,	që	pritet	shumë	dhe	që	
domosdoshmërisht	duhet	arritur…

…Të	dashur	kolegë!
Nuk	ka	asnjë	 justifikim	pse	dega	të	

mos	dijë	se	ç’bëhet	në	selinë	e	shoqatës	
dhe	anasjelltas,	apo	më	keq	akoma	qe	selia	
e	shoqatës	dhe	Këshilli	Drejtues,	të	mos	
dinë	se	ç’bëhet	në	terren.	Çdo	mungesë	
informacioni	 ka	 përgjegjësit	 konkretë	
institucionale	dhe	individualë,	të	cilët	 i	
përcakton	statuti,	rregullorja	e	brendshme	
ose	edhe	dokumentet	e	tjerë	administra
tive.	Sidoqoftë	insistimi	im	në	këtë	çështje	
udhëhiqet	nga	dëshira	për	t’i	përmirësuar	
gjërat	me	qëllim	që	të	mos	vijë	puna	të	
kërkohet	kjo	përgjegjësi	dhe	që	për	të	mos	
mbahet	qëndrim	 i	duhur.	Përkundrazi	
qëllim	im	në	këtë	çështje	është	të	kërkoj	
mirëkuptimin	 tuaj	 të	 dashur	 delegatë	
dhe	angazhimin	e	sinqertë	të	secilit	për	
të	ndikuar	që	informacioni	në	të	gjitha	
nivelet	e	shoqatës	dhe	me	aktorët	rreth	
saj,	të	përmirësohet.	Le	të	jetë	kjo	një	nga	
objektivat	tona	më	serioze	për	të	ardh
men.	

Më	vjen	keq	të	dashur	miq,	por	jam	
i	detyruar	të	theksoj	me	forcën	e	vërtetë	
se	rëndësia	e	kësaj	çështjeje	qëndron	në	
faktin	se	pa	informacionin	e	nevojshëm	
dhe	të	domosdoshëm,	pa	zbatimin	e	statu
tit	dhe	të	vendimeve	hierarkike	në	funk
sionimin	e	shoqatës	nuk	mund	të	luhet	
mirë	roli	drejtues	i	përfaqësuesve	të	saj,	
apo	së	paku	ai	dobësohet	shumë.	Mirëpo	
pa	luajtur	shumë	mirë	këtë	rol,	nuk	mund	
të	themi	se	kemi	organe	dhe	individë	të	
zgjedhur	që	funksionojnë	mirë.	Kjo	do	të	

e	domosdoshme	që	organet	drejtuese	të	
degëve	duhet	 ta	marrin	me	më	 shumë	
seriozitet	funksionimin,	organizimin	dhe	
eficencën	e	tyre…	

…Siç	kuptohet	shumica	dërmuese	e	
njerëzve	që	angazhohen	në	Kryqin	e	Kuq	
Shqiptar	janë	të	zgjedhur	ndër	vullnetarët	
më	të	mirë	të	tij.	Sigurisht	që	kjo	është	një	
gjë	specifike	e	kësaj	shoqate,	e	cila	duhet	
ditur	dhe	ndërgjegjësuar	dhe	vlerësuar	
mirë	nga	të	gjithë	dhe	në	përputhje	me	
të	duhet	vepruar.	Por	përveç	të	zgjedhurve	
të	cilët,	siç	u	tha,	janë	vullnetarë,	ka	edhe	
një	numër	të	kufizuar,	por	të	përgatitur	
mirë	 të	punësuarish,	 të	 cilët	nevojiten	
për	të	dhënë	ekspertizën	e	nevojshme	në	
shoqatë	dhe	për	të	pasur	sukses	në	orga
nizimin	sa	më	mirë	të	punës	vullnetare,	
në	 mënyrë	 që	 kështu	 të	 mundësohet	
përballimi	 i	 volumit	dhe	kapja	 e	 stan
dardeve	optimale	të	kryerjes	së	veprim
tarive	humanitare,	që	situatat	normale,	
por	sidomos	ato	emergjente,	shpeshherë	
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thotë	mundësi	për	dobësim	të	këshillave,	
të	komisioneve	statutore	dhe	të	lidershipit	
të	shoqatës	në	nivel	kombëtar	dhe	lokal.	
E	thënë	sinqerisht,	thjesht,	drejt	dhe	me	
shqetësim	e	përgjegjësi	të	plotë,	kjo	do	të	
thotë	se	organet	drejtuese	dhe	drejtuesit,	
në	mungesë	 të	 informacionit	 të	nevoj
shëm,	rrezikojnë	të	kthehen	në	koncepte	
ose	korpuse	formale	dhe	kështu,	jo	vetëm	
të	mos	e	luajnë	dot	rolin	drejtues	ashtu	
siç	kërkohet	por	edhe	të	shmangen	apo	të	
mbajnë	qëndrime	që	nuk	duhen.	Duke	
ju	 drejtuar	 të	 gjitha	 forcave	 njerëzore	
të	Kryqit	të	Kuq	Shqiptar,	më	lejoni	ta	
përfundoj	 këtë	 rubrikë	 duke	 thënë:	 le	
të	bëhet	aspekti	i	informacionit	dhe	ai	i	
zbatimit	të	vendimeve,	një	sferë	e	reflek
timit	 konstruktiv	 dhe	 e	 ripozicionimi	
pozitiv	në	të	ardhmen.	

Nevoja	për	reflektim	konstruktiv	dhe	
ripozicionim	pozitiv	në	këtë	pikë,	vjen	
nga	rreziku	aktual	dhe	droja	e	zhvillimit	
të	protagonizmit	dhe	të	burokratizmit	në	
menaxhimin	e	shoqatë.	Kjo	mund	të	çonte	
deri	në	atë	pikë	që	persona	të	veçantë	ta	
konsiderojnë	veten	fuqiplotë,	të	përher
shëm	dhe	të	pazëvendësueshëm.	Në	këtë	
situatë	besoj	se	ju	do	të	më	këshillonit	që	
të	formulojmë	thirrjen	e	mëposhtme	të	
përbashkët:	Të	jetë	e	qartë,	nga	të	gjithë	
dhe	 përgjithnjë,	 se	 në	 Kryqin	 e	 Kuq	
fuqiplotë	 janë	forumet,	parimet,	nenet	
e	rregullat,	dhe	mbi	bazën	e	tyre	organet	
drejtuese.	Po	ashtu	duhet	të	thuhet,	gjith
një	në	bazë	të	neneve,	rregullave	dhe	pari
meve,	se	të	pazëvendësueshëm	në	Kryqin	
e	Kuq	Shqiptar	nuk	ka,	nuk	duhet	të	ketë	

dhe	nuk	mund	të	ketë.	Protagonizmi	dhe	
burokratizmi	në	konceptimin	e	idesë	së	
Kryqit	 të	Kuq	praktikisht	do	të	thonë,	
dobësim	 progresiv	 të	 bazës	 dhe	 stilit	
demokratik	të	funksionimit	të	shoqatës	
dhe	krijim	të	mundësive	që	dikush,	diku,	
të	mund	të	bëjë	dhe	të	kryejë	çka	të	dojë.	
Sigurisht	që	kjo,	për	interes	të	shoqatës	
dhe	jo	të	individëve,	nuk	mund	të	lejohet.	
Njerëzit	që	kanë	dhënë	shumë	në	Kryqin	
e	Kuq	nuk	do	ta	lejojnë	këtë,	së	pari	duke	
dhënë	vetë	shembullin	pozitiv	në	zbatim	
të	statutit…

…Një	problem	tjetër	që	më	ka	tërhequr	
vëmendjen	 dhe	 të	 cilën	 jam	 munduar	
disi	 ta	ndjek,	gjithnjë	në	përputhje	me	
funksionin	tim,	ka	qenë	ai	i	raportimeve	
mujore	që	bëjnë	degët	në	seli.	Më	falni	se	
nuk	dua	aspak	të	futem	në	çështje	teknike	
menaxheriale,	madje	mund	të	mos	jem	
në	gjendje	ta	bëj	këtë,	por	dua	të	 traj
toj	vetëm	thelbin	e	dëshiruar	të	bashkë
punimit	dhe	të	ndihmës	korrigjuese	të	
ndërsjellët	si	dhe	nëpërmjet	tyre,	të	ndikoj	
sa	 të	 jetë	 e	 mundur	 në	 konsekuencën	
financiare	e	funksionuese	që	më	duket	se	
mund	të	reflektojë…

…Çështjet	që	kam	unë	në	këtë	drej
tim	janë	këto:

a)	 Raportin	që	harton	fillimisht	koor
dinatori	i	projektit	në	degë	a	e	ndjek	në	
dinamikë	dhe	a	e	kontrollon	sekretari	 i	
degës	përpara	se	ta	firmosë	atë?	Nuk	e	di.

b)	 Raportin	e	dërguar	nga	sekretari	i	
degës	a	e	studion,	a	kërkon	ta	plotësojë	
dhe	eventualisht	ta	korrigjojë	koordinato
ri	i	programit	përkatës	në	seli,	apo	thjesht	

vihet	firma	mbi	të	dhe	kështu	miratohet	
ajo	që	është	shkruar,	ashtu	siç	është	shkru
ar,	pavarësisht	se	si	realisht	është	zhvilluar	
aktiviteti.

c)	 Financa	bën	kuadrimin	e	shifrave.	
d)	 Më	në	fund	shefi	i	departamentit	

kur	e	mbyll	tërë	raportin,	a	e	studion,	a	
kërkon	sqarime	në	tërë	kaskadën	mena
xheriale:	financë,	koordinatorë	selie,	shef	
departamenti,	sekretar	dege	dhe	koordi
natorë	dege?

Unë	pyes	 jo	 vetëm	financën	por	 të	
gjithë	sekretarët	e	degëve,	edhe	Sekreta
rin	 e	 Përgjithshëm,	 a	 përputhen	 këto	
shifra	me	vlerën	e	punës	konkrete?!	A	ka	e	
mundësi	të	shikojmë	diçka	përtej	shifrave,	
ndërmjet	shifrave,	nëpër	shifra,	etj,	etj.	
A	mund	të	bazohemi	disi	ne	deduksio
ne,	 asosacione,	 impresione	e	pse	 jo	në	
konkluzione?!	Besoj	se	duhet.

Në	 qoftë	 se	 pyetjet	 që	 shtrova	 për	
veprimet	në	të	katër	nivelet	e	menaxhi
mit	në	lidhje	me	raportet	mujore,	kanë	
përgjigjen	 jo	 ose	 kryesisht	 jo,	 atëherë,	
të	më	falni,	por	gjithë	veprimi	me	këta	
raporte	mujore	mua	do	më	duket	thjesht	
certifikim	pa	verifikim	të	atyre	që	kanë	
ndodhur,	të	cilën	nuk	e	kemi	të	qartë	a	
ka	ndodhur	dhe	më	keq	akoma,	arkivim	
i	disa	raporteve	me	përmbajtje	shifrash	që	
mund	të	mos	e	dimë	a	janë	të	duhurat…

…	Çështjen	e	përmbylljes	së	raporteve	
mujore	që	vijnë	nga	degët	e	kam	disku
tuar	disa	herë	me	anëtarë	të	stafit	në	seli.	
Shpjegimet	 e	 tyre	 nuk	 më	 janë	 dukur	
fort	bindëse,	me	përjashtim	të	departa
mentit	të	financës	që	i	tabelon	shifrat	e	
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përgjithshme.	Gjithashtu	këtë	çështje	e	
kam	diskutuar	në	Këshillin	e	Drejtues.	
Tani	po	e	shtroj	në	Asamblenë	e	Përgjith
shme	sepse	më	duket	se	ka	mjaft	vend	për	
të	përmirësuar	dhe	se	dëshiroj	fort	që	të	
mos	arkivohen	në	dosjet	e	destinuara	për	
t’u	pluhurosur,	dokumente	të	pa	shoshi
tura,	të	pa	përmirësuara,	të	pa	përsosura,	
të	formuluara	spontanisht	dhe	pa	kontroll	
të	mirë.	Ju	sigurisht	duhet	ta	ndjeni	dhe	ta	
kuptoni	se	nuk	është	aspak	as	dëshira	dhe	
as	 interesi	 im	për	të	gërmuar	në	kotësi,	
por	është	obligimi	 i	postit	që	mbaj	në	
shoqatë	dhe	prirja	e	fortë	që	kam	për	të	
mos	bërë	veprime	mekanike	e	formale,	pa	
analizë	e	pa	gjykim	dhe	sidomos	të	mos	
arkivojmë	dokumentacione	të	pa	sqaruara	
dhe	pa	vërtetësi,	sepse	kjo,	uroj	që	të	mos	
jetë	kështu,	mund	të	sjell	që	të	certifikoj
më	të	paqënat…	

…Të	dashur	asamblistë!	Ngul	këmbë	
në	këtë	çështje	sepse	në	fund	të	 fundit	
raportet	financiare	të	Këshillit	Drejtues,	
në	 çdo	mbledhje	 të	 tij,	po	 ashtu	 edhe	
Asambleja	e	Përgjithshme	si	kjo	që	kemi	
sot,	hartohen	në	bazë	të	shifrave	që	kanë	
këto	dosje	për	të	cilat	po	flas,	të	hedhura	
në	tabela.	Nga	ana	tjetër	 insistoj	në	një	
pikë	të	tillë	sepse	dy	janë	detyrat	kryesore	
të	Asamblesë	së	Përgjithshme:	të	miratojë	
Raportin	e	veprimtarive	të	Kryqit	të	Kuq	
Shqiptar	dhe	Raportin	Financiar	të	tij.	Në	
qoftë	se	në	bazën	e	përgatitjes	së	këtyre	
raporteve	ka	mjegull,	ne	nuk	mund	të	
miratojmë	të	vërtetën	ashtu	si	një	pilot,	
qoftë	 edhe	 i	 talentuar,	 nuk	 mund	 ta	
aterrojë	avionin	në	pistë	kur	ka	një	mot	
të	mjegullt	sepse	rrezikon	të	ndodhë	një	
tragjedi	e	vërtetë.	Termi	“tragjedi”	këtu	
sigurisht	që	ka	kuptim	metaforik,	por	në	
qoftë	 se	 shërben	për	 tonizim,	ndoshta	
është	i	drejtë.	Qëllimi	i	insistimit	tim	në	
këtë	pikë	është	pikërisht	që	t’i	parandaloj
më	këtë	ndodhi.	

Kryqi	i	Kuq	Shqiptar	është	një	shoqa
të	humanitare	vullnetare.	Vullnetarizmi	
është	njëri	prej	parimeve	 themelore	 të	
Lëvizjes	 Ndërkombëtare	 të	 Kryqit	 të	
Kuq	dhe	Gjysmëhënës	së	Kuqe.	Vullne
tarizmi	duhet	të	jetë	forca	më	e	madhe	që	
Kryqi	i	Kuq	mund	të	ketë.	Ai	nuk	është	
vetëm	një	ndjenjë	dhe	shërbim,	por	në	
të	vërtetë	është,	edhe	financë	e	para.	Kjo	

është	 arsyeja	 pse	 shërbimet	 vullnetare	
rezultojnë	të	 jenë	më	njerëzore	dhe	me	
kosto	më	të	lira.	

Prandaj	puna	për	rekrutimin,	angazhi
min,	trajnimin,	promovimin	dhe	motivi
min	e	vullnetarëve,	është	shumë	jetësore	
për	shoqatën.	Mendoj	dhe	besoj	se	ka	vend	
dhe	nevojë	që	në	këtë	drejtim,	të	puno
het	më	shumë	e	më	mirë	se	deri	më	tani,	
sepse	kështu	do	të	 fortësojmë	pikërisht	
themelet	vullnetariste	 të	shoqatës.	Unë	
dëshiroj	të	përshëndes	treguesit	e	mirë	që	
kemi	arritur	me	anëtarësimet,	por	është	
vënë	re	vështirësia	në	rekrutimin	e	vullne
tarëve,	për	të	mos	thënë	se	mund	të	flitet	
për	rekrutim	vullnetarësh	që	bëhet	në	disa	
lidhje	të	kufizuara	dhe	jo	në	klimën	e	një	
hapjeje	flukssjellëse.	Selia	e	Kryqit	të	Kuq	
Shqiptar,	zyrat	e	degëve,	duhet	të	kthehen	
në	institucione	të	hapura	për	vullnetarët	
ku	 ata	 të	 vijnë	 si	në	 shtëpinë	 e	 vet,	 të	
japin	 lirshëm	mendimet	dhe	kontribu
tet,	përndryshe	puna	e	shoqatës	tonë	do	
rezultojë	jo	ajo	që	duhet,	por	e	mbyllur,	
hermetike,	e	burokratizuar	dhe	e	atrofi
zuar.	Kështu	nuk	duhet	të	jetë.

Më	në	fund	me	lejoni	të	ndaj	me	ju	
një	shqetësim	që	ka	ndodhur	në	shoqatën	
tonë	këto	kohët	e	fundit.	Të	gjithë	i	dimë,	
më	shumë	nga	mediat,	se	një	valë	akuzash	
ka	filluar	e	cila	fatkeqësisht	ka	përfshirë	
edhe	persona	të	Kryqit	të	Kuq	Shqiptar.	
Kjo	lidhet	me	disa	veprime	të	policisë	dhe	
të	prokurorisë	në	degët	e	Kryqit	të	Kuq	në	
disa	qarqe	të	vendit.	Këto	veprime	lidhen	
me	probleme	të	programit	të	ndihmës	së	

parë.	Çështjet	janë	në	ndjekje	dhe	ndosh
ta	ne	bëjmë	më	mirë	të	mos	zgjatemi,	të	
presim	në	qetësi	gjykimin,	duke	besuar	në	
drejtësinë	e	njerëzve	tanë	dhe	të	drejtësisë.	
Por	për	ta	mbyllur	këtë	rubrikë	më	lejoni	
të	kërkojmë	fort	bashkërisht	angazhimin	
e	gjithë	punonjësve	tanë	për	të	mos	lënë	
shteg	për	gabime	në	programin	e	ndihmës	
së	parë	dhe	në	programet	e	tjera.	Sigurisht	
me	shqetësimin	e	kësaj	situate	ndjej	obligi
min	të	them	se	përgjegjësinë	e	punëve	në	
Kryqin	e	Kuq	e	mbajnë	kryesisht	të	punë
suarit	dhe	jo	vullnetarët	e	zgjedhur.	

Të	nderuar	delegatë,
Në	 raportin	 tim	 mund	 të	 zgjatem	

shumë,	por	po	e	mbyll	këtu.	Të	shumta	
janë	çështjet	që	do	të	trajtohen	në	raporte	
të	tjera	që	do	referohen	në	vijim.

Sidoqoftë	 thelbi	 statutor	 i	 fjalës	 së	
presidentit	në	asamblenë	e	përgjithshme,	
është	për	të	deklaruar	gjendjen	aktuale	
të	shoqatës.	Dhe	unë	u	mundova	ta	bëj	
atë	në	një	mënyrë	sintetike:	Top	fjalia	e	
kësaj	sinteze	është	se	Kryqi	i	Kuq	Shqiptar	
është	një	shoqatë	që	funksionon	mirë,	me	
gjithë	vështirësitë	e	panumërta	që	ekzis
tojnë.	 Ai	 ka	 një	 imazh	 shumë	 pozitiv	
dhe	bën	përpjekje	 të	vazhdueshme	për	
t’u	përsosur.	Ai	po	zbaton	mjaft	programe	
dhe	projekte	në	dobi	të	më	nevojtarëve.	

Le	të	punojmë	më	shumë	për	t’i	shtuar	
ata.	

Ju	faleminderit!	

Prof. Dr. Shyqyri Subashi
President i KKSH
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I	nderuari	Zoti	President,
Të	nderuar	anëtarë	dhe	të	ftuar	në	këtë	
Asamble,	

Një	nga	vendimet	më	të	rëndësishme	
të	Asamblesë	XII	të	Përgjithshme	ka	qenë	
miratimi	i	Strategjisë	së	KKSH	për	peri
udhën	2010	–	2015,	një	dokument	ky	
që	vendosi	bazat	e	orientimit	të	punës	së	
shoqatës	dhe	për	periudhën	për	të	cilën	
raportohet.	Si	pjesë	e	kësaj	vazhdimësie,	
kjo	periudhë	konsolidon	më	tej	punën	e	
bërë	për	forcimin	e	treguesve	kryesorë	të	
shoqatës	në	fushat	e	ndryshme	ku	ajo	jep	
kontributin	e	saj	humanitar	në	ndihmë	
të	nevojtarëve.	

Padyshim	që	këto	dy	vjet	kanë	pasur	
suksese	ashtu	siç	kanë	pasur	dhe	vështirësi	
të	cilat	janë	kaluar	falë	një	fryme	kolektivi	
mjaft	të	mirë	në	Seli	dhe	në	degë	dhe	në	
mënyrë	të	veçantë,	të	një	uniteti	mendimi	
e	veprimi	ndërmjet	të	zgjedhurve,	vull
netarëve	dhe	të	punësuarve.	Gjej	rastin	
të	 falënderoj	 të	gjithë	 të	 zgjedhurit	në	
organet	 drejtuese	 dhe	 në	 degë	 dhe	 në	

mënyrë	të	veçantë	Këshillin	Drejtues	dhe	
Presidentin	e	KKSHsë,	Prof.	Dr.	Shyqyri	
Subashi,	për	orientimet	dhe	mbështetjen	
e	vazhdueshme	e	të	përditshme	që	kam	
pasur	në	kryerjen	e	detyrave	të	Sekretarit	
të	Përgjithshëm.	

Nëse	do	të	përkufizonim	Asamblenë	
XII	 të	Përgjithshme,	do	të	 thoshim	që	
ajo	 ka	 qenë	 asambleja	 e	 konsolidimit	
të	arritjeve.	Me	vendimet	që	ajo	mori,	
kishte	si	objektivë	forcimin	dhe	çuarjen	
përpara	të	këtyre	arritjeve.	Ne	sot	kemi	
një	strukturë	vendimore	dhe	menaxhuese	
më	solide	dhe	më	me	shumë	përvojë,	e	
mbështetur	nga	kapacitete	më	 të	mira	
njerëzore,	 materiale	 dhe	 financiare	 në	
degë	dhe	në	seli.	

Niveli	i	këtyre	arritjeve	shprehet	dhe	
në	faktin	që	degët	vetë	 janë	në	gjendje	
të	vetë	vlerësojnë	punën	e	tyre	me	frymë	
kritike,	një	arritje	mjaft	e	rëndësishme	në	
zhvillimet	e	shoqatës.	Ato	rezultojnë	me	
një	strukturë	të	konsoliduar	në	numrin	
më	të	madh	të	tyre,	me	një	numër	në	rritje	

të	veprimtarive	në	fusha	të	ndryshme	dhe	
ajo	çfarë	është	më	e	rëndësishme	puna	
e	bërë	për	të	vendosur	të	gjithë	veprim
tarinë	mbi	kritere	të	përcaktuara	qartë	në	
të	gjitha	fushat.

Nëse	në	asambletë	e	mëparshme	është	
bërë	një	punë	e	mirë	për	përmirësimin	
e	 bazës	 dokumentare	 të	 veprimtarisë	
së	 shoqatës,	 gjatë	kësaj	periudhe	 është	
insistuar	 për	 respektimin	 në	 të	 gjithë	
hallkat,	 të	veprimtarisë	së	këtyre	doku
menteve	si	në	seli	ashtu	dhe	në	degë	që	me	
gjithë	përmirësimet	e	bëra,	mbetet	akoma	
një	rrugë	e	gjatë	për	të	bërë.	

Megjithëse	një	periudhe	mjaft	e	mirë	
në	kuptimin	e	arritjeve	financiare—finan
cat	e	shoqatës	kanë	vazhduar	të	shëndosh
en	në	tërësi	si	shoqatë	dhe	në	mënyrë	të	
veçantë	në	nivel	dege—me	punën	e	bërë	
për	realizimin	e	standardeve	dhe	të	një	
transparence	 maksimale,	 shoqata	 ka	
arritur	që	të	ketë	besimin	e	donatorëve	
brenda	Lëvizjes	ndërkombëtare,	por	dhe	
jashtë	saj.	Kryesisht	kjo	është	shprehur	në	

Asambleja XIII e Përgjithshme
2 9  q e r s h o r  2 0 1 2

RAPORTI I VEPRIMTARISË SË 
KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 
PËR VITET 2010 - 2011
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përgjigjet	që	KKSH	ka	ndërmarrë	në	raste	
emergjencash	natyrore	që	kanë	ndodhur	
sidomos	nga	përmbytjet	në	zonën	e	Shko
drës.

Si	gjithnjë	një	vëmendje	maksimale	
është	 treguar	 për	 gjendjen	 financiare	
të	 shoqatës.	Megjithëse	 e	 rrethuar	nga	
zhvillime	të	jashtme	aspak	të	mira	(kriza	
financiare	në	vende	fqinjë	dhe	ndikimi	i	
tyre	në	ekonominë	e	vendit),	shoqata	ka	
arritur	 të	ruajë	një	 tren	përmirësimi	të	
kësaj	gjendjeje.	Kështu	në	fund	të	vitin	
2011	gjendja	financiare	e	shoqatës	është	
përmirësuar	në	masën	20%,	ndërkohë	
që	përmirësimi	i	situatës	së	degëve	është	
përmirësuar	në	masën	40%.	Më	poshtë	
po	 japim	një	 raport	më	 të	 detajuar	 të	
punës	së	bërë	në	 fushat	e	ndryshme	të	
veprimtarisë	së	shoqatës.

Në fushën e komunikimit dhe të pro
movimit të vlerave humanitare (Qëlli
mi 1)
	Vullnetarët e komunikimit janë aktivë 

në punën me publikun : 
•	 për	njohjen	dhe	promovimin	e	Kry

qit	të	Kuq;
•	 për	 njohjen	 dhe	 përdorimin	 e	

emblemës	dhe	të	emrit	të	Kryqit	të	
Kuq;

•	 për	njohjen	e	së	Drejtës	Ndërkom
bëtare	Humanitare;

•	 për	njohjen	e	parimeve	themelore	
dhe	vlerave	humanitare	të	Kryqit	të	
Kuq.

 Për këtë janë realizuar: 
•	 dy	 seminare	 me	 mbështetjen	 e	

Komitetit	Ndërkombëtar	të	Kryqit	
të	Kuq	(KNKK);	

•	 një	seminar	me	përfaqësues	të	rinj	
të	organeve	të	zgjedhura;	

•	 një	 trajnim	 me	 përfaqësues	 të	 10	
degëve	më	të	mëdha	me	temë	“Marrë
dhëniet	me	publikun	dhe	gjallërimi	
i	kontakteve	me	median”.	

•	 Janë	intensifikuar	marrëdhëniet	me	
median	veçanërisht	gjatë	ndërhyr
jeve	të	shoqatës	në	fatkeqësitë	naty
rore.	

•	 Janë	botuar	numrat	 e	 radhës	 (45	
deri	52)	të	Revistës	së	shoqatës	dhe	
Raporti	vjetor	2009	dhe	2010.	

	Veprimtaritë e Programit kanë qenë 

mjaft intensive gjatë kremtimit të 90 
vjetorit të KKSH-së. 

	Në shkollat 9 vjeçare po zhvillohet 
kapitulli mbi “hulumtimin e së drejtës 
humanitare” në lëndën e edukatës 
qytetare. 

Në fushën e përgatitjes dhe ndërhyrjes 
në raste katastrofash (Qëllimi 2)

Dy	kanë	qenë	drejtimet	kryesore	të	
punës	së	KKSH:
	Në rritjen e kapaciteteve të shoqatës 

për një përgjigje efektive në raste kata-
strofash me:
•	 konsolidimin	e	skuadrave	vullnetare	

në	degë	(për	këtë	janë	trajnuar	çdo	vit	
30	vullnetarë	në	rolin	e	përgjegjësit	
të	skuadrës	në	nivel	dege);	

•	 me	 hartimin	 e	 planeve	 të	 gatish
mërisë	për	ndërhyrje	nga	vetë	dega	
në	 raste	 emergjencash	 lokale	 (10	
degë	 kanë	 mundur	 të	 sigurojnë	
ndihma	materiale	dhe	monetare).	

	Në ndërgjegjësimin e komunitetit për 
minimizimin e rreziqeve që i vijnë nga 
katastrofat (me mbështetjen e Kryqit 
të Kuq Norvegjez dhe FNKK) në 
10 degë më problematike., duke u 
përqendruar në dy koncepte të reja: 
1)për emergjencat punohet çdo ditë, 
jo vetëm në kohë emergjencash; 2)për 
emergjencat punohet nga të gjithë:
•	 Të	gjitha	degët	kanë	arritur	të	organi

zojnë	të	paktën	1	takim	me	komunite
tin,	në	një	nga	komunat	më	me	risk;

•	 Janë	trajnuar	rreth	40	përfaqësues	
nga	komunat	më	problematike;

•	 Janë	organizuar	40	 takime	në	40	
komuna	 me	 një	 pjesëmarrje	 prej	
rreth	2.000	pjesëmarrësish.	

	Një aspekt tjetër ka qenë organizimi 
me efektivitet të lartë i ndërhyrjeve 
në emergjencat kombëtare të krijuara 
nga përmbytjet që ndodhën në Prefek-
turën e Shkodrës dhe në disa rrethe të 
tjera të vendit. 
•	 U	organizuan	2	operacione	ndihme	

në	 ushqime	 dhe	 në	 materiale	 jo	
ushqimore.	

•	 U	 ndihmuan	 4.200	 familje	 në	
vitit	 2010	 dhe	 4.473	 familje	 në	
vitin	 2011.	 Sasia	 e	 ndihmave	 të	
shpërndara	 sipas	 artikujve	 për	

8.300	familjet	është:	miell	208	ton,	
sheqer	42	ton,	oriz	42	ton,	 fasule	
42	ton,	vaj	42.000	litra,	ujë	11.000	
litra,	batanije	33.200	copë	dhe	kite	
higjienike	8.300	kite.	

	
Veprimtaritë e shoqatës në fushën e 
shëndetit (Qëllimi 3)

Programi	 shëndetit	 ka	 organizuara	
punën	mbi	bazën	e	projekteve	të	miratu
ara:
	Projekti “Përmirësimi i kujdesit 

shëndetësor për nënën dhe fëmijën” 
në degët Mat, Bulqizë, Fier, Elbasan 
dhe Librazhd. Nga vlerësimet e bëra 
rezulton se është rritur numri i çifteve 
bashkëpunuese për planifikimin 
familjar; është ulur numri i aborteve 
nga shtatzënitë e pa dëshiruara; është 
rritur numrit i fëmijëve që ushqehen 
me gji në gjashtë mujorit të parë; 
është përmirësuar praktika e ushqy-
erjes për gruan shtatzëne dhe fëmijëve 
0-2 vjeç; janë ulur sëmundshmëritë e 
rrugëve respiratore, diaresë etj.; është 
ulur vdekshmëria foshnjore, etj. 
Në	vitin	 2010	 janë	 angazhuar	 120	

vullnetarë	dhe	janë	realizuar	25	trajnime	
të	stafit	dhe	vullnetarëve;	në	vitin	2011	
janë	angazhuar	135	vullnetarë	dhe	janë	
realizuar	26	trajnime.	
	“Higjiena personale”:

•	 Në	vitin	2010	 janë	 realizuar	810	
seanca	informimi	nga	954	në	plan,	
përfitues	25.920;	

•	 Në	vitin	2011	janë	realizuar	1.152	
seanca	nga	1.386	në	plan,	përfitues	
36.864.	
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	“Higjiena në komunitet”: 
•	 Në	vitin	2010,	janë	përfshirë	75	%	e	

degëve,	108	veprimtari	të	realizuara,	
270	vullnetarë	aktivë;	

•	 Në	vitin	2011,	janë	përfshirë	85	%	e	
degëve,	146	veprimtari	të	realizuara,	
390	vullnetarë	aktivë;	

 “Parandalimi i HIV/AIDS”: 
•	 Në	vitin	2010	janë	realizuar	1.150	

seanca	nga	1.600	në	plan,	përfitues	
40.250.	

•	 Në	vitin	2011	janë	realizuar	1.494	
seanca	nga	1.854	në	plan,	përfitues	
52.290.	

 Projekt “Higjiena kolektive gjatë dhe 
pas një katastrofe natyrore”–Qarku 
Shkodër .

Në fushën e Ndihmës së Parë  
(Qëllimi 3)

Drejtimet	kryesore	të	veprimtarive:	
 Rritja e nivelit të njohurive për publi-

kun e gjerë:
•	 Organizimi	i	ngjarjeve	të	shënjuara	

si	“Dita	botërore	e	NP”,	“Konkursi	
kombëtar	i	NP”,	“Dita	për	sigurinë	
rrugore”,	etj.	

•	 Organizimi	i	Konkursit	Kombëtar	
të	NP.

Në	vitin	2010	u	angazhuan	850	vullne
tarë;	në	vitin	2011	rreth	950	vullnetarë.	
Programi	ia	ka	arritur	qëllimit	që	veprim
taritë	e	organizuara	kthehen	në	manifes
time	publike.

	
 Ndihma e parë në bregdet është orga-

nizuar në vitin 2010 në degët Durrës, 
Lezhë, Vlorë, Fier dhe Pogradec ndërsa 
në vitin 2011 në degët Durrës, Lezhë, 
Vlorë, Fier, Pogradec, Laç, Kavajë dhe 
Shkodër. 

 Me qëllim sigurimin e qëndrueshmë-
risë financiare të shoqatës, janë orga-
nizuar kurse të NP për institucione të 
interesuar për 323 persona. 

 KKSH organizon: 
•	 kurse	bazë	të	N.P.;	
•	 kurse	për	kandidatët	për	drejtues	

automjeti;	
•	 kurse	për	vullnetarë	të	NP.	

 KKSH ka synuar forcimin e cilësisë 
dhe të disiplinës në organizimin e kur -

seve nëpërmjet:

•	 futjes	së	standardeve	të	Certifikatës	
Evropiane	të	NP;

•	 Forcimit	të	disiplinës	institucionale	
në	realizimin	e	kurseve;

•	 Forcimit	të	kontrollit	mbi	zhvilli
min	e	tyre;

•	 Përmirësimit	të	bazës	dokumentare	
të	zhvillimit	të	tyre.	

Më	poshtë	në	 tabelë	po	 japim	disa	
tregues	në	shifra	të	Programit	të	Ndihmës	
së	Parë	për	vitet	20102011.

Tregues 
sasiore të Pro-
gramit të N P.

viti 2010 viti 2011

1 Përfunduar	
kurset	e	
NP	në	rast	
aksidenti

42	690	
kursantë

45	619	
kursantë

2 Përfunduar	
për	kurset	
e	NP	për	
publikun

243	
persona

323	
persona

3 Vullnetarë	
të	trajnuar	
për	NP.

850	
vullnetarë

950	
vullnetarë

Projekti : “Promocioni i dhurimit vull
netar të gjakut”

Janë	organizuar:	
•	 veprimtari	 promocionale	 në	 39	

degë,	
•	 seanca	dhurimi	në	29	degë	në	2011	

nga	21	degë	në	vitin	2010;	

•	 dy	 trajnime	 me	 sekretarë,	 me	
koordinatorë	dhe	me	vullnetarë	të	
projektit;	

•	 1.376	seanca	sensibilizimi	në	vitin	
2011,	rreth	25	%	më	shumë	se	në	
vitin	2010,	

•	 325	veprimtari	promocionale	në	2011	
nga	236	realizuar	në	vitin	2010;	

•	 angazhuar	650	vullnetarë	në	vitin	
2011,	nga	369	vullnetarë	në	vitin	
2010.	

•	 është	organizuar	me	 sukses	“Dita	
ndërkombëtare	e	dhuruesve	vullne
tarë	të	gjakut”.

Veprimtaritë	janë	shoqëruar	me	mate
riale	promocionale	dhe	informuese.	Ka	
pasur	bashkëpunim	shumë	të	ngushtë	me	
median:	transmetim	pa	pagesë	i	spoteve	
TV,	i	titrave,	kronikave	dhe	i	njoftimeve	
mbi	veprimtaritë	e	shoqatës.	Janë	organi
zuar	gjithashtu	20	emisione.	
 Klubi 25 – ka një rol të veçantë në 

promocion, në rekrutim dhe në mbaj-
tjen e dhuruesve vullnetarë, kryesisht 
te rinia studentore.

Projekti “Edukimi ndaj rrezikut të 
armëve dhe të municioneve të papla
sura” 

•	 Në	vitin	2010	janë	kryer	600	takime	
me	shkolla,	komuna,	qendra	pune	
dhe	shpërndarë	material	i	bollshëm	
informativ;	
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•	 Në	 vitin	 2011	 janë	 realizuar	 tre	
takime	rajonale	dhe	384	takime	me	
komunitetin	

•	 Si	 rezultat	 rreth	 10.000	 persona	
kanë	marrë	informacion	mbi	projek
tin.	

Në fushën sociale (Qëllimi 4)
Në	 fokus	 të	 punës	 janë	 grupe	 në	

nevojë	si	:	
•	 fëmijët	në	vështirësi	(fëmijë	jetim,	

fëmijë	të	rrugës,	fëmijë	që	kanë	brak
tisur	shkollën,	fëmijë	romë,	fëmijë	
me	nevoja	speciale,	etj.);	

•	 të	moshuar	të	sëmurë,	të	braktisur	
ose	me	paaftësi	të	ndryshme;	

•	 gratë	në	nevojë	;
•	 familjet	me	shumë	anëtarë	e	me	pak	

të	ardhura.	
Në	 ndihmë	 të	 këtyre	 grupeve	 janë	

zhvilluar	projekte	dhe	veprimtari	të	ndry
shme	sociale:	
 Projekte për moshën e tretë. 

•	 Funksionojnë	14	qendra	ditore	për	
rreth	750	moshuar	dhe	rreth	70	të	
moshuar	në	pamundësi	 fizike	për	
të	lëvizur.	Një	pjesë	e	qendrave	janë	
mbështetur	nga	Fondacioni	Vodafo
ne	 Albania	 dhe	 nga	 Kryqi	 i	 Kuq	
Spanjoll.	

•	 Veprimtari	me	të	moshuar	në	insti
tucione	 shtetërore	 janë	 zhvilluar	
në	degët	Gjirokastër,	Fier,	Tiranë,	

Kavajë	dhe	Shkodër	(me	rreth	300	
të	moshuar);

•	 Në	degën	Vlorë	vazhdon	ofrimi	i	një	
vakti	të	ngrohtë	për	50	të	moshuar	
të	vetmuar;

 Projekti “Formimi profesional për gra 
dhe vajza në nevojë” me mbështetjen 
e Kryqit të Kuq Spanjoll dhe Kryqit 
të Kuq Italian në degët Tiranë, Lezhë, 
Shkodër, Berat dhe Korçë. 
•	 Kanë	 përfituar	 rreth	 570	 gra	 në	

nevojë.	
•	 60%	e	grave	të	trajnuara	janë	inte

gruar	në	tregun	e	punës	dhe	20	%	e	
tyre	janë	vetëpunësuar,	falë	pajisjes	
me	 makina	 qepëse	 mbas	 përfun
dimit	të	kurseve.	

•	 Rreth	 120	 përfituese	 të	 projektit	
kanë	marrë	pjesë	në	kurse	të	speciali
zuara	bazuar	në	kërkesat	 e	 tregut	
aktual	të	punës.	

Në	muajin	mars	2010,	është	mundë
suar	marrja	e	licencës	për	kurset	profesio
nale	nga	QKL.	
 Projekte social-edukative “Ri-inte-

grimi i fëmijëve që rrezikojnë brak-
tisjen e shkollës” në degët Tiranë, 
Elbasan, Fier, Librazhd, Korçë dhe 
Vlorë; 

 Aktivitete sociale dhe integruese për 
fëmijë jetim, me aftësi të kufizuar, 
romë, në rrezik për braktisjen e shko-
llës në institucione dhe në komunitet 
(për rreth 900 fëmijë). 

 Kampe verore për fëmijët në vështirësi 
(rreth 550 fëmijë) 

 Projekti “Turi i bamirësisë” mbështe-
tur nga Fondacioni Vodafone Alba-
nia në disa institucione rezidenciale. 
Përfitues të projektit ishin 230 të 
moshuar dhe 270 fëmijë. 

 Mbështetje ushqimore për familje në 
nevojë (rreth 3.600 familje). 

 Mbështetje për persona me aftësi të 
kufizuar: janë shpërndarë 290 karroca 
me rrota, me mbështetjen e Kishës 
së Jesus Krishtit dhe të Shenjtëve të 
Mëvonshëm. 

Në fushën e veprimtarive me synim 
një shoqatë që funksionon mirë (Qëlli
mi 5)

Dy	kanë	qenë	drejtimet	e	punës:	rritja	

e	rolit	drejtues	të	organeve	të	zgjedhu
ra	dhe	forcimi	 i	efikasitetit	 të	organeve	
menaxhuese.	Për	këtë:	

•	 Janë	zhvilluar	mbledhjet	e	anëtarëve	
në	prag	të	Asamblesë	XII	të	Përgjith
shme.	

•	 Në	2	dhe	3	Korrik	2010	u	zhvillua	
Asambleja	 XII	 e	 Përgjithshme	 e	
KKSH.	

•	 Për	një	njohje	sa	më	të	mirë	të	të	
zgjedhurve	 rishtas	 me	 aspektet	
më	të	rëndësishme	të	veprimtarisë	
së	 KKSHsë,	 në	 tetor	 të	 2010	 u	
zhvillua	një	takim	me	kryetarët	e	të	
gjitha	degëve.	

•	 Janë	zhvilluar	dy	takime	me	kryeta
rët	 e	 komisioneve	 të	 kandidimit,	
sekretarët	 dhe	 kryetarët	 e	 degëve	
mbi	respektim	e	normave	statutore	
të	mbledhjeve	të	anëtarëve	në	degë.	

•	 Janë	zhvilluar	rregullisht	mbledhjet	
e	këshillave	të	degëve	dhe	të	Këshi
llit	Drejtues.	

•	 Komisionet	statutore	dhe	ato	të	ngri
tura	nga	Këshilli	Drejtues	kanë	zhvi
lluar	rregullisht	veprimtarinë	e	tyre,	
bazuar	në	dokumentet	e	shoqatës.	

•	 Për	 të	 siguruar	një	 funksionim	sa	
më	të	përgjegjshëm	të	degëve,	anali
za	vjetore	 e	vitit	2011	u	koncep
tua	 si	një	proces	vetëvlerësimi	ku	
rolin	kryesor	në	këtë	vetë	vlerësim	
e	pati	Këshilli	i	degës,	vullnetarët	e	
anëtarët	e	saj.	

•	 Kujdes	 i	 veçantë	 i	 është	kushtuar	
procesit	 të	 hartimit	 të	 planit	 të	
veprimit	 dhe	 buxhetit	 të	 shoqa
tës.	Procesi	 i	planifikimit	për	vitin	
2011	u	 realizua	duke	mbajtur	në	
konsideratë	 karakteristikat	 e	 çdo	
dege	dhe	kriteret	e	vendosura	për	
çdo	program.	

•	 Në	 tërësi,	 është	 punuar	 mirë	 në	
respektimin	e	standardeve	të	vendo
sura	sipas	nivelit	të	degëve.	

Në fushën e veprimtarive të mena
xhimit të vullnetarëve (Qëllimi 5)

Drejtimet	kryesore	të	veprimtarisë	së	
programit	kanë	qenë:
 Puna për rekrutimin dhe mbajtjen e 

vullnetarëve;
 “Përdorimi” për interesa të shoqatës 
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të lëndës në shkollat e mesme “Shërbi-
mi në komunitet”. 

 Çdo vit në qershor është organizuar 
një seminar me koordinatorë të 39 
degëve;

 Një kamp veror me vullnetarë të rinj 
lider rinie. 

 Zhvillimi i Konkursit kombëtar të 
vizatimit “Fëmijët dhe Kryqi i Kuq”: 
•	 Janë	kryer	seanca	sensibilizimi	në	

180	shkolla	9vjeçare	në	të	gjithë	
vendin,	nga	vullnetarët	dhe	mësuesit	
e	vizatimit,	si	dhe	janë	ngritur	kënde	
për	KK,	shpërndanë	fletëpalosje	dhe	
postera.	

•	 Janë	 angazhuar	 rreth	750	vullne
tarë.	

•	 U	hapën	ekspozita	në	38	degë	në	
2010	dhe	në	39	degë	në	2011.	

•	 Projekti	 u	 finalizua	 me	 hapjen	 e	
Ekspozitës	Kombëtare	të	Vizatimit	
në	 ambientet	 e	 Muzeut	 Historik	
Kombëtar.	

 Anëtarësimet: në vitin 2010 u anëtarë-
suan 95.283 anëtarë, në vitin 2011, 
98.306 anëtarë. 

 Të dhënat e anëtarëve dhe vullnetarët 
janë hedhur në regjistrat përkatës, 

 Një tjetër veprimtari që është kthyer 
në një traditë tashmë është festimi i 
5 dhjetorit–Dita Ndërkombëtare e 
Vullnetarizmit. 

Në fushën e sigurimit të një qën
drueshmëria financiare të shoqatës 
(Qëllimi 6)

Me	 synim	 përmirësimin	 e	 situatës	
financiare	të	shoqatës	dhe	në	mënyrë	të	
veçantë	atë	të	degëve,	theksi	është	vënë	
në	ndërgjegjësimin	e	komunitetit,	veçanë
risht	të	biznesit,	në	mbështetje	të	veprim
tarive	humanitare	 të	KKSHsë	dhe	në	
sigurimin	e	të	ardhurave	nga	degët.
 Në mbështetje të veprimtarive të 

shoqatës janë organizuar fushatat 
publike: 
•	 në	 periudhën	 maj	 –	 qershor,	 në	

kuadër	të	8	Majit;
•	 në	 periudhën	 shtator	 –	 tetor,	 në	

kuadër	të	ditës	kundra	urisë;	
•	 në	fund	të	vitit	në	kuadër	të	festave	

të	fund	vitit.	
Në	fushatat	e	realizuara,	nga	degët	e	

mëdha	janë	siguruar	materiale	dhe	fonde	
në	 shumën	 prej	 20.100.000	 lekë	 dhe	
janë	mbështetur	6.000	nevojtarëve.	Në	
mbështetje	 të	 fushatave	 janë	 përdorur	
materiale	 të	 ndryshme	 promovuese	 si	
20.000	fletë	volante,	2.000	postera	që	
janë	 shpërndarë	 nga	 vullnetarët	 në	 të	
gjithë	vendin.	
 Marrëveshja me Postën Shqiptare me 

rastin e 90 vjetorit – realizimi i 13.000 
pullave ku një përqindje e caktuar do 
të shkojë në mbështetje të projekte 
sociale. 

 Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet 
KKSH-së dhe Qendrës Kombëtare të 
Regjistrimit të Biznesit që synon afri-
min e biznesit shqiptar në mbështetje 
të veprimtarive humanitare të shoqa-
tës. 

 Me qëllim rritjen e kapaciteteve të 
shoqatës nëpërmjet forcimit të rrugëve 
ekzistuese dhe krijimit të mundësive 
të reja financiare, u organizuar një 
trajnim me 52 vullnetarë. 

 Pronat: 
•	 është	 plotësuar	 dhe	 depozituar	 i	

gjithë	dokumentacioni	i	nevojshëm	
për	pronat	e	pretenduara	të	KKSH
së;	

•	 është	kthyer	në	pronësi	të	KKSH
së	një	sipërfaqe	prej	170	ha	tokë	në	
Sarandë.	

Veprimtaria	financiare	në	Seli	dhe	në	

Degë	i	është	nënshtruar	Kontrollit	dhe	
Auditit.	 Kontrolli	 i	 brendshëm	 është	
ushtruar	nga	Departamenti	 i	Adminis
trimit	 me	 synim	 miradministrimin	 e	
veprimtarisë	 financiare	 dhe	 përmirësi
min	 e	 vazhdueshëm	 të	 administrimit	
nëpërmjet	respektimit	të	rregulloreve	të	
shoqatës	në	këtë	fushë.	Revizioni	i	brend
shëm	i	organizuar	nga	ekspertja	kontabël,	
është	ushtruar	në	Seli	dhe	në	degë.	Proble
met	e	dala	nga	ky	kontroll	janë	objekt	i	
punës	për	përmirësimin	e	standardeve	të	
kërkuara.	Auditi	i	jashtëm	është	kryer	nga	
kompania	ndërkombëtare	KPMG,	Zyra	
në	Tiranë.	

Me	gjithë	problemet	financiare	dhe	
vështirësitë	e	hasura	herë	pas	herë,	nëpër
mjet	punës	së	Departamentit	të	Admini
strimit,	shoqata	ka	arritur	që	në	përgjithë
si	 të	 mirë	 administrojë	 veprimtarinë	
financiare.	Një	punë	e	vazhdueshme	është	
bërë	për	miradministrimin	e	 të	mirave	
materiale	të	shoqatës	dhe	vënien	e	tyre	në	
vazhdimësi,	në	funksion	të	veprimtarive	
në	ndihmë	të	më	nevojtarëve.	

Arritjet	e	shënuar	në	këto	dy	vjet	janë	
një	bazë	shumë	e	mirë	për	veprimtaritë	e	
shoqatës	në	të	ardhmen	për	të	konsolidu
ar	dhe	shtuar	kontributin	e	saj	humanitar	
për	shtresat	në	nevojë.	

Zamir Muça 
Sekretar i Përgjithshëm
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Raport mbi zhvillimin e 
mbledhjeve të anëtarëve në degë

Z.	 Merzuk	 Hoxha,	 zëvendës	 presi
dent	 i	Kryqit	 të	Kuq	Shqiptar	raportoi	
në	 Asamble	 për	 mbajtjen	 e	 forumeve	
më	të	rëndësishme	të	shoqatës	në	degë,	
mbledhjet	 e	 anëtarëve.	 Në	 zbatim	 të	
neneve	 25	 dhe	 26	 të	 Statutit	 dhe	 të	
kreut	VIII	të	Rregullores	së	Brendshme,	
Këshilli	Drejtues	vendosi	që	mbledhjet	e	
anëtarëve	të	mbahen	brenda	periudhës	15	
mars	–	25	maj	2012.	Në	to	u	bë	analiza	
e	plotë	e	dy	viteve	të	shkuara,	vitit	2010	
dhe	vitit	2011	si	dhe	u	miratuan	planet	
e	veprimit	me	buxhetet	përkatëse	për	dy	
vitet	e	ardhshme.	Në	përgjithësi	mbledh
jet	e	anëtarëve	u	përgatitën	me	kujdes	dhe	
ndoqën	normat	statutore.	

Mbledhjet	e	anëtarëve	u	mbajtën	në	të	
39	degët	e	Kryqit	të	Kuq	Shqiptar.	Nga	9	
degë	që	në	vitin	2010	humbën	të	drejtën	
e	përfaqësimit,	sot	në	këtë	gjendje	kanë	
mbetur	vetëm	dy.	Kamza,	Dibra,	Kukësi,	
Devolli,	Kolonja,	Peqini	dhe	Saranda	jo	
vetëm	realizuan	normat	statutore	 ,	por	
edhe	zhvilluan	mbledhje	dhe	zgjodhën	
këshillat	e	tyre	të	degëve.	

Nga	ana	tjetër	zëvendës	presidenti	tër
hoqi	vëmendjen	se	nga	drejtuesit	e	degëve,	
qofshin	ata	në	funksione	të	zgjedhura	apo	
të	punësuar,	duhet	të	mbahet	parasysh	që	
pjesëmarrja	e	anëtarëve	në	këtë	 forum,	
duhet	 të	 jetë	 jo	 vetëm	 sipas	 normës	
statutore,	por	 edhe	me	një	përfaqësim	
sa	më	të	mirë	të	shtresave	të	ndryshme	
të	shoqërisë.	Një	rëndësi	të	veçantë	merr	
edhe	përgatitja	e	dokumentacionit	sipas	
Statutit	dhe	Rregullores	së	Brendshme.	
Vetëm	kështu,	me	pjesëmarrje	gjithëpër
fshirëse	 dhe	 më	 dokumentacion	 të	
përgatitur	mirë,	mbledhjet	e	anëtarëve	
mund	të	kthehen	në	analiza	të	thelluara	
të	veprimtarisë	dhe	të	piketojnë	siç	duhet	
zhvillimin	në	të	ardhmen.

Deklarim i Komisionit  
të Financës

Në	fjalën	e	saj,	kryetarja	e	Komisionit	
të	Financës	theksoi	se	ky	komision,	si	njëri	
nga	komisionet	statutore	të	Kryqit	të	Kuq	
Shqiptar,	e	ka	mbështetur	punën	e	tij	në	
dokumentet	bazë	të	shoqatës,	si	dhe	në	
zbatim	të	detyrave	të	lëna	nga	Asambletë	
e	Përgjithshme,	nga	mbledhjet	e	Këshillit	
Drejtues	dhe	porositë	e	veçanta	të	Presi
dentit.	Në	periudhën	midis	dy	asambleve,	
komisioni	është	mbledhur	rregullisht	para	
çdo	mbledhje	të	Këshillit	Drejtues,	si	edhe	
para	zhvillimit	të	kësaj	Asambleje	dhe	ka	
shqyrtuar	të	gjitha	çështjet	financiare	të	
shoqatës	si	dhe	ka	analizuar	dhe	shqyrtuar	
edhe	shqetësime	e	probleme,	që	 lidhen	
me	miradministrimin	e	fondeve	dhe	të	
pasurisë	së	shoqatës:

•	 Buxhetet	vjetore	 të	 shoqatës	për	
vitet	20112013.	

•	 Raportet	financiare	të	shoqatës	për	
periudha	të	ndryshme	të	raportimit	si	dhe	
raportet	financiare	progresive	të	cilat	janë	
paraqitur	në	çdo	mbledhje	 të	Këshillit	
Drejtues.	

•	 Komisioni	është	njohur	me	raportet	
e	Auditorëve	të	pavarur	dhe	ka	kënaqësinë	
të	njoftojë	se	për	këtë	periudhë	opinion	i	
Auditorëve	të	pavarur	është	pozitiv.

•	 Komisioni	ka	kontribuar	në	përmi
rësimin	e	procedurave	administrative	dhe	
financiare	Gjatë	vitit	2011	ka	përpunuar	
platformën	e	funksionimit	të	tij	dhe	ka	
ndjekur	nga	afër	veprimtarinë	financiare	
të	disa	degëve	të	shoqatës.	

Duke	përfunduar	znj.	Sula	shprehu	
besimin	se	bazuar	në	dokumentet	tashmë	
të	miratuara	të	shoqatës	dhe	nën	drejti
min	e	organeve	drejtuese,	pasuritë	finan
ciare	dhe	pasuritë	e	tjera	të	shoqatës,	do	
të	vazhdojnë	të	miradministrohen	duke	
kontribuar	kështu	në	stabilitetin	e	gjen
djes	së	shoqatës.

Raport mbi veprimtarinë e 
Komisonit të Vrojtim Verifikimit

Së	bashku	me	Komisionin	e	Financës,	
Komisioni	 i	 VrojtimVerifikimit	 është	
komision	statutor.	Në	raportimin	në	emër	
të	tij,	kryetari	z.	Idriz	Tali,	pasi	përmendi	
funksionet	në	bazë	të	statutit,	theksoi	se	
gjatë	viteve	2010	dhe	2011,	nuk	ka	pasur	
raste	të	veçanta	për	t’u	marrë	në	shqyr
tim	dhe	për	të	marrë	vendime	nga	ana	e	
Komisionit.	Ai	informoi	Asamblenë	për	
platformën	e	komisionit	të	miratuar	në	
mbledhjen	e	Këshillit	Drejtues	të	datës	
22	prill	2011.	Një	ndër	pikat	e	platfor
mës	kishte	të	bënte	me	monitorimin	e	
degëve	të	ndryshme	të	shoqatës	pa	qenë	
ato	detyrimisht	problematike.	

Komisioni	i	Vrojtim	Verifikimit	është	
mbledhur	disa	herë.	

Më	pas	z.	Idriz	Tali	raportoi	për	katër	
monitorime	të	kryera	në	vitin	2011:

•	 Janë	 monitoruar	 degët	 Vlorë,	
Korçë,	Patos	dhe	Bulqizë	për	njohjen	e	
gjendjes	konkrete	të	tyre	nëpërmjet	vrojti
mit	të	funksionimit	të	organeve	të	zgje
dhura,	anëtarësimeve,	vullnetarëve	dhe	
të	marrëdhënieve	ndërmjet	të	zgjedhurve	
dhe	të	punësuarve.

•	 Janë	shqyrtuar	dosjet	e	mbledhjeve	
të	këshillave	të	degës	dhe	dokumentacio
ni	në	lidhje	me	vullnetarët	dhe	anëtarët;	
është	vrojtuar	niveli	i	bashkëpunimit	dhe	
cilësia	e	marrëdhënieve	mes	të	zgjedhurve	
dhe	të	punësuarve;	është	informuar	mbi	
projektet	kryesore,	 arritjet,vështirësitë,	
problemet.

•	 Janë	evidentuar	elementë	të	veçantë	
për	përmirësim	në	linjën	e	parashikuar	të	
vrojtimit	dhe	janë	lënë	detyra	konkrete	
kur	ka	qenë	e	nevojshme,	për	t’u	kryer.

Ky	drejtim	i	punës	së	komisionit	do	
të	thellohet	edhe	më	tej	në	dyvjeçarin	e	
ardhshëm.
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RAPORTI FINANCIAR 
Të	dhënat	kryesore	lidhur	me	aktivite

tin	financiar	të	shoqatës	për	vitet	2010	
dhe	2011.

I) TË ARDHURAT
Totali i të ardhurave si shoqatë për dy 
vitet është si më poshtë:
Viti	2010		239	000	000	lekë
Viti	2011		161	000	000	lekë		

Të ardhurat e siguruara nga selia dhe 
degët, në dy vitet, janë si më poshtë:
2010
Selia–171	000	000	lekë	(72	%);	
Degët–68	000	000	lekë	(28	%);
2011
Selia–88	800	000	lekë	(55	%);
Degët–72	200	000	lekë	(45	%);

Të ardhurat e siguruara sipas burimeve 
të financimit nga selia dhe nga degët për 
vitet 2010, 2011:

•	 Burimi	kryesor	dhe	i	qëndrueshëm	
i	të	ardhurave	të	shoqatës	edhe	për	këto	
dy	vite,	janë	të	ardhurat	e	siguruara	nga	
zhvillimi	i	kurseve	të	ndihmës	së	parë	për	
drejtuesit	e	rinj	të	automjeteve.	Këto	të	
ardhura	për	vitin	2010	janë	77	milion	lekë	
dhe	në	totalin	vjetor	zënë	32	%,	ndërsa	
për	 vitin	 2011	 të	 ardhurat	 nga	 kurset	
e	Ndihmës	së	Parë	 janë	83	milion	lekë	
dhe	në	totalin	vjetor	zënë	55	%.	Numri	
i	kursantëve	të	regjistruar,	për	vitin	2010	
ka	qenë	42	904	persona,	ndërsa	për	vitin	
2011	ka	qenë	46	069	persona,	pra	me	një	
rritje	prej	rreth	8	%	,	e	cila	reflektohet	
edhe	në	rritjen	e	të	ardhurave	të	shoqatës	
nga	ky	aktivitet	me	rreth	8	%	për	vitin	
2011	krahasuar	me	vitin	2010.

•	 Të	ardhurat	nga	donatorët	e	huaj	
të	 cilët	 kanë	 mbështetur	 zhvillimin	 e	
aktiviteteve	dhe	projekteve	 të	 shoqatës	
për	 vitin	 2010,	 janë	 110	 milion	 lekë,	
ndërsa	 për	 vitin	 2011	 janë	 26	 milion	

lekë.	 Në	 përqindje	 kundrejt	 totalit	 të	
të	ardhurave,	të	ardhurat	nga	donatorët	
e	huaj	për	vitin	2010	zënë	rreth	46	%,	
ndërsa	për	vitin	2011	zënë	16	%.	Dona
torët	që	kanë	mbështetur	shoqatën	tonë	
në	zhvillimin	e	projekteve	dhe	aktiviteteve	
të	ndryshme	sipas	programeve	në	këto	
dy	 vite	 janë:	 Federata	 Ndërkombëtare	
e	Kryqit	 të	Kuq	dhe	e	Gjysmëhënës	së	
Kuqe,	Komiteti	Ndërkombëtar	i	Kryqit	
të	Kuq,	Komisioni	Evropian,	Fondacioni	
Vodafone,	Kryqi	i	Kuq	Spanjoll,	Kryqi	i	
Kuq	Norvegjez,	Kryqi	 i	Kuq	Gjerman,	
Gjysmëhëna	e	Kuqe	Turke	dhe	Kryqi	 i	
Kuq	Italian.	Fundi	i	vitit	2010	dhe	fillimi	i	
vitit	2011	përkojnë	me	situatën	emergjen
te	që	ndodhi	në	Shkodër	dhe	zonat	rreth	
saj	si	pasojë	e	përmbytjes,	 situatë	në	të	
cilën	Kryqi	i	Kuq	Shqiptar	ndërhyri	për	
lehtësimin	e	pasojave	të	popullatës	më	në	
nevojë	falë	mbështetjes	së	donatorëve	si	
Federata	Ndërkombëtare	e	Kryqit	të	Kuq	
dhe	 e	 Gjysmëhënës	 së	 Kuqe,	 USAID,	
SOROS,	Fondacioni	Vodafone,	Kryqi	i	
Kuq	Kinez,	Emiratet	e	Bashkuara	Arabe,	
Kryqi	i	Kuq	Italian,	Kryqi	i	Kuq	Bullgar,	
Kryqi	i	Kuq	Maqedon,	ProCredit	Bank	
dhe	Komuniteti	shqiptar	jashtë	vendit.

•	 Të	ardhurat	nga	anëtarësimet	për	
vitin	2010	 janë	 rreth	9.5	milion	 lekë,	
ndërsa	 për	 vitin	 2011	 janë	 rreth	 9.8	
milion	lekë.	Ato	zënë	një	përqindje	rela
tivisht	të	vogël	krahasuar	me	totalin	e	të	
ardhurave	të	shoqatës.	Megjithatë	numri	
i	anëtarësimeve	në	këto	dy	vjet,	krahasuar	
me	vitet	e	mëparshme,	ka	ardhur	në	rritje	
dhe	konkretisht	është:	

për vitin 2010
95	283	anëtarë	(	95	%	e	objektivit)
për vitin 2011
98	186	anëtarë	(	98	%	e	objektivit)	
•	 Të	ardhurat	e	degëve	të	siguruara	

nëpërmjet	donacioneve	lokale,	fletëve	të	
kontributit,	stemave	dhe	aktiviteteve	që	

gjenerojnë	fonde,	për	vitin	2010	janë	rreth	
16	milion	lekë,	ndërsa	për	vitin	2011	janë	
rreth	17	milion	 lekë.	Në	përqindje	ato	
zënë	rreth	7	%	të	të	ardhurave	për	vitin	
2010	dhe	rreth	10	%	të	të	ardhurave	për	
vitin	2011.	

•	 Të	ardhurat	nga	projekti	i	dhurim
it	vullnetar	falas	të	gjakut	(nga	rimbursimi	
i	njësive	të	gjakut),	për	vitin	2010	janë	
rreth	9.5	milion	 lekë,	ndërsa	për	vitin	
2011	janë	rreth	5	milion	lekë.	

•	 Të	ardhurat	e	siguruara	nga	inte
resat	bankare	të	 llogarive	rrjedhëse	dhe	
depozitave	me	afat	maturimi,	dhënia	me	
qera	e	ambienteve	të	lira	në	Seli	dhe	në	
degë	e	të	tjera,	për	vitin	2010	janë	rreth	
33	milion	 lekë,	ndërsa	për	vitin	2011	
janë	rreth	20	milion	lekë.	Në	përqindje	
ato	zënë	rreth	14	%	të	totalit	për	vitin	
2010	dhe	rreth	12	%	të	totalit	për	vitin	
2011.	

II) SHPENZIMET
Shpenzimet gjithsej në nivel shoqate, për 
dy vitet janë si më poshtë:
Viti	2010		190	000	000	lekë
Viti	2011		166	000	000	lekë	

Shpenzimet e kryera nga selia dhe degët, 
në këto vite janë si më poshtë:
2010 
Selia–131	000	000	lekë	(	69	%);
Degët–58	000	000	lekë	(	31	%	);
2011
Selia–111	000	000	lekë	(	67	%);
Degët–55	000	000	lekë	(	33	%	);

Asambleja XIII e Përgjithshme
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Shpenzimet e kryera sipas programeve të 
ndara për selinë dhe degët në vite janë 
si më poshtë:

•	 Programet	për	të	cilat	janë	shpen
zuar	pjesa	më	e	madhe	e	fondeve	 janë:	
programi	i	përgatitjes	dhe	përgjigjes	në	
raste	katastrofash,	programi	social	dhe	
programi	i	shëndetit,	pra	programet	ku	
përfitues	 janë	 shtresat	 në	 nevojë	 dhe	
grupet	 target	 të	 cilat	 ka	 mbështetur	
shoqata	 edhe	 në	 këto	 dy	 vite.	 Kështu	
rezulton	që:

•	 Programi	i	përgatitjes	dhe	përgjigjes	
për	raste	katastrofash	ka	zënë	përkatësisht	
27	%	të	shpenzimeve	vjetore	të	shoqatës	
për	vitin	2010	dhe	24	%	të	shpenzimeve	
vjetore	 të	 shoqatës	për	vitin	2011	dhe	
kjo	për	arsye	se	KKSH	ka	ndërhyrë	me	
operacione	emergjente	pas	përmbytjeve	

të	ndodhura	në	Shkodër	dhe	zona	të	tjera	
të	vendit.	

•	 Programi	social	në	vitin	2010	ka	
zënë	18	%	të	totalit	të	shpenzimeve	vje
tore,	ndërsa	për	vitin	2011,	ai	ka	zënë	14	
%	të	totalit	të	shpenzimeve	vjetore

•	 Për	sa	i	përket	programit	të	shën
detit	në	vitin	2010	ai	ka	zënë	rreth	7	%	të	
shpenzimeve	vjetore,	ndërsa	në	vitin	2011	
ka	zënë	rreth	11	%	të	totalit	të	shpenzi
meve	vjetore.

•	 Me	 shpenzime	 më	 të	 pakta	
krahasuar	me	programet	e	mësipërme,	
kemi	programin	 e	 zhvillimit	 institu
cional,	programin	e	ndihmës	 së	parë,	
programin	 e	 rritjes	 së	 fondeve,	 pro
gramin	 e	menaxhimit	 të	 vullnetarëve	
dhe	programin	e	promovimit	të	vlerave	
humanitare.

Kosto e programeve dhe kosto e funk-
sionimit në vite.
2010
Programet–135	000	000	lekë	(71	%);	
Funksionimi–55	000	000	lekë	(29	%);
2011	
Programet–108	000	000	lekë	(65	%);	
Funksionimi–58	000	000	lekë	(35	%);

Siç	 konstatohet	 nga	 krahasimi	 i	 të	
dhënave	për	vitin	2010	shohim	se	kosto	
e	 funksionimit	ka	zënë	vetëm	29	%	të	
totalit	të	shpenzimeve,	kundrejt	71	%	që	
ka	zënë	kosto	e	programeve,	ndërsa	për	
vitin	2011	përqindja	ka	ardhur	duke	u	
ngushtuar	pasi	kosto	e	funksionimit	ka	
zënë	35	%	kundrejt	 65	%	që	ka	 zënë	
kosto	e	programeve.

Shpenzimet sipas programeve dhe sipas burimeve të mbulimit për vitin 2010:

Disastra	 Donatorët	 44	800	000	lekë		 (87%	)	 KKSh	 6	800	000	lekë	 (13%)
Vl	Humanitare	 Donatorët			 850	000	lekë	 32%	)	 KKSh	 1	785	000	lekë	 (68%)
Shëndeti	 Donatorët	 6	900	000	lekë		 (52%	)	 KKSh	 6	300	000	lekë	 (48%)
Sociali	 Donatorët	 18	300	000	lekë	 (55%	)	 KKSh	 15	100	000	lekë	 (45%)
Ndihma	Parë	 Donatorët	 0	lekë	 (0%)	 KKSh	 12	400	000	lekë	 (100%)
Zhvillimi	Institucional	 Donatorët	 1	900	000	lekë	 (14%)	 KKSh	 12	300	000	lekë	 (86	%)
Manaxhimi	Vullnetar	 Donatorët	 0	lekë	 (0%)	 KKSh	 2	400	000	lekë	 (100%)
Rritja	e	Fondeve	 Donatorët	 405	000	lekë	 (11%)	 KKSh	 3	300	000	lekë	 (89%)

Shpenzimet sipas programeve dhe sipas burimeve të mbulimit për vitin 2011:

Disastra	 Donatorët		 34	000	000	lekë	 (85	%	)	 KKSh	 5	900	000	lekë	 (	15	%	)
Vl	humanitare	 Donatorët	 900	000	lekë	 (20	%	)	 KKSh	 3	500	000	lekë	 (	80	%	)
Shëndeti	 Donatorët	 8	400	000	lekë	 (47	%	)	 KKSh	 9	300	000	lekë	 (	53	%	)
Sociali	 Donatorët	 6	200	000	lekë	 (28	%	)	 KKSh	 16	000	000	lekë	 (	72	%)
Ndihma	Parë	 Donatorët	 1	400	000	lekë	 (14	%)	 KKSh	 8	300	000	lekë	 (	86	%)
Zhvillimi	Institucional		 Donatorët	 1	000	000	lekë	 (10	%)	 KKSh	 8	700	000	lekë	 (	90	%)
Manaxhimi	Vullnetar	 Donatorët	 0	lekë	 (	0	%)	 KKSh	 2	500	000	lekë	 (	100	%)
Rritja	e	Fondeve	 Donatorët	 900	000	lekë	 (	29	%)	 KKSh	 2	200	000	lekë	 (71	%)

Nga	 krahasimi	 i	 të	 dhënave	 lidhur	
me	burimet	e	mbulimit	të	shpenzimeve	
në	vite,	konstatohet	se	ka	ardhur	duke	u	
rritur	kontributi	nga	fondet	e	vetë	shoqa
tës	në	mbulimin	e	shpenzimeve	të	pro
grameve	të	ndryshme.	Kështu	për	disa	
programe	si	Ndihma	e	Parë,	Menaxhimi	
i	Vullnetarëve	dhe	Zhvillimi	Institucional	
shpenzimet	e	kryera	janë	mbuluar	tërësisht	
ose	pothuaj	tërësisht	me	fonde	të	Kryqit	
të	Kuq	Shqiptar.	Ndërsa	për	Programet	e	
tjera	mund	të	themi	se	rreth	50	%	ose	mbi	

50	%	e	shpenzimeve	të	tyre,	janë	mbulu
ar	nga	fonde	të	Kryqit	të	Kuq	Shqiptar	
dhe	pjesa	tjetër	me	fonde	të	donatorëve.	
Përjashtim	bën	Programi	i	Përgatitjes	dhe	
Përgjigjes	për	raste	Katastrofash	i	cili	në	
të	dy	vitet	është	mbuluar	rreth	90%	nga	
fonde	të	donatorëve	dhe	vetëm	rreth	10%	
e	tij	është	mbuluar	nga	fonde	të	Kryqit	të	
Kuq	Shqiptar.

Nga	krahasimi	 total	 i	 shpenzimeve	
me	të	ardhurat	konstatohet	 se	për	çdo	
vit	të	ardhurat	si	shoqatë	kanë	qenë	më	

të	 mëdha	 se	 shpenzimet	 e	 kryera	 për	
programet	dhe	funksionimin	e	shoqatës,	
gjë	e	cila	ka	çuar	në	sigurimin	e	një	teprice	
financiare	vjetore	e	cila	duke	 ju	shtuar	
gjendjes	financiare	të	akumuluar	në	vite,	
ka	bërë	që	tashmë	shoqata	të	ketë	një	bazë	
të	qëndrueshme	financiare	të	fondeve	të	
veta.	

Elvetina Stillo
Shefe e Departamentit të Administrimit
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Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq  

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

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

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

Kuqe (Federata Ndërkombëtare) dhe Shoqatat Kombëtare.

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

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

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

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

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

Po ashtu dhe të gjitha aktivitetet e Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe synojnë të njëjtin objektiv:
të ndihmojnë ata që vuajnë, pa asnjë lloj diskriminimi, duke kontribuar kështu për paqen në botë
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VENDIMET E ASAMBLESË  
XIII TË PËRGJITHSHME

Asambleja XIII e Përgjithshme e mbajtur në Tiranë  
më 29 qershor 2012, miratoi: 

	 	 Rendin	e	ditës;
	 	 Përmbledhjen	e	punimeve	të	Asamblesë	XII	të	Përgjithshme;
	 	 Raportin	e	Presidentit	mbi	gjendjen	e	shoqatës;	
	 	 Raportin	e	Sekretarit	të	Përgjithshëm	mbi	veprimtarinë	e	KKSHsë	për	periudhën	ndërmjet	dy	Asambleve	për	vitet	2010	

dhe	2011;
	 	 Raportin	mbi	veprimtarinë	financiare	të	Kryqit	të	Kuq	Shqiptar	për	vitet	2010	dhe	2011;
	 	 Deklarimin	e	Komisionit	të	Financës	për	raportin	financiar;
	 	 Raportin	mbi	mbajtjen	e	mbledhjeve	të	anëtarëve	në	degë;
	 	 Raportin	për	veprimtarinë	e	Komisionit	të	Financës;
	 	 Raportin	për	veprimtarinë	e	Komisionit	të	Vrojtim	Verifikimit
	 	 Planin	e	Veprimit	dhe	buxhetin	e	KKSHsë	për	vitet	2012,2013;
	 	 Politikat	e	rishikuara	nga	Këshilli	Drejtues,	të	paraqitura	si	vijon	:
	 	 1.	Politikën	e	menaxhimit	të	vullnetarëve,
	 	 2.	Politikën	për	rininë,
	 	 3.	Politikën	përfaqësimit	për	rininë	dhe	gruan,
	 	 4.	Politikën	në	lidhje	më	sjelljen	në	Kryqin	e	Kuq	Shqiptar,
	 	 5.	Politikën	për	konfliktin	e	interesave,
	 	 6.	Politikën	për	lidhjet	publike	dhe	marrëdhëniet	më	median,
	 	 7.	Politikën	për	marrëdhëniet	më	partnerët	brenda	lëvizjes	Ndërkombëtare	të	Kryqit	të	Kuq	dhe	Gjysmëhënës	së	Kuqe,
	 	 8.	Politikën	për	marrëdhëniet	me	organizatat	jo	fitimprurëse,
	 	 9.	Politikën	në	fushën	e	shëndetit,
	 	10.	Politikën	e	kërkimit,
	 	11.	Politikën	në	fushën	sociale,
	 	12.	Politikën	rreth	grupeve	shenjë	dhe	grupeve	në	nevojë,
	 	13.	Politikën	në	fushën	e	avokatisë,
	 	14.	Politikën	për	administrimin,
	 	15.	Politikën	për	pronat,
	 	16.	Politikën	për	informacion	–	difuzionin,
	 	17.	Politikën	për	të	drejtën	ndërkombëtare	humanitare,
	 	18.	Politikën	financiare,
	 	19.	Politikën	për	rritjen	e	fondeve,
	 	20.	Politikën	për	ndihmën	e	parë,
	 	21.	Politikën	e	zhvillimit	organizativ,
	 	22.	Politikën	për	përgatitje	dhe	përgjigje	për	raste	katastrofash,
	 	23.	Politikën	për	ndërgjegjësimin	ndaj	minave	dhe	municioneve	të	pashpërthyera.
	 	Propozimin	e	Këshillit	Drejtues	për	rishikimin	e	politikave	të	Kryqit	të	Kuq	Shqiptar	një	herë	në	katër	vjet;
	 Propozimin	e	Këshillit	Drejtues	për	mos	ndryshimin	e	Statutit	dhe	vazhdimin	e	punës	së	Komisionit	të	Statutit	dhe	të	

Rregullores	për	rishikimin	dhe	përmirësimin	e	mundshëm	të	Rregullores	së	Brendshme;
	 	Mbajtjen	e	Asamblesë	XIVtë	Përgjithshme	në	gjysmën	e	dytë	të	muajit	qershor	të	vitit	2014	në	Tiranë.




