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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 

vepri m tarisë së vet humanitare, njerëzit 

më në nevojë duke mobilizuar forcën e 

humanizmit të shoqërisë shqiptare.

Kryqi i Kuq Shqiptar   

vepron në 
të gjithë 
vendin, 

nëpërmjet 
39 degëve.
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Magj. Ylli Alushi, President i KKSH

Zgjedhjet për organet drejtuese të 
Kryqit të Kuq Shqiptar, (KKSH) si në nivel 
qendror dhe në nivel lokal, zhvillohen 
rregullisht një herë në çdo katër vjet. Viti 
2018 shënon përfundimin e mandatit që 
u është deleguar anëtarëve të zgjedhur në 
Këshillin Drejtues dhe në këshillat e degëve 
të KKSH, përkatësisht nga Asambleja 
e Përgjithshme, për anëtarët e Këshillit 
Drejtues dhe nga mbledhjet e anëtarësisë 
për këshillat e degëve në nivel lokal.

Kjo nënkupton faktin se, anëtarët e 
Asamblesë së Përgjithshme, të Këshillit 
Drejtues dhe të këshillave të degëve të 
KKSH, duhet t’i nënshtrohen procesit 
zgjedhor, për të rikonfirmuar mandatin e 
tyre apo për të fituar mandatin, për ata që 
kandidojnë për herë të parë për t’u bërë 
anëtarë të këtyre organeve.

Kryqi i Kuq, me rolin e performancën 
e tij, si në nivel ndërkombëtar ashtu dhe 
në atë kombëtar, ka treguar se mund të 
mendohet si një nga dukuritë sociale më 
të veçanta të shoqërisë njerëzorë, për të 
cilat, shpesh thuhet se, edhe nëse nuk do 
të ekzistonin, duheshin krijuar. Ekzistenca 
e Kryqit të Kuq në nivel ndërkombëtar 
ka vite që ka hyrë në gjysmën e dytë të 
shekullit të dytë. Përvoja dhe realiteti 
kanë treguar dhe vazhdojnë të tregojnë 
se shoqëria njerëzore ka pasur gjithmonë 
nevojtarë, të cilët, pa ndihmën, empathinë 
dhe humanizmin e shfaqur nga ata që e 
kanë ndjerë si obligim për të ndihmuar, 
ose nuk do të ekzistonin më, ose do të 
vuanin më gjatë pasojat e fatkeqësisë që 
i zuri. Nga ana tjetër, shoqëria njerëzore 
ende nuk e ka gjetur ende atë kod magjik, 
i cili do të mundësonte mbushjen e 
hendekut që ka ekzistuar dhe që, me 
gjasa, do të vazhdojë të ekzistojë gjatë 

dhe, askush nuk mund të jetë në gjendje të 
thotë se për sa kohë, e që ndan nevojtarët 
nga ata që nuk janë nevojtarë por që në 
çdo kohë, fati dhe rrjedhat e jetës, mund t’i 
alternojnë me njëri tjetrin.

Pra, thënë ndryshe, mendohet se 
për sa kohë do të ekzistojë një raison 
d’être, për aq kohë do të ekzistojë dhe 
Kryqi i Kuq. Çështja shtrohet se cili do 
të jetë instrumenti apo mekanizmi që 
do të formësojë apo rinovojë shoqatën 
e Kryqit të Kuq. Historikisht, si në nivel 
ndërkombëtar dhe në nivel kombëtar, 
ka pasur mekanizma të larmishëm të 
formësimit dhe rinovimit të shoqatës 
kombëtare të Kryqit të Kuq, të cilat, kanë 
konverguar në dy të tilla e që që janë; me 
emërim dhe me zgjedhje. 

Forma e parë ka qenë adoptuar 
kryesisht në vende, të cilat kanë pasur të 
instaluar formën monarkike të regjimit, 
ku sovrani i ka pasur të tri pushtetet në 
dorën e tij, atë legjislativ, atë ekzekutiv dhe 
atë gjyqësor. Në këto kushte, ai emëronte 
të gjithë dhe urdhëronte për gjithçka. Edhe 
kur monarkitë u demokratizuan, duke 
ia lënë vendin monarkive kushtetuese, 
përsëri kjo formë ekzistoi por, gradualisht, 
ajo, ia la vendin formës demokratike, 
asaj nëpërmjet zgjedhjeve edhe pse, duke 
shfrytëzuar autoritetin monarkik, ka 
realizuar zgjedhjen në organet drejtuese të 
Kryqit të Kuq të përfaqësuesve të familjes 
mbretërore. E njëjta gjë ka ndodhur dhe 
me vendet totalitare, eksperiencë të cilën, 
vendi ynë e ka përjetuar dhe e njeh mirë. Se 
fundi, në vendet plotësisht demokratike, 
mënyra e formësimit dhe e mbajtjes 
gjithnjë të re të shoqatave kombëtare, 
është ajo nëpërmjet zgjedhjeve. 

Aspekt që mbetet për tu përmendur 
është mënyra se si realizohen zgjedhjet në 
vendet demokratike, përfshi dhe shoqatën 
e KKSH. Ajo që ka zgjedhur të realizojë 
KKSH është organizimi i zgjedhjeve 
mbi bazën e rregullave demokratike, të 
parashikuara në dokumentet bazë të tij, 
Statuti dhe Rregullorja e brendshme, si dhe 
duke u treguar maksimalisht transparent 
në këtë proces.

Në vendin tonë, Kryqi i Kuq Shqiptar 
funksionon mbi bazën e ligjit nr. 7864, 
datë 29.09.1994, mbi bazën e të cilit KKSH 

njihet nga shteti, ndër të tjera dhe si një 
shoqatë e pavarur.

Premisa e njohjes nga shteti i pavarësisë 
së shoqatës, i njeh asaj plotësisht të drejtën 
e vetorganizimit dhe vetëfunksionimit. Në 
këto rrethana, është plotësisht i legjitimuar 
dhe absolutisht i nevojshëm organizimi 
i shoqatës nëpërmjet mekanizmit të 
zgjedhjeve, i cili parashikohet në mënyrë 
esplicite dhe të detajuar në dokumentet bazë 
të shoqatës, në Statutin dhe Rregulloren e 
Brendshme së saj.

Organizimi dhe mbajtja e zgjedhjeve 
në KKSH, në nivel qendror dhe lokal në 
çdo katër vjet dhe respektimi i parimit 
të numrit të kufizuar të mandateve të 
të zgjedhurve në jo më shumë se tre të 
tillë, është një domosdoshmëri jetike 
për shoqatën e KKSH. Vetëm në këtë 
mënyrë mund të bëhet realitet respektimi 
i rregullave demokratike në drejtimin 
e shoqatës dhe nga ana tjetër, realizimi 
i një qëllimi mjaft të rëndësishëm, ai i 
përtëritjes së vazhdueshme të shoqatës, 
për ta mbajtur atë kurdoherë të re dhe 
kurdoherë me një drejtim të konsoliduar e 
mbartës të eksperiencës së nevojshme. Në 
të njëjtën kohë, kjo praktikë i jep çdokujt 
të drejtën e kontributit të mjaftueshëm 
në drejtimin e shoqatës, duke e mbajtur 
atë të hapur për të mirëpritur në drejtim 
të gjithë ata që dëshirojnë të kontribuojnë 
dhe kanë ambicien, në sensin pozitiv, 
kapacitetet e mundësitë ta realizojnë 
këtë dëshirë, gjithmonë duke plotësuar 
kriteret e parashikuara e të miratuara të 
profilit të nevojshëm të një kandidati, për 
të kontribuar në drejtimin e shoqatës e që 
shoqata vendos që ai t’i ketë. 

Respektimi i parimit të kufizimit të 
mandateve të të zgjedhurve në organet 
drejtuese të shoqatës është një arritje dhe 
vlerë për KKSH. Kjo i jep mundësinë 
shoqatës të drejtohet nga individë të 
përkushtuar për realizimin e misionit 
të saj, por nga ana tjetër, e mban atë 
vazhdimisht të re, dinamike dhe të aftë të 
përballojë sfidat e misionit të saj. 

Normaliteti dhe suksesi në mbajtjen 
e organizimin e zgjedhjeve në KKSH 
mbi bazën e dispozitave të Statutit dhe 
Rregullores së Brendshme, përbën një 

Zgjedhjet - perpetum elisir i përtëritjes dhe vazhdimë- 
 sisë së shoqatës së Kryqit të Kuq Shqiptar

Përmbajtja
Zgjedhjet -perpetum elisir i përtëritjes dhe vazhdimësisë së shoqatës së Kryqit të Kuq Shqiptar 3

Nga forumet e Lëvizjes në Antalya të Turqisë  5

Përmbytjet e muajit dhjetor dhe operacioni i ndihmës së KKSH  6

“VULLNETARIZMI NUK NJEH MOSHË – Konkursi “Rinia dhe Kryqi i Kuq” 8

Rubrika e Shëndetit : DDA një projekt i mirëpritur nga të rinjtë  10

Intervista jonë: Një mision humanitar në ndihmë të të prekurve nga përmbytjet  11

Kryqi i Kuq Shqiptar akrediton personelin mjekësor në fushën e Ndihmës së Parë 12

"Fqinji ndihmon i pari" - Bashkëpunimi ndërmjet shoqatave të Kryqit të Kuq të rajonit  13

Rreth historisë së emrit të Kryqit të Kuq Shqiptar  14

Federata Ndërkombëtare përballë sfidave të kohës: “Drejt një Strategjie 2030” 16

Nga veprimtaritë e Kryqit të Kuq Shqiptar dhe të Lëvizjes Ndërkombëtare të KK dhe GjK 18



vijon nga faqen 3

R E v I S T A  E  K R Y Q I T  T Ë  K U Q  S H Q I P T A R4

premisë dhe parakusht për një projektimin 
të suksesshëm të të gjitha aktiviteteve 
të shoqatës për katër vitet e ardhshme. 
Pikërisht, për këtë arsye, të gjitha 
strukturat e shoqatës duhet të angazhohen 
dhe mobilizohen me seriozitetin më të 
madh për t’u përgatitur si duhet, duke 
marrë në kohë masat e nevojshme për 
organizimin e mbajtjen me sukses të plotë 
të zgjedhjeve.

Përse kanë rëndësi zgjedhjet për 
shoqatën e KKSH?

Nëpërmjet zgjedhjeve mundësohet 
konstituimi i shoqatës. Në vendet 
demokratike, zgjedhjet e lira janë shtylla 
e demokracisë që materializohet me 
krijimin e organeve përfaqësuese, nga 
të cilat krijohen dhe marrin formë të 
gjitha organet e strukturës shtetërore. 
Përgjithësisht, mbi bazën e këtij parimi, 
ngrihet dhe funksionon edhe shoqata 
kombëtare e Kryqit të Kuq. Në këtë aspekt, 
KKSH ka adoptuar dhe zbaton Statutin e tij 
dhe Rregulloren e Brendshme, dokumente 
këto që janë hartuar në mbështetje të 
këtij parimi dhe duke respektuar edhe 
rekomandimet e dokumenteve bazë të 
strukturave Ndërkombëtare të Kryqit të 
Kuq lidhur me këtë çështje.

Po ashtu, nëpërmjet zgjedhjeve reali-
zohet shprehja e vullnetit të anëtarësisë për 
t’i deleguar të besuarve të tyre drejtimin 
e shoqatës, si në nivel qendror dhe në 
atë lokal. Parimet demokraci direkte 
dhe demokraci e deleguar, në procesin 
zgjedhor kanë lidhje të ngushtë me njëri 
tjetrin. 

Teorikisht, për të qenë sa më luajal 
dhe transparent, në funksion të rritjes së 
besimit të ndërsjellë nga ana e anëtarësisë, 
do të preferohej zbatimi i parimit të 
demokracisë direkte. Por aplikimi i këtij 
parimi në vendimmarrjen e shoqatës, 
do e bënte praktikisht të pamundur 
funksionimin e saj. Do të ishte absurde 
dhe e pamundur në praktikë që të 
kërkohej të mblidheshin të gjithë anëtaret 
e shoqatës për të realizuar drejtimin e 
saj. Për këtë, aplikohet zbatimi i parimit 
tjetër, ai i demokracisë së deleguar, ku 
anëtarët e shoqatës, i delegojnë një numri 
individësh, të besuar nga ana e tyre, të 
drejtën e drejtimit dhe të vendimmarrjes 
së shoqatës. Nga ana tjetër, këta të besuar, 

kanë detyrimin që në çdo dy vjet, të dalin 
përpara anëtarësisë dhe t’a informojnë atë 
se si i kanë plotësuar angazhimet e marra 
dhe se si e sa e kanë justifikuar besimin e 
anëtarëve që i besuan.

Nga ana tjetër, nëpërmjet zgjedhjeve 
realizohet procesi i njohjes së ndërsjellë, 
ndërmjet zgjedhësve dhe të zgjedhurve, i 
jetësimit të pritshmërive që kanë patur këta 
të parët ndaj të zgjedhurve. Raportimet 
dhe informimet e realizuara lidhur 
me mënyrën dhe jetësimin e mandatit 
të deleguar nga ana e të zgjedhurve, 
materializohen pikërisht në këtë proces. 
Nëse trupa e zgjedhësve bindet që të 
zgjedhurit e tyre e kanë përmbushur me 
përgjegjshmëri e korrektesë mandatin 
e deleguar, atëherë mund të mandatojë 
sërish këta të zgjedhur, duke u besuar një 
mandat tjetër.

Ndërkohë, duhet pohuar se nëpër-
mjet zgjedhjeve shoqata i mundëson 
vetvetes të realizojë procesin e vazhdu-
eshëm të përtëritjes së saj. Aplikimi i 
sistemit të rotacionit, i cili kufizon deri 
në tre mandate kohëzgjatjen e ofrimit të 
shërbimeve, në interes të shoqatës, nga 
ana e individëve që shprehin dëshirën 
e vullnetin e tyre që të kontribuojnë në 
mënyrë vullnetare në drejtimin e shoqatës, 
merr jetë vetëm nëpërmjet zgjedhjeve. 
Është pikërisht shprehja e vullnetit të lirë 
të zgjedhësve që mundëson zyrtarizimin e 
përfundimit të mandatit të të zgjedhurve 
dhe nisjen e mandatit për kandidatët e rinj, 
të cilët fillojnë karrierën e tyre të shërbimit 
vullnetar në organet drejtuese të shoqatës. 
Në këtë mënyrë, shoqata vazhdon të 
mbetet e re dhe vitale ndërkohë që vitet 
shkojnë dhe shoqata nuk bën gjë tjetër 
veçse shton përvojën e saj dhe bëhet më 
e aftë për përmbushjen e misionit të saj 
pasi, eksperienca e mbartur nga një brez 
tek tjetri, formaton traditën, e cila, duke u 
pasuruar në vazhdimësi, e bën shoqatën 
gjithnjë e më të maturuar.

Kështu, vlen të theksohet se, nëpër-
mjet zgjedhjeve, anëtarësia e shoqatës 
i mundëson vetes të bëjë përmirësimet 
e nevojshme për sa i përket cilësisë së 
përfaqësimit të kandidatëve më të mirë 
në organet drejtuese. Mund të ndodhë që 
në raste të ndryshme, të ketë debate dhe 
mosdakordësi lidhur me interpretimin e 
sjelljeve apo performancave të caktuara. 

Interesat apo diversiteti i perceptimeve 
individuale mund të shkaktojnë ndeshje 
mendimesh dhe preferencash. Në rrethana 
të tilla, mundësia për vendimmarrje me 
konsensus minimizohet. Atëherë, diver- 
gjencat eventuale dhe debatet e pane-
vojshme që mund të shfaqen, i paqëton 
mekanizmi i zgjedhjeve, nëpërmjet adop-
timit të sistemit të votës së lirë dhe të 
fshehtë, duke i dhënë zgjidhje ngërçeve të 
dëmshme. 

Ndërsa pranojmë që zgjedhjet janë 
mekanizmi i vetëm dhe instrumenti 
nëpërmjet të cilit shoqata krijohet dhe 
mundëson vazhdimësinë e ekzistencës 
së saj, mënyra e funksionimit të këtij 
mekanizmi ka rëndësi po aq të madhe sa 
dhe vetë ky mekanizëm. Për këtë qëllim, 
shoqata miraton procedura të caktuara, 
zbatimi i të cilave kërkon seriozitet dhe 
angazhim në mënyrë proaktive nga ana 
e të gjithë aktorëve që përfshihen në këtë 
proces.

Kuptohet që rolin kryesor dhe drej-
tues të këtij procesi e ka Këshilli Drejtues 
i shoqatës, i cili, në zbatim të dispozitave 
të Statutit dhe Rregullores së Brendshme, 
njofton në kohë hapjen e procesit 
zgjedhor, duke përcaktuar periudhën 
e masave të nevojshme paraprake për 
zhvillimin e këtij procesi siç janë, caktimi 
i Komisionit Qendror të Kandidimit, 
ngritja e komisioneve lokale të kandidimit, 
përcaktimin e periudhës së mbajtjes 
së zgjedhjeve në nivel lokal, etj., duke 
përfunduar me mbajtjen e Asamblesë 
së Përgjithshme ku zgjidhet Presidenti, 
Zv Presidenti, Kryetari i Komisionit të 
Financës dhe anëtarët e Këshillit Drejtues 
të shoqatës së Kryqit të Kuq për katër vitet 
e ardhshme. 

Përfundimi i Asamblesë së Përgjith-
shme shënon dhe përfundimin e procesit 
zgjedhor, gjë që nënkupton faktin se në 
këtë kohë ka përfunduar një moment 
i rëndësishëm në jetën e shoqatës, ai i 
përfundimit të një procesi përtëritje, 
proces ky që përsëritet çdo katër vjet, e 
kështu me radhë, në vazhdimësi, duke 
sjellë në mendjen e secilit se është procesi 
zgjedhor ai elisir i pazëvendësueshëm që 
do e mbajë shoqatën gjithnjë të re, gjithnjë 
të përtërirë dhe duke i mundësuar kështu 
rritjen e zhvillimin e vazhdueshëm, në 
interes të përmbushjes së misionit të saj. 



Që zgjedhjet për në pozicionet 
drejtuese të Federatës Ndërkombëtare 
të shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe (Federatës), do 
të ishin ndryshe këtë herë, u pa nga 
numri i madh i kandidaturave për në 
pozicionet drejtuese. Veçanërisht binin 
në sy kandidaturat e Norvegjisë dhe 
të Suedisë për postin e Presidentit të 
Federatës, të cilat i shtoheshin nga Europa, 
kandidaturës së Kryqit të Kuq Italian.  
Kështu nga një këndvështrim, rajoni i 
Europës shkonte më i përçarë se kurrë 
drejt zgjedhjeve, por në një këndvështrim 
tjetër, shoqatat europiane paraqiteshin 
përpara forumit zgjedhor, me alternativat 
e tyre, pavarësisht rajonit që përfaqësonin, 
dhe rezultatin ia linin demokracisë dhe 
zgjedhjeve, të cilat do të vendosnin për 
projektin e gjykuar si më të mirë. 

Në maj të vitit 2017, Kryqi i Kuq Kroat 
thirri një mbledhje të vendeve të Europës 
Juglindore për të shqyrtuar kandidaturat e 
mundshme të shoqatave të këtij rajoni, për 
në bordin drejtues të Federatës. Qëllimi 
ishte që pasi të dakortësoheshim, shoqatat 
të shpreheshin me një zë të vetëm, në favor 
të kandidaturës së dakortësuar, e cila në 
këtë rast qe vetë Kryqi i Kuq Kroat. 

Kjo strategji e efektshme në fakt, 
(kandidatura kroate rezultoi fituese gjatë 
zgjedhjeve), do ta ketë shtyrë presidentin 
ekzekutiv të Kryqit të Kuq Kroat, i cili me 
shaka do të vërente që bota po ecte disi 
mbrapsht, duke qenë se Ballkani po dilte 
me një kandidaturë të dakortësuar, ndërsa 
skandinavët, tradicionalisht të unifikuar 
në qëndrime, paraqiteshin të ndarë për 
postin e presidentit. Ndërkohë që vetë 
Europa paraqitej me tri kandidatura. 

Asambleja e Përgjithshme e Federatës 
Ndërkombëtare të shoqatave të Kryqit të 
Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, u mbajt 
në Antalya të Turqisë, në datat 6-8 nëntor 
2017. Ashtu sic pritej, deri në momentin 
e votimit dhe të shpalljes së rezultateve, 
adrenalina dhe një lloj elektriciteti 
mbizotëronin në atmosferën e bisedimeve 
ndërmjet të pranishmëve. Në sallën 
gjigande të mbledhjes së forumit, por edhe 
në ambientet e tjera, në holle, bare dhe 
restorante, takimet, batutat, buzëqeshjet 
arrinin kulme të papara inflacioni dhe 

Nga forumet e Lëvizjes në Antalya të Turqisë
Shënime dhe mbresa 

Asambleja e Përgjithshme e Federatës  dhe Këshilli i Delegatëve

zhvilloheshin me aq intensitet, sa të 
krijonin bindjen që një gjë e madhe ishte 
në dorën e delegacionit tonë: një votë 
e vetme në grumbullin e 190 votave të 
shoqatave që numëron Federata. 

Asambleja e Përgjithshme e Federatës 
mblidhet një herë në dy vjet dhe zgjedhjet 
mbahet një herë në katër vjet  (njësoj si 
Asambleja e Përgjithshme e Kryqit të 
Kuq Shqiptar). Asambletë e Përgjithshme 
me zgjedhje zhvillohen kur nuk mblidhet 

të gjithë komponentët e Lëvizjes, e cila 
unifikon qëndrimet dhe miraton rezoluta 
të përbashkëta në lidhje me çështje të 
ndryshme që prekin të gjithë Lëvizjen tonë.

Në këto mbledhje, Asambleja e 
Përgjithshme dhe Këshilli i Delegatëve, 
ishte ftuar për të marrë pjesë si vëzhgues, 
edhe një delegacion i Kryqit të Kuq të 
Kosovës, si një konfirmim për punën dhe 
kontributin në rrafshin humanitar, të një 
prej shoqatave më të vjetra humanitare të 
Kosovës.

Gjysmëhëna e Kuqe Turke kishte 
marrë masa të një organizimi të përsosur, 
si përsa i përket pritjes dhe akomodimit 
të delegacioneve, ashtu edhe për 
mbarëvajtjen logjistike të punimeve të 
forumeve. Herë me shaka e herë me 
seriozitet, shumë shpesh u përsërit 
batuta se lartësia e stekës së vendosur nga 
Gjysmëhëna e Kuqe Turke në nivelin e 
organizimit të mbledhjeve ishte aq e lartë, 
sa vetëm përafrimi me të, do të ishte një 
sfidë më vete për shoqatën që pas saj, do të 
ketë nderin dhe barrën për pritjen e këtyre 
forumeve pas katër viteve. 

Francesco Rocca, presidenti i Kryqit 
të Kuq Italian dhe zëvendës president i 
Federatës, fitoi bindshëm dhe u shpall 
mes ovacioneve, president i Federatës për 
katër vitet e ardhshme. Për sa u përket 
ovacioneve dhe ilaritetit, ato arritën një 
shkallë të paparë në momentin e shpalljes 
së fituesit të postit të zëvendës presidentit 
të  Federatës nga zona e Europës, që ishte 
presidenti i Gjysmëhënës së Kuqe Turke, i 
cili fitoi ndaj kandidaturës së Kryqit të Kuq 
Gjerman. Kryqi i Kuq Kinez, Kryqi i Kuq 
i Senegalit dhe Kryqi i Kuq i Venezuelës 
qenë gjithashtu shoqatat që fituan postin 
e zëvendës presidentit sipas rajonit që u 
përkasin. 

 Me zhvillimin e votimeve dhe shpall- 
jen e rezultateve, magjia e takimeve të 
buzëqeshjeve me tepri dhe shumë miqë-
sore, ia lanë vendin punimeve të forumit 
më të rëndësishëm të Federatës, shqyrtimit 
dhe miratimit të një sërë dokumentesh të 
rëndësishme për shoqatat anëtare të saj 
dhe zhvillimit të mëtejshëm të organizatës 
më të madhe humanitare në botë.

Artur Katuçi
Sekretar i Përgjithshëm i KKSH

Konferenca Ndërkombëtare e Lëvizjes 
ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe e 
Gjysmëhënës së Kuqe (një herë në katër 
vjet) dhe nuk organizohen në Gjenevë 
(siç mbahen forumet kur mblidhet 
Konferenca Ndërkombëtare). Njësoj si 
Asambleja e Përgjithshme e Federatës, 
çdo dy vjet mblidhet edhe Këshilli i 
Delegatëve, një forum me përfaqësues nga 

Asambleja e 21 e Përgjithshme 
zgjodhi:

President të FNKK&GjK 

z. Francesko Rocca (KK Italian)

dhe 

katër zëvendës president: 

- Z. Abdoul Azize Diallo  
(KK i Senegalit),

-Z. Miguel Angel Villarroel Sierraalta 
(KK i Venezuelës), 

- Z. Chen Zhu (KK Kinez) dhe 
- Dr Kerem Kinik (GjK Turke).
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Përsëri përmbytje, dhe si gjithnjë 
Kryqi i Kuq Shqiptar ndodhet pranë 
familjeve më në nevojë

Përsëri përmbytje, dhe ato po 
ndodhin gati çdo vit. Ashtu si në botë, 
dhe në vendin tonë po hasen më shpesh 
përmbytje, rrëshqitje, thatësira, dhe 
kjo është e pritshme, pasi ndryshimet 
klimatike po japin ndikimin e vet duke 
goditur vende, rajone apo komunitete që 
më parë kanë qene konsideruar të sigurta. 
Natyrisht edhe në vendin tonë përmbytjet 
po ndodhin për shkak të kushteve 
klimatike, por dhe të një faktori tjetër; të 
asaj që njeriu, komunitetet, institucionet, 
kanë bërë apo nuk ka bërë si dhe sa duhet 
në mjedisin ku jetojnë çdo ditë. E këtu 
është fjala për ndërtimet afër apo në 
basenet e lumenjve, dëmtimin e barrierave 
mbrojtëse, hedhja e plehrave vend a pa 
vend dhe bllokimi i kanaleve kulluese, 
investimet a pamjaftueshme në prita e 
barriera mbrojtëse, ndërgjegjësimi i pakët 
i komuniteteve për ruajtjen e mjedisit ku 
jetojnë, etj.

Kështu në dhjetor 2017 ndodhi 
përmbytja e radhës, ku reshjet shumë 
intensive, vetëm në 2 ditë në lindje të 
vendit ranë 230 mm shi, gjë që solli fryrjen 
e lumenjve, daljen e tyre nga shtrati, dhe 
për pasojë përmbytje fillimisht pjesën 
qendrore të vendit, Fushë Krujë, Durrës, 
Shijak, Tiranë, e më pas ne jugun e saj në 
Fier Vlorë, Gjirokastër, Berat, etj.

Situata e krijuar nuk ishte e papritur 
për KKSH, sepse tanimë shoqata ka 
krijuar një eksperiencë të vlefshme në 
përgjigje të katastrofave të ndodhura, 
ndërkohë që strukturat e saja në qendër 
dhe në degë, ndoqën me vëmendje çdo 
informacion të mbledhura nga vetë ato 
por dhe të institucioneve të ndryshme 
në vend. Mbështetur në informacionet e 
Institutit të Gjeo-Shkencës, Energjisë Ujit 
dhe Mjedisit, dhe njoftimet e Drejtorisë 
së Emergjencave Civile e të strukturave të 
tjera shtetërore për evakuim në zonat që 
historikisht përmbyten, shoqata mori masa 
të menjëhershme sensibilizuese për degët 
e KK, të cilat udhëzoheshin të ndiqnin 
nga afër situatën, të ndërgjegjësonin 
komunitetin për masat e thjeshta që duhet 
të merrni për të mos rrezikuar jetën, 

pronën. Një rol të rëndësishëm në këtë 
fazë luajti furnizimi me informacionin e 
duhur të rrjetit të facebook-ut në qendër 
dhe në degë, të cilat patën një frekuentim 
të jashtëzakonshëm.

  Po cila ishte përgjigja e Kryqit të 
Kuq Shqiptar? Në 20 Degë të KKSH u 
mobilizuan skuadrat vullnetare në raste 
katastrofash të gatshme për të ndërhyrë në 
rast nevoje.

 Prej 1 dhjetorit, datë kur përmbytja 
u bë evidente, degët e KKSH u kanë 
ardhur në ndihmë familjeve me batanije, 
ushqime dhe ujë familjeve të evakuuara 
në: 23 persona të vendosur në Shtëpinë 
e Pushimit të Ministrisë së Rendit për të 
cilët shpërndau 200 kg ushqime, bukë dhe 
vezë; në Tiranë 12 persona u ndihmuan 
me ushqim të gatshëm; në Fier me ujë 
të pijshëm (750 bidonë 5 lt) në fshatin 
Cerven, në Berat u ndihmuan 100 persona 
të vendosur në konviktin e Shkollës së 
Mesme “Kristo Isak” me 600 kg ushqime 
dhe 200 batanije, në Kavajë u ndihmuan 
25 familje rome me 36 bidonë ujë dhe 100 
batanije. 

 Pas Apelit për ndihmë për Federatën 
Ndërkombëtare të KK/GJK dhe miratimit 
të tij në shumën e 220 mijë CHF në 
ndihmë të 2000 familjeve filloi menjëherë 
lëvrimi i ndihmës sipas planifikimit të bërë 
në bashkëpunim me autoritet vendore. 
Në shenjë solidarizimi me KKSH në këtë 
situatë emergjence, shoqata të ndryshme 
shprehën gatishmërinë për të ndihmuar 
dhe një pjesë e tyre kanë kontribuar me 
ndihma dhe donacione për familjet e 
prekura. 

  Kështu, Gjysmëhëna e Kuqe Turke 
ka sjellë 1100 batanije, 750 kite higjienike 
dhe 15.000 Euro me të cilat ajo bleu vetë 
rreth 1000 pako ushqimore; Kryqi i Kuq i 
Maqedonisë ka sjellë 3 kamionë me ndihma 
batanije, kite ushqimore, kite higjienike, 
etj. dhe një donacion në Euro; Kryqi i 
Kuq i Malit të Zi dhe Kryqi i Kuq Bullgar, 
mbështetjen e tyre e kanë dhënë nëpërmjet 
strukturave të tyre të Emergjencave Civile, 
Kryqi i Kuq Italian ka kontribuar me një 
sasi batanijesh, kite higjienike, etj.; KK 
Kinez me një donacion prej 50 mijë USD; 
Kryqi i Kuq Kroat ka kontribuar me një 
donacion prej 5000 Euro.

Përmbytjet e muajit dhjetor dhe operacioni i ndihmës së KKSH 

 Më datën 3 dhjetor filloi shpërndarja 
e pakos standard të ndihmës në Fushë 
Krujë dhe mandej operacioni i ndihmës 
u shtri në të gjitha zonat e prekura 



Qarku i  Fierit shtrihet midis lumit 
Vjosë dhe lumit Seman. Nga prurjet e 
shumta të reshjeve, lumenjtë dalin nga 
shtrati i  tyre dhe krijojnë përmbytje në 
fshatrat Cerven të njësisë Administrative 
Frakull, fshatin Ferras, Pishë-Poro, 

Martin të njësisë Administrative Levan 
dhe fshatrat Hoxharë, Darzezë të njësisë 
Administrative Ndërmënas. Shtabi 
emergjencës në Prefekturën Fier ka 
qenë në çdo moment i  gatshëm për të 
përballuar me sukses këto situata që kohët 

e fundit kanë qenë të shpeshta. Një rol të 
rëndësishëm për përballimin e pasojave 
të këtyre katastrofave ka luajtur dhe dega 
e KK Fier. Menjëherë pas takimit me 
Prefektin e Fierit, vullnetarët e Degës së 
KK Fier, si pjesë e shtabit të emergjencës 
kontaktuam me kryetarët e Njësive 
Administrative të zonave të përmbytura, 
për të bërë evidentimin e familjeve të 
prekura dhe së bashku bënë verifikimin e 
listës për çdo familje. Që në ditët e para të 
rëndimit të situatës, vullnetarët e palodhur 
të skuadrës për përgatitje dhe ndërhyrjes 
në raste katastrofash kanë bërë një punë 
të lavdërueshme, fillimisht duke bërë 
vlerësimin e situatës, dhe më vonë,  duke  
ndihmuar familjet në nevojë me ndihma 
ushqimore, kite higjienike, batanije, etj.  
Vetëm nga Kryqi i Kuq Shqiptar nëpërmjet 
Degës Fier janë ndihmuar me 400 familje 
në fshatin Ferras, 350 familje në fshatin 
Hoxharë e Darzezë dhe 70 familje në 
fshatin Cerven. E gjithë kjo mbështetje u 
realizua në bashkëpunim të ngushtë me 
strukturat shtetërore vendore, Prefekturën, 
Bashkinë Fier dhe Njësitë Administrative 
vendore.  Ndihma e dhënë në këtë rast 
mori vlerësimet e Prefektit të Qarkut Fier 
z. Baki Bala, që e nderoi Degën e KK Fier 
me Certifikatën e Mirënjohjes. 

 Dega e KK Fier nderohet me Certifikatën e Mirënjohjes

“Fqinji ndihmon i pari”, një slogan që gjeti zbatim në  
operacionin e ndihmës së KKSH.

- Federata Ndërkombëtare  e Kryqit të Kuq ndihmoi me 220 000 CHF, duke 
mbështetur apelin e KKSH në ndihmë të 2000 familje;

- Gjysmëhëna e Kuqe Turke ndihmoi me 1000 pako ushqimore, 1100 batanije 
dhe 750 kite higjienike;

- Kryqi i Kuq i Maqedonisë ndihmoi me 3 kamionë me ndihma në ushqime, 
batanije, kite higjienike, kite për fëmijë, shtroje për fjetje, etj. dhe një dona-
cion prej 9700 Euro.

- KK Kinez ndihmoi me një donacion prej 50 000 USD.
- Kryqi i Kuq i Malit të Zi ndihmoi me një sasi batanijesh, bidonë uji, veshje, 

etj. Mbështetja iu dha drejtpërdrejt Drejtorisë së Emergjencave Civile Shqip-
tare.

- Kryqi i Kuq Kroat ndihmoi me donacion prej 5 000 Euro.
- Kryqi i Kuq Italian ndihmoi me një kamion me ndihma në batanije, dyshekë, 

materiale higjienike për fëmijë, etj. 
- Kryqi i Kuq Bullgar, ndihmoi me 500 batanije dhe 500 çarçafë. Mbështetja iu 

dha drejtpërdrejt Drejtorisë së Emergjencave Civile Shqiptare. 
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Përmbytjet e muajit dhjetor dhe operacioni i ndihmës së KKSH 

nga përmbytja në Vlorë, Fier, Berat, 
Gjirokastër etj. Degët e KK në këto zona 
në bashkëpunim me Bashkitë respektive 
dhe Prefekturat hartuan listat e familjeve 
të përmbytura dhe bënë shpërndarjen e 
ndihmave. 

Nga dita kur filloi shpërndarja e 
planifikuar më 3 dhjetor e deri në 31 janar 
2018 janë shpërndarë ndihma për familjet 
e përmbytura (racioni standard mujor i 
KKSH) për 2 200 familje, respektivisht: 
në Fushë Krujë u ndihmuan 440 familje, 
në Fier 740 familje, në Vlorë 520 familje, 
në Kamzë 100 familje, në Vorë 55 familje, 
në Tiranë 100 familje, në Shijak 40 familje, 
në Berat 50 familje, në Lezhë 40 familje, 
në Elbasan 30 familje, në Korçë 70 familje, 
në Gjirokastër 90 familje, në Durrës 50 
familje, në Laç 25 familje; si dhe janë 
ndihmuar rreth 300 familje të tjera të 
varfëra ku reshjet e shumta kanë ndikuar 
disi në kushtet e tyre të jetesës si: në Kukës, 
Peshkopi, Pukë, Mat, Tropojë, Librazhd, 
Gramsh etj. 

  Çdo familje ka përfituar një pako 
standard me ushqime , batanije dhe kite 
higjienike në vlerë rreth 10 000 lekë. Pako 
standard e ndihmës përbëhet nga: 20 
kg miell, 4 kg vaj, kg fasule, 4 kg oriz, 4 
kg sheqer,4 kg makarona, ½ kg kripë; 4 
batanije dhe 1 kit higjienik familjar.

  Pra, falë mbështetjes së dhënë nga 
Federata Ndërkombëtare e Shoqatave 
të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së 
Kuqe dhe shoqatat e tjera si motra është 
planifikuar që deri në 10 mars, i cili është 
afati i fundit i operacionit, të ndihmohen 
gjithsej 3000 familje të përmbytura apo 
familje të varfra të prekura nga përmbytja. 

Koordinator i Programit Përgatitje 
dhe Përgjigje për Raste Katastrofash 

dhe Ndihma e Parë 
Fatos Xhengo

 
Kontingjentit të mësipërm iu shtuan 

dhe ndihmat e shpërndara për 365 famil-
jeve me probleme sociale në zonat të tjera 
të vendit si Peshkopi, Kukës, Tropojë, Mat, 
Patos, Librazhd, Gramsh, Pukë, Kuçovë 
etj. të prekura dhe këto nga shirat e dëndur 
të kësaj periudhe. 



“VULLNETARIZMI NUK NJEH MOSHË – Konkursi “Rinia dhe Kryqi i Kuq”
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Artjola Puja & 
Angjelina Lika 

Vullnetare të KKSH 

Konkursi “Rinia dhe Kryqi i Kuq”, 
është një eksperiencë e vyer për të rinjtw 
sot, një investim i domosdoshëm, një 
mbështetjeepet për të treguar potencialet 
e tyre, një mënyrë për të sjellë perspektiva 
të reja në komunitetin tonë. Në rolet e 
shumta të tyre si kontribuues dhe duke 
vënë në pah aftësitë e tyre si përfaqësues 
ndërkulturor dhe ndihmës në shumë 
veprimtari, të rinjtë janë të aftë për të 
qenë aktivë në rolin e tyre si lidera dhe 
për të marrë pjesë në realizimin me 
sukses të projekteve dhe veprimtarive 
ku përfshihen. Për këtë, Kryqi i Kuq 
Shqiptar (KKSH) përdor mënyra afrimi 
jo formale dhe trajnime të veçanta. Ai 
inkurajon të rinjtë të jenë pjesë e një 
shoqërie aktive dhe të kontribuojnë në 
ndryshimet pozitive për komunitetin dhe 
për bashkëmoshataret e tyre. 

KKSH organizoi për të tretin vit 
Konkursin "Rinia dhe Kryqi i Kuq". 
Konkursi është si një eksperiencë që 
ndihmon të rinjtë të zhvillojnë aftësitë 
e lidershipit, të zgjerojnë njohuritë, 
të kuptojnë rolin e tyre si vullnetarë 
dhe të eksplorojnë mundësitë që KK 
ofron. Këtë vit, ne kemi inkurajuar të 
rinjtë të konsiderojnë se shërbimi dhe 
përfshirja në komunitet janë shenjë e 
lidershipit, i cili fitohet dhe përsoset 
nëpërmjet eksperiencës, e pikërisht këtë 
kishte në fokus dhe ky konkurs i vlerave 
humanitare. Prandaj si pjesë e një federate, 
një ndër synimet tona është mbështetja e 
vullnetarëve dhe dhënia e mjeteve dhe 
njohurive bazë për të cilat ata kanë nevojë 
kur përballen me problematika sociale. 
Në kuadër të këtij këndvështrimi për 
fuqinë vullnetare rinore, konkursi nxiti 
vullnetaret të sfidojnë veten në marrjen 
e roleve aktive në grup dhe të kuptojnë 
se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi 
për përmbushjen me sukses të qëllimeve. 
Një “lider” duhet të këtë dëshirën e 
madhe dhe aftësinë për të dëgjuar, 
komunikuar dhe punuar me të tjerët. Kjo 

karakteristikë e lidershipit zotërohej nga 
shumë prej vullnetareve pjesëmarrës dhe 
është një premisë pozitive në rrugëtimin 
e tyre si pionier të vlerave humanitare në 
komunitet. 

Të qenurit vullnetar i KK ndikon 
në formimin e karakterit dhe sigurimin 
e përvojës së nevojshme për rritjen 
e aftësive udhëheqëse, komunikimit 
dhe shërbimit në komunitet, është një 
formë edukimi humanitar që brezat e 
vullnetarëve kalojnë njeri pas tjetrit. 
Pikërisht kjo ishte dhe ajo që ne përjetuam 

madhe, ku bashkëpunimi mes brezave 
është ndër bazat e organizatës, na ndihmoi 
ta realizonim me sukses rolin tonë. 

Ne nuk besojmë se mund të 
merrnim vlerësim më të madh. Ishte 
kjo një shpërblim dhe një arritje për në 
gjë të cilën do ta kuptonim jo vetëm në 
momentin që na u komunikua ky lajm 
por gjatë gjithë konkursit dhe më pas. 

Pas mbledhjes së parë të organizuar, 
na u dhanë më shumë detaje rreth 
konkursit, mënyrës së organizimit në disa 
faza në qytete të ndryshme të Shqipërisë. 
E kjo ishte diçka shumë e mire pasi 
na krijoi mundësinë për të takuar dhe 
njohur me nga afër vullnetare të degëve të 
ndryshme të KKSH dhe të shkëmbenim 
eksperiencat tona me ta. 

Çdo udhëtim në destinacin ku do 
të të zhvillohej konkursi u bë akoma dhe 
më i bukur me prezencën e Doktor Halil 
Stanaj dhe Manjola Syknej të cilët ndanin 
me ne eksperiencat e tyre, na jepnin 
këshilla dhe prania e tyre në juri i jepte 
konkursit një rëndësi të veçantë. Fakti 
që të pranishëm në konkurs do të ishin 
të gjitha degët e KKSH, na bëri me të 
entuziazmuara pasi do të ishim në gjendje 
të shikonim se me sa dëshirë vullnetarët 
kishin punuar, mënyrën e organizimit 
dhe ndarjen e punës, kultura të reja dhe 
qytete të rinj, e për më tepër njohje të reja 
të cilat e bënë akoma me të paharrueshme 
si eksperiencë. Ishim të bindura se në 
këtë konkurs do të kishim skuadra të 
përgatitura më mirë, duke qenë se ishte 
konkursi i tretë radhazi i organizuar dhe 
tashmë degët ishin më të informuara rreth 
rëndësisë dhe mënyrës së funksionimit 
të konkursit. Gjithashtu, ne patëm 
mundësinë që nëpërmjet trajnimeve të 
tjera dhe kampit veror në malin e Dajtit, 
të njihnim disa prej vullnetarëve, të cilët 

si vullnetare të KKSH. Ndërsa rritemi 
brenda organizatës, marrim gjithashtu 
përsipër nivele të ngritjes së përgjegjësisë 
për të inkurajuar vullnetarët e rinj të 
bëhen anëtarë të denjë të kësaj organizate. 
Edhe pse prej vitesh vullnetarë të KKSH, 
edhe për ne kjo ishte një eksperiencë e re 
në pozicionin e jurisë së konkursit. Por 
pavarësisht kësaj, shpesh e gjenim veten 
në emocionet dhe dëshirën e vullnetareve 
për të shfaqur të gjitha njohuritë e tyre 
rreth organizatës. 

Ky konkurs shërben si një nisje për të 
formuar liderët e së nesërmes, duke krijuar 
një platformë vullnetarësh të informuar 
rreth organizatës dhe parimeve të saj, që 
përbëjnë një bazë të rëndësishme për t'u 
përballur me sfidat e reja në mënyrën e 
duhur, në një komunitet që po ndryshon 
vazhdimisht. 

Njoftimi që do të ishim pjesë e jurisë 
na bëri të ndihemi sa të gëzuar aq dhe 
me përgjegjësi sepse tashmë do ishim 
ne që do bënim vlerësimin e përgatitjes 
së vullnetarëve të rinj, ndërkohë që një 
vit më parë ne ishim si ata, konkuronim 
dhe prisnim të vlerësoheshim. Kjo e 
bënte edhe me të rëndësishme paraqitjen 
tonë të denjë si pjesë e jurisë sepse këta 
vullnetarë do të shikonin të ne një model 
të kontributit të tyre të ardhshëm në 
KKSH. Por gjithçka shkoi shumë mirë 
pasi të qenurit pjesë e një familje kaq të 
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e merrnin më seriozisht angazhimin dhe 
kontributin e tyre në aktivitete të tilla. 
Në fazat e para të konkursit të zhvilluara 
në Kukës, Elbasan, Shkodër dhe Fier, 
skuadrat u paraqiten mjaft të përgatitura 
dhe diferenca në pikë midis skuadrave 
ishte shumë e ngushtë. Na pëlqeu fakti që 
pavarësisht rrugës së gjatë që vullnetarët 
kishin bërë, atyre nuk i humbi interesi 
dhe energjia për të shprehur atë që ata 

përfshirëse dhe pati një ndryshim në 
strukturën e organizimit duke nxjerre 
në konkurrim 6 skuadra. Kjo u zgjodh 
në mënyrë që t'u jepnim mundësinë më 
shumë skuadrave për të fituar dhe për 
ta bërë sa më dinamike këtë fazë duke 
vlerësuar kështu dhe përgatitjen e tyre 
në fazat e kaluara. Finalja u mbajt në 
Tiranë dhe atë ditë, jurisë ju bashkangjit 
dhe President i KKSH, z. Ylli Alushi, i 
cili e vlerësoi pasionin për vullnetarizëm, 
humanizëm dhe dije që treguan 
vullnetarët e rinj të organizatës. 

Kjo fazë ishte e mbushur me 
emocione dhe konkurrencë, pavarësisht 
se ishim pjesë e jurisë i kuptonim mjaft 
mirë vullnetarët, pasi dikur kemi qenë 
dhe ne në rolin e tyre, duke u përpjekur 
për ta bërë degën tonë sa më krenare me 

për t'u motivuar nga bashkëmoshatarët 
e tyre, të cilat ndoshta kanë kaluar diçka 
më shumë si pjesë e KKSH. E ndërsa çdo 
konkurs tjetër mund të ketë në thelb të 
shpallë fitues një skuadër, ky konkurs nuk 
ishte i tillë, pasi të gjitha skuadrat fituan 
një eksperiencë unike që do t'u vlejë për 
të ardhmen si agjente të ndryshimeve 
pozitive tek bashkëmoshatarët e tyre, 
e pikërisht kjo ishte ajo çfarë e bënte 
këtë konkurs të veçantë. Për ne ishte një 
eksperiencë që nuk mund të harrohet, 
pasi falë saj arritëm të punonim me 
persona me shumë eksperiencë, një 
vlerësim ky për punën që ne kemi bërë, 
dhe që na mësoi të tregoheshim të 
drejtë dhe bashkëpunues në procesin e 
vlerësimit. 

Si përfundim do të thonim që ky 
konkurs më shumë se çfarë mund t'u ketë 
falur vullnetareve të tjerë, na dhuroi dhe 
ne motivim e dëshirë për të vazhduar 
kontributin tonë në mënyrë të palodhur 
me KKSH pasi është një ndër organizatat 
e vetme e cila e vendos vullnetarin në 
fokus dhe e konsideron atë thelbësor për 
mbarëvajtjen e aktiviteteve të tij dhe kjo 
pasqyrohet më së miri në çdo aktivitet të 
organizuar nga KKSH, që këtë vit vjen me 
moton VULLNETARIZMI NUK NJEH 
MOSHE. 

Duam ta mbyllim me mbresat e një 
prej pjesëmarrësve të konkursit nga Dega 
e KK Elbasan, Monika Selko: "Padyshim 
që ky konkurs është një formë e përsosur 
e rrënjosjes se parimeve dhe vlerave 
humanitare tek çdo vullnetar, konkursi 
ishte i mirëorganizuar dhe pyetjet e 
konkursit nuk kishin vetëm karakter 
teknik, por edhe formues. Falë tij arrita 
të njoh në mënyrë të detajuar KK dhe 
unë besoj se vlerësimi vjen nga njohja. 
Duke njohur idealet që personifikohen, 
e ndjeva veten akoma dhe më shumë 
krenare që jam vullnetare e kësaj shoqate. 
Kjo stimuloi me tej tek unë dëshirën e 
të qenurit vullnetare dhe të realizimit të 
punëve të dobishme në planin personale 
dhe shoqëror. Besoj se ky konkurs ka rritur 
vlerësimin tim kundrejt KK dhe ka nxjerr 
në pah anën time solidare. Konkursi 
ka përforcuar idenë se vullnetarët që 
njihen me parimet esenciale të KK janë 

kontributin tonë si vullnetarë të saj. 
Faza finale shkoi shumë mirë, 

vullnetarët ishin shumë të përgatitur 
dhe kjo gjë ishte arritja më e madhe e 
këtij konkursi që po përfundonte brenda 
hapësirave të Muzeut Historik Kombëtar, 
duke shkruar kështu historinë e një brezi 
tjetër vullnetarësh me plot pasion dhe 
vullnet. Duke njohur mirë parimet dhe 
misionin e organizatës, vullnetarët do të 
jenë në gjendje që njohuritë e përvetësuara 
t’i zbatojnë në planin personal dhe të 
kontribuojnë në komunitet. Aftësitë 
njohëse, sociale dhe organizative të 
fituara, do t'i ndihmojnë at për të qenë një 
shembull pozitiv për bashkëmoshatarët e 
tyre. Çdo aktivitet është i mbushur me 
ndjesi të reja, e për më tepër ky konkurs i 
cili përfshiu 200 të rinj vullnetarë, u dha 
atyre mundësinë për të forcuar punën në 
grup dhe rëndësinë e të qenurit anëtar 
dhe lider i grupit, për të zhvilluar aftësitë 
organizative, për të bërë njohje të reja e 
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Fituesit e Konkursit të IIItë 
Kombëtar “Rinia dhe Kryqi i Kuq”

Vendi i Parë :  Ekipi i vullnetarëve të 
Degës së KK Tiranë;

Vendi i Dytë:  Ekipi i vullnetarëve të 
Degës së KK Elbasan;

Vendi i Tretë:  Ekipi i vullnetarëve të 
Degës së KK Lushnje.

kishin mësuar. Në këto faza spikatën 
shumë skuadra për përgatitjen serioze të 
tyre e ndërkohë që kishte skuadra të cilat 
u vlerësuan për dëshirën për të marrë 
pjesën dhe u stimuluan për t'u përpjekur 
më fort për vitet e ardhshme. Kjo pasi 
qëllimi i konkursit nuk është të penalizoj 
skuadrat, por të nxisë vullnetarët e rinj 
për ndryshime dhe përhapje të vlerave 
pozitive në shoqëri, duke mishëruar me 
veprimet e tyre parimet themelore të KK. 

Skuadrat që spikatën ishin dhe 
skuadrat të cilat arritën të kalonin në 
fazën finale. Pavarësisht se brenda 
çdo vullnetari ekzistonte ndjenja e 
konkurrencës, asnjëherë nuk e harruan 
që të gjithë ishin vullnetarë të KKSH 
prandaj dhe çdo fazë ishte e mbushur 
me harmoni dhe kjo e bënte të veçantë 
për çdo qytet të vizituar. Përkushtimi 
dhe dëshira e tyre për të kaluar në fazat 
e mëtejshme u vu re dhe nga ne si juri 
prandaj ne u përpoqëm të tregoheshim 
tolerant dhe t'i stimulonim vazhdimisht. 

Faza finale u mendua të bëhej më 
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Sa më larg veseve për një jetë të 
shëndetshme e të pa rrezikuar (Një projekt 
i mirëpritur nga të rinjtë)

Nga viti në vit shtohen e zgjerohen 
veprimtaritë humanitare të Kryqit të Kuq 
Shqiptar. 

Me shqetësimin për të pasur një rini 
të shëndetshme, pa vese dhe huqe dhe të 
pa rrezikuar nga sëmundje, aktivitetet 
informuese-edukuese në vijimësi, marrin 
rëndësi të dorës së parë. 

Veçmas veprimtarive të tilla për 
shumë vite me radhë, që kanë pasur e kanë 
në fokus “Parandalimin e HIV/AIDS” 
dhe të sëmundjeve infektive; Mbrojtjen e 
ambientit dhe Higjienën në Komunitet; 
Edukimin e fëmijëve nëpërmjet projektit 
“Higjiena personale” etj., në vitin 2016, në 
kuadër të Programit Shëndetësor, nisi një 
projekt i ri pilot, i titulluar “Parandalimi 
i përdorimit të substancave që krijojnë 
varësi e sëmundje” të tilla si, Droga, Duhani 
Alkooli. Për lehtësi më tej po e titullojmë 
DDA. I pëlqyer prej të rinjve, në vitin 2017 
projekti u zgjerua nga 12 në 17 degë të 
Kryqit të Kuq duke u përmirësuar edhe 
në përmbajtje. I mbështetur në burimet 
njerëzore e financiare të shoqatës dhe me 
kontribut të rëndësishëm nga donatori 
“Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të 
Ditëve të më Vonëshme”, projekti ka pasur 
rreth 12.000 të rinjë përfitues nga shkollat 
e mesme e nga ndërmarrjet prodhuese, në 
secilin vit. 

Pak më shumë rreth projektit :
E filluam duke trajnuar në pesë 

seminare të rinjtë tanë, vullnetarë të 
përkushtuar nga 12 degët e mëdha të KK, 
e më tej edhe nga 5 degët e mesme (sipas 
klasifikimit tonë lidhur me kapacitetet 
e tyre); Përzgjodhëm vullnetarët lider 
të skuadrave treshe të te rinjve të 
trajnuar, që do të bashkëbisedonin me 
bashkëmoshatarët e tyre, sipas metodës, 
të rinjtë për të rinjtë apo, peer education). 
Përgatitëm, prodhuam e shpërndamë, 
shtypshkrime e materiale publicitare dhe 
më pas vijuam me takimet me të rinj 
të shkollave të mesme e gjatë verës të 
ndërmarrjeve prodhuese, në të 17 degët e 
KK.

Nga takimet e deritanishme ndjehemi 
të impresionuar nga përgatitja, serioziteti 
dhe pasioni me të cilët të rinjtë e trajnuar të 

zinxhirit peer-eduacation, bisedojnë dhe 
informojnë bashkëmoshatarët e tyre dhe 
po ashtu nga vëmendja dhe pjesëmarrja 
aktive e të rinjve përfitues në shkollat e 
mesme të Tiranës dhe 16 degëve të tjera.

Një lajm i mirë dhe vlerësues 
njëkohësisht, për vazhdimësinë e 
projektit, është edhe mbështetja, që 
donatori dëshiron të rijapë edhe për gjithë 
vitin 2018, duke e zgjeruar gjeografikisht 
projektin edhe në gjashtë degë të tjera të 
Kryqit të Kuq Shqiptar, duke pretenduar 
shifrën e më shumë se 16.000 të rinjve, 
si përfitues, në shkollat e mesme e 
ndërmarrjet prodhuese në 23 degë të 
shoqatës sonë. 

Pak më shumë rreth drogës, duhanit, 
alkoolit :

Nuk janë të panjohura për opinionin 
publik, përfshi edhe të rinjtë, që në 

vullnetarë, të rinj dhe lexues të revistës, 
të përbashkëtat e pasojave dëmprurëse të 
këtyre substancave, si edhe ndonjë veçanti. 
Së pari, përdorimi i tyre i përsëritur, i 
zgjatur në kohë dhe me sasi, sjell një ditë 
jo shumë të largët, fenomenin e varësisë, 
ku përdoruesi ka nevojë të domosdoshme 
marrjen e tyre, ku nuk e dallon dot kufirin 
deri ku duhet të ndalet, ku gjithnjë e më 
tepër kërkon të rrisë dozat apo sasinë.

Dëmet më të mëdha fillimisht e 
mbarimisht i pëson shëndeti i përdoruesit, 
i cili fillon e rrënohet mjaft shpejt nga 
përdorimi i drogave dhe alkoolit dhe në 
distancë kohore më të largët dhe pa u 
kuptuar, edhe nga duhanpirja. Sëmundjet, 
si kanceri nga duhanpirja dhe vuajtja 
e mushkërive dhe zemrës; cirroza nga 
alkooli dhe dëmtimet në tru, zemër, 
veshka e organe të tjera, po kështu edhe 
më keq nga drogat, e afrojnë vdekjen dhe 
garantojnë një jetë të pa shëndetshme, 
ku nuk vonon dhe krevati i shtëpisë, 
ndërrohet jo pak herë me shtratin e spitalit. 
Por s’mbaron me kaq. Drogat dhe alkooli 
të bëjnë të pa përgjegjshëm, moral prishur, 
pa dinjitet, të rrënuar profesionalisht, të pa 
aftë fizikisht, të deformuar mendërisht, 
të pa përshtatshëm e të pa këndshëm 
në shoqëri e në familje, dëmtues të 
ekonomisë familjare e vetjake, kontingjent 
të veprimeve edhe kriminale.

Të treja DDA, të zbehin rininë dhe 
prishin pamjen, të rrudhin lëkurën, të 
prishin dhëmbët, të dobësojnë seksualisht. 

Ti pi duhan dhe goja të vjen erë; Ti 
pi duhan dhe dëmton familjarët e tu, që 
bëhen duhanpirës pasivë; 

Ti pi alkool dhe dehesh; Ti dehesh 
e vjell, bëhesh sekret nxjerrës, fjalaman 
e gojëndyrë, pisanjos dhe xhanavar, 
zhgërryesh në pluhur e baltë, i dhimbsesh 
kujt të sheh, ngjall neveri tek të tjerë dhe 
dëshpëron pa fund, prindin, vëllanë, 
motrën, fëmijët, të afërmit e tu.

Ti pi drogë, por të duhen lekë që ta 
blesh, lekë, që si ke dhe vjedh, jo njëherë, 
por shpesh, fillimisht familjen e pastaj ku 
të gjesh, ku të mundesh e si të mundesh. 
Ti pi drogë dhe largohesh nga shoqëria, 
mbyllesh në vetvete, humbet interesin 
për jetën dhe jeton në një botë iluzive 
nën efektin e drogave dhe kur zgjohesh 

shoqërinë njerëzore, anë e mbanë botës, 
një numër i madh njerëzish janë përdorues 
të drogave dhe një numër edhe më i madh, 
pason me duhanpirësit dhe pijedashësit e 
gradave të ndryshme. 

Po kështu edhe në vendin tonë 
duhanxhinj të thekur e pijetarë pa karar, 
ka pasur, ka dhe do të ketë me shumicë.

Ndryshe, me drogën dhe përdoruesit 
e saj. Droga tek ne, vjen si një fenomen i 
ri dhe numri i përdoruesve të drogave 
është gjithnjë e në rritje. Të rinj që fillojnë 
duhanin, drogat, e të tjerë që jepen pas 
pijeve, pa llogaritur pasojat, pa qenë të 
mirë informuar dhe të pa vetëdijshëm 
apo të vetëdijshëm në mënyrë gjysmake, 
na bënë ta ndjenim detyrim human dhe 
nevojë për të kontribuuar në informim - 
edukimin e të rinjve tanë në përgjithësi.

Në artikull nuk kemi pretendimin 
për të shkruar në detaje për secilën nga 
substancat DDA dhe as shkencërisht, 
por në mënyrë të përmbledhur do 
sjellim në vëmendjen tuaj të dashur 

Rubrika e Shëndetit : DDA një projekt i mirëpritur nga të rinjtë
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Dy javë në Shqipëri në një mision 
humanitar, përshtypjet tuaja mbi atë 
çfarë ju përjetuat në zbatimin e tij në 

praktikë?
Misioni ynë humanitar në Shqipëri 

nisi menjëherë pas lajmit për përmbytjet 
e ndodhura në Shqipëri në javën e parë të 
muajit dhjetor të viti që shkoi. Pikësëpari, 
Gjysmëhëna e Kuqe Turke (GjKT) mori 
kontakt me Kryqin e Kuq Shqiptar (KKSH) 
dhe më fill pas kësaj u vendos menjëherë 
që të jemi pranë njerëzve në nevojë, të 
prekur nga përmbytjet. Me këtë Shoqata 
jonë kombëtare kërkonte të realizonte një 
mision humanitar që do të sillte shpresë 
për njerëzit e prekur nga kjo fatkeqësi, dhe 
t’i bënte të mendonin se nuk ishin vetëm. 
Gjatë zbatimit të operacionit të ndihmës 
në praktikë, gjatë shpërndarjeve ne morëm 
falënderimet e njerëzve dhe ne mendojmë 
se ja kemi arritur të ndihmojmë sadopak 
ata që u prekën nga përmbytjet.

Dy javë në Shqipëri kaluan mjaft 
shpejt, si dy minuta. Dhe kësaj nuk i heq 
asnjë fjalë. Dhe kjo për shkak të volumit 
të madh të punës, por edhe për shkak të 
mikpritjes. Operacioni ishte i vështirë, por 
ne ishim të kënaqur sepse po ndihmonim 
njerëzit që u prekën nga përmbytjet. 
Ishte një mision humanitar, një përpjekje 
njerëzore ashtu si dhe qëllimi i tij, për 
të ndihmuar njerëzit që të kapërcenin 
fatkeqësinë që u kishte rënë. Operacion i 
ndihmës bëri të shohim me sytë tanë se 

me sa shumë përkushtim punonte KKSH 
për të ndihmuar bashkatdhetarët e tij 
në nevojë. Për mua personalisht, ishte e 
mrekullueshme të punonim në ekip në 
seli dhe në degët e KK të Fierit, Vlorës dhe 
Fushë Krujës të KKSH. 

Në koordinim me KKSH, GjKT, 
shpërndau 1000 pako ushqimore, 750 kite 
higjienike dhe 1125 batanije. Dua të shtoj 
se GjKT ka kryer operacione humanitare 
dhe më parë në Shqipëri si dhe në shumë 
pjesë të botës. Pjesë e familjes së madhe 
të KK dhe GjK, ne kemi të njëjtat parime. 
GjKT ka qenë dhe do të jetë në kohërat e 
vështira pranë Shqipërisë dhe shqiptarëve 
që ne i shohim si vëllezër.

Gjysmëhëna e Kuqe turke është një 
nga shoqatat më të fuqishme donatore 
në lëvizjen ndërkombëtare, cili është 

kontributi i saj sot?
Që nga themelimi i saj në vitin 1868, 

GjKT ka realizuar shumë operacione 
humanitare në vend dhe jashtë vendit, duke 
rritur mjaft programet e saj të ndihmës 
ndërkombëtare. Vetëm në 15 vitet e fundit 
ajo ka qenë prezent me ndihmat e saj në 140 
vende. Përveç ndihmave të organizuara 
në situata emergjente, Gjysmëhëna e 
Kuqe Turke ka zyra e saj të përhershme 
të përfaqësimit në Somali, Irak, Gaza, 
Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Sudanin 
e Jugut dhe Jemen me qëllim forcimin 
e kapaciteteve lokale për të mbështetur 
zhvillimin rajonal. Gjysmëhëna e Kuqe 
Turke, si një organizatë proaktive, vepron 
në pajtim me misionin e saj, me qëllim 
që të ndihmojë njerëzit e varfër dhe të 
pambrojtur në fatkeqësi, por dhe në 
periudha të zakonshme, duke zhvilluar 
bashkëpunimin në shoqëri, duke dhënë 
siguri dhe zvogëluar cënueshmërinë.

Misioni juaj në Shqipëri, u nderua me 
praninë e z. Abdullah Tatlic, nënkryetar 

i Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë 
të Gjysmëhënës së Kuqe Turke. Diçka 

më shumë për mendimin e tij për 
Shqipërinë, për Kryqin e Kuq Shqiptar  
dhe marrëdhëniet midis dy shoqatave?

Pikësëpari do të doja të falënderoja 
dhe një herë që na dhatë mundësitë për të 
shprehur ndjenjat 
tona. Turqia dhe 
Shqipëria sot kanë 
marrëdhënie të 
shkëlqyera në shu-
më aspekte. Ne 
kemi një histori 
të përbashkët dhe 
lidhje të thellë miqësie mes dy vendeve. 
Për më tepër kemi ngjashmëri kulturore 
dhe lidhje të forta mes shoqatave tona.

Dhe kjo marrëdhënie mes dy 
shoqatave ka efekt pozitiv në veprimtaritë 
tona të përbashkëta humanitare. KK 
dhe GjK është një familje e madhe, është 
një mënyrë dhe një mjet për të lehtësuar 
vuajtjet e njerëzve duke përmbushur 
nevojat humanitare të atyre që janë prekur 
nga fatkeqësi të ndryshme natyrore dhe 
njerëzore. Të gjithë pjesëtarët e kësaj 
familje, ndërkohë që gjejnë zgjidhje 
për problemet e komunitetit, janë të 
përkushtuar fort ndaj parimeve të 
humanizmit, paanësisë, neutralitetit, 
pavarësisë, vullnetarizmit, unitetit dhe 
universalitetit.

GjKT dhe KKSH janë të lidhur me 
këto parime ndërsa operojnë në terren dhe 
ne e shohim KKSH si një nga partnerët 
tanë më të mirë në rajon. Në aktivitetet e 
shumta që GjKT ka qenë e përfshirë në 
rajon dhe më gjerë, marrëdhëniet tona 
dhe bashkëpunimi me KKSH ka qenë 
gjithmonë i shkëlqyer jo vetëm në terren, 
por edhe në planifikim, në procedurat e 
vendimmarrjes, në zbatimin në praktikë 
dhe në raportim. 

Personalisht, por si GjKT do të 
doja të falënderoja anëtarët e KKSH 
për të qenë në shërbim të atyre që 
kanë nevojë për ndihmë. Do të doja të 
falënderoj gjithashtu, dhe njëherë për 
mikpritjen dhe bashkëpunimin e mirë 
midis dy Shoqatave tona Kombëtare. 

Veprimtaritë në ndihmë të njerëzve në nevojë në vende të ndryshme 
të prekura nga konfliktet e armatosura apo katastrofat natyrore, të  

Gjysmëhënës së Kuqe Turke janë të shumta.  Ato synojnë shpërndarjen e 
ndihmave ushqimore dhe jo ushqimore, por dhe zhvillimin e veprimtarive 

mbështetëse në favor të shoqatave si motra dhe komuniteteve në nevojë. 
Intervistë me Fuat Emin Shef i Njësisë së Menazhimit të Strategjisë dhe të 

Informacionit në Gjysmëhënën e Kuqe Turke

Intervista jonë: Një mision humanitar në ndihmë 
të të prekurve nga përmbytjet 

Me misionin e Gjysmëhënës së Kuqe Turke në Shqipëri
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Në fillim të viteve 2012, Kryqi i 
Kuq Shqiptar zhvilloi me mbështetjen 
e Vodafone Albania Foundation dhe 
në bashkëpunim me Spitali “Hygeia” 
dhe me shërbimin parësor mjekësor në 
vend, një projekt të quajtur “Mjekësia 
nëpërmjet teknologjisë celulare” qëllimi 
i të cilit ishte ofrimi në hapësirë dhe në 
kohë të shërbimeve mjekësore bazë, për 
shtresat më nevojtare, në zonat e thella të 
vendit. Si rezultat në një kohë relativisht të 
shkurtër, u ekzaminuan 15000 pacientë, 
të cilët përfituan rreth 75000 ekzaminime 
të ndryshme si  EKG, Spirometër, 
Oksimetër, matje e tensionit arterial, 
glicemisë, kolesterolit dhe triglicerideve. 
Në praktikën e përditshme të zbatimit 
të projektit shpesh lindte nevoja për 
dhënien e ndihmës së parë, atje në terren, 
në praktikën e përditshme, nga vetë 
personeli mjekësor. Prej këtej lindi mori 
jetë dhe iniciativa e KKSH, për të kërkuar 
akreditimin e mjekëve në lidhje me temën 
“Teknikat e dhënies së Ndihmës së Parë” 
dhe pas kësaj dhe realizimi i trajnimeve të 
ardhshme në fushën e Ndihmës së Parë, 
akreditimin e tyre nga QKEV.

Në muajin Nëntor 2015, në lidhje dhe 
në zbatim të projektit u zhvillua trajnimi 
“Telemjekësia nëpërmjet Teknologjisë”. 
Modulet e trajnimit u përgatitën nga 
koordinatorë të projektit, dhe pas një 
periudhë provë tre mujore, u prezantua 
në QKEV-së. Në përgjigje të aplikimit 
me nr. Prot.434, datë 13/10/2015 në 
zbatim të VKM 788, të datës 22/09/2015, 
QKEV miratoi kërkesën për akreditimin 
e aktivitetit “Telemjekësia nëpërmjet 
Teknologjisë”, duke i njohur këtij trajnimi 
9 kredite. Në këtë trajnim u certifikuan 35 
pjesëmarrës, koordinatorë të projektit të 
Telemjekësisë, vullnetarë të KKSH. 

Në vazhdim të bashkëpunimit me 
QKEV, u aplikua sërish në vitin 2016, por 
kësaj radhe mbi temën “Teknikat e Dhënies 
së Ndihmës së Parë”. Nevoja për përgatitjen 
e këtij trajnimi, lindi si rezultat i kërkesave 
të stafit mjekësor në terren, në lidhje me 
nevojën e njohjes së teknikave të dhënies 
së Ndihmës së Parë. Falë bashkëpunimit 
me koordinatorët e certifikuar në fazën e 
parë dhe instruktorëve të Ndihmës së Parë, 
u zhvillua trajnimi në qendrën e Trajnimit 

të KKSH. Pjesëmarrja dhe vlerësimi 
ishte në nivele shumë të mira. Trajnimi 
ndërthur pjesën teorike me atë praktike 
dhe shoqërohej me video ilustruese. 
Theksojmë se vecanërisht pjesa praktike 
pati një ndikim të madhe te pjesëmarrësit. 

Në përgjigje të aplikimit të KKSH 
me nr. Prot.469, datë 22/07/2016 dhe në 
zbatim të VKM 788, datë 22/09/2015, 
QKEV miratoi kërkesën për akreditimin 
e aktivitetit “Teknikat e Dhënies së 
Ndihmës së Parë” duke i njohur 10 
kredite. Trajnimet u zhvilluan në Qendrën 
e Trajnimet të KKSH, gjithsej 9-të nga 
muaji Shtator në Dhjetor 2016. Stafi 
mjekësor, që u akreditua në lidhje me 
temat arriti numrin 223 pjesëmarrës, të 
cilët morën pjesë në trajnim 2 ditor, i cili 
u zhvillua gjatë periudhës Shtator-Dhjetor. 
Leksionet, lista e pjesëmarrësve, raportet, 
formular vlerësimi, formular dijesh, si 
edhe pjesa praktike ishin pjesë aktive e çdo 
trajnimi. Formulari i vlerësimit u nënvizua 
pozitivisht nga të gjithë pjesëmarrësit, të 
cilët paraqitën kërkesë për trajnimin tjetër 
të ofruar nga KKSH. 

Në vazhdim, grupi i punës përpiloi 
modulet dhe leksionet për disa tema, në të 
cilën prioritet ju dha temës së Talasemisë. 
Sigurisht, që në këtë temë rendësi i japim 
dhe promovimit të dhurimit vullnetar të 
gjakut. Në përgjigje të aplikimit të KKSH 
me nr. Prot.469, datë 22/02/2017 dhe në 
zbatim të VKM 788, datë 22/09/2015, 
QKEV miratoi kërkesën për akreditimin e 
aktivitetit “Etika, anemitë dhe parazitozat 
në shërbimin parësor” duke i njohur 12 
kredite. Trajnimi i parë mbi këtë temë u 
zhvillua në muajin Mars, duke u vlerësuar 
mjaft nga pjesëmarrësit. 

Ndërsa trajnimet “Teknikat e 
dhënies së Ndihmës së Parë” u zhvilluan 
në bashkëpunim me degët e KK Mirditë, 
Pukë, dhe Malësi e Madhe. Megjithatë 
pjesa më e madhe e trajnimit u zhvillua në 
rrethin e Tiranës. Me kërkesë të personelit 
mjekësor të Rinasit u zhvillua trajnimi 
në ambientet Rinas tek i cili morën pjesë 
65 pjesëmarrës. Trajnimet në lidhje me 
temën e Etikës u zhvilluan në Tiranë dhe 
Malësi të Madhe. Gjithsej morën pjesë 
124 pjesëmarrës, të cilët u certifikuan dhe 
u akredituan me 12 kredite. Në lidhje me 

trajnimin Teknikat e Dhënies së Ndihmës 
së Parë gjatë vitit 2017 morën pjesë 317 
pjesëmarrës, dhe për të dy aktivitetet 
shifra e përfituesve arriti 441. Nga viti 
2016 – 2017 numri i përfituesve ka arritur 
shifrën 699, si edhe bashkëpunimi me 
QKEV është në nivele të mira, specialistët 
e këtij institucioni ofrojnë mbështetjen e 
tyre në çdo trajnim që organizohet. 

Pse janë të rëndësishme këto trajnime 
dhe cila është vlera e vërtetë? Nuk e di, sesi 
do të ishte për një pjesëtar të personelit 
shëndetësor të mos kishte informacion 
mbi bazat, dhënien e ndihmës së parë?! 
Mesatarisht një mjek viziton 12 pacientë 
në një ditë pune, dhe nëse do të aplikonte 
njohuritë e ndihmës së parë vetëm 
në një pacient në ditë pune, atëherë 
numri i përfituesve nga trajnimet që ne 
kemi organizuar do të arrinte shifrën 
167,760. Temat nga të cilat përfiton 
grupi shenje i personelit shëndetësor 
janë: mbështetja bazë për jetën, lirimi i 
rrugëve të frymëmarrjes, pozicioni anësor 
i qëndrueshëm, masazhi i zemrës te të 
rriturit dhe fëmijët; mbytja tek të rriturit 
dhe fëmijët, shkaktarët shenjat e shokut; 
lëndimet dhe llojet e plagëve, djegiet, etj. 

Koordinatore e Projektit 
Blerta Ndrekaj

Kryqi i Kuq Shqiptar akrediton personelin 
mjekësor në fushën e Ndihmës së Parë
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"Fqinji ndihmon i pari" - Bashkëpunimi 
ndërmjet shoqatave të Kryqit të Kuq të 

rajonit 

ndihesh i dëshpëruar, i mjerë, me dhimbje 
trupi e shpirti, aq sa të duket se s’je më i 
kësaj bote. 

E pra këto janë vetëm ca pak 
përshkrime për këto substanca, që krijojnë 
varësi, që të sjellin dëme të pallogaritshme 
dhe ti që i lexon, besojmë se s’ke për 
t’i filluar dhe ti që sapo i ke filluar, do 
bësh mirë t’i lësh dhe për ata që janë të 
varur, Ti, Unë, Ne, duhet të përpiqemi t’i 
ndihmojmë, të mos i stigmatizojmë dhe të 
jemi kontribuues, me aq sa mundemi, për 
t’i larguar nga drejtimi i gabuar që kanë 
marrë.

Edukimi është proces me shumë 
aktorë dhe i vazhdueshëm. Në se e 
parafytyrojmë si një lumë, që të jetë plot 
me ujë e të derdhet bollshëm në det, 
duhet që burimi nga rrjedhë dhe prurjet 
e lumenjve, përrenjve, rrëkeve, majtas e 
djathtas gjatë gjithë rrjedhës (rrugës) ta 
mbushin sa më shumë e më mirë. 

Armand Pambuku
Koordinator i Programit të Shëndetit

*Xhanavar : i veshur keq dhe krejtë-
sisht i çrregullt dhe i pa mirëmbajtur

Një nismë që ka për qëllim forcimin 
e bashkëpunimit rajonal të shoqatave 
kombëtare të Europës Juglindore në 
fushën e përgatitjes dhe përgjigjes në raste 
fatkeqësish. 

Në frymën e kësaj nismë, Delegacioni 
për Europën i Federatës Ndërkombëtare 
të Kryqit të Kuq me qendër në Budapest 
organizoi tri veprimtari të rëndësishme në 
Sutomore të Malit të Zi që synonin krijimin 
e një frymë të përbashkët në mbështetje të 
kësaj iniciative dhe institucionalizimin e 
saj për një zbatim të suksesshëm të saj.

Takimi i parë u realizua më 29-
30 shtator me drejtuesit ekzekutivë dhe 
përgjegjësit e programeve të ndërhyrjes 
për raste katastrofash, dhe përfaqësues 
të FNKK dhe të KNKK, pas takimit të 
drejtuesve më të lartë të shoqatave të rajonit 
në Zagreb të Kroacisë, të cilët ranë dakord të 
nisin një bashkëpunim nën moton “Fqinji 
ndihmon i pari“. Objektivat e këtij takimi 
ishin: rritja e cilësisë dhe efektivitetit të 
bashkëpunimit rajonal midis shoqatave në 
të gjithë aspektet me interes të përbashkët. 
Takimi vendosi ngritjen e një grupi të 
përbashkët që do të zbatojë angazhimet 
e marra në kuadër të këtij bashkëpunimi. 
Drejtues të grupit do të jetë KK Kroat 
dhe ndihmës KK Bullgar. Pjesëmarrësit 
diskutuan për bashkëpunimin rajonal në 
raste katastrofash dhe krizash, zhvillimi i 
burimeve njerëzore; forcimi i vizibilitetit 
dhe stërvitja në rolit ndihmës; përcaktimi 
i rrjetit ligjor; shoqata në sistemin e 
menaxhimit të krizave dhe katastrofave 
në vend; nënshkrimi i Memorandumeve 
të mirëkuptimit me institucione relevante 
në vend; përdorimi i teknologjive të reja. 
Takimi miratoi miratuan dokumentin 
kornizë për bashkëpunimin të titulluar 
"Fqinji ndihmon i pari”.

Takim i dytë u organizua me 
koordinatorët e Programit të përgatitjes 
dhe përgjigjes në raste katastrofash 
të shoqatave Ballkanit, dhe asaj të 
Izraelit, nga FNKK&GjK në Budapest. 
Në takim u diskutua për trendin e 
katastrofave dhe krizave në Europë, rolin 
e Zyrës së FNKK&GjK në Budapestit 
dhe për programin CASH/EUR në raste 
emergjencash. Për këtë të fundit GjK 
Turke prezantoi një projekt, të ngjashëm 

me atë të një mbështetje sociale në nivel 
vendi, ku janë përfshirë Shteti - GjK 
Turke - UNHCR- WFP- ECHO - Kizilay 
bank, nga i cili përfitojnë rreth 1.3 milion 
refugjatë në muaj. Këtë projekt, FNKK 
po e sugjeron gjithnjë e më shumë, duke 
nxitur shoqatat të aplikojnë në DREF apo 
të apelojnë për CASH distribution në 
raste emergjencash natyrore apo krizash 
në vendet e tyre. Trajnimi për skuadrat 
për raste katastrofash, është një trajnim 

standard i Zyrës Rajonale në Budapest që 
synon trajnimin e stafit dhe vullnetarëve të 
shoqatave. 

Në takimin që u zhvillua më 2-9 
tetor 2017, në Sutomore të Malit të Zi, 
morën pjesë shoqatat e Ballkanit dhe 
ato të Kaukazit dhe e Izraelit. KKSH u 
përfaqësua me dy vullnetarë të dalluar 
në këtë fushë z. Saidi Bushaj, dega e KK 
Shkodër dhe zj. Antonela Zeka, dega e KK 
Tiranë. 

Trajnimi ofroi një cikël të gjerë 
temash që kanë të bëjnë me emergjencat 
si: terminologjia bazë, analiza e rreziqeve, 
hartimi i planeve, vlerësimi i nevojave 
në raste katastrofash, mbështetja 
psikologjikë dhe NP, shëndeti në 
emergjenca, shpërndarja e ndihmave, 
strehimi, menaxhimi i kampeve në raste 
katastrofash, etj. Delegacioni i FNKK&GjK 
në Budapest, ka përgatitur dhe një program 
software të emërtuar DRIS në të cilin janë 
hedhur kapacitet njerëzore dhe materiale 
të shoqatave të ballkanike. Trajnime të tillë 
në fushën e menaxhimit të katastrofave 
synojnë rritjen e kapaciteteve njerëzorë të 
shoqatave dhe bashkëpunimin e ndërsjellë 
në emergjenca të mëdha.

të gatshëm të luftojnë për mbrojtjen e 
dinjitetit e t’u vijnë në ndihmë personave 
në nevojë. Realisht u kam treguar të gjithë 
shokëve të mi rreth këtij konkursi dhe kam 
folur gjatë për ndikimin që kishte tek unë 
kjo experiencë. Krahas pjesës kompetitive 
kemi njohur njerëz të rinj, kemi njohur KK 
dhe ajo që është më e rëndësishme, kemi 
njohur rëndësinë e vlerave të tolerancës 
dhe solidaritetit në shoqëri. " 

“Kushdo që punon me rininë, ka 
fuqinë të zotërojë të ardhmen!”

Konkursi “Rinia dhe 
Kryqi i Kuq”

vijon nga faqe 13

DDA një projekt i 
mirëpritur nga të 

rinjtë

vijon nga faqe 13



Emblema dhe shërbimet e Kryqit të 
Kuq janë bërë të njohura për herë të parë 
në Shqipëri para dhe gjatë Luftës së Parë 
Botërore. Ushtritë si ajo osmane, italiane, 
austriake, etj. shoqëroheshin nga njësitë 
e Kryqit të Kuq apo të Gjysmëhënës së 
Kuqe. Kujtojmë se në këto vite, shërbimet 
e tyre ishin në ndihmë të ushtarit të 
plagosur dhe të sëmurë në fushën e 
betejës. Por pranë vendeve të fushimit, 
dhe në qytet ku ishin dislokuar, në 
kontakt me popullsinë vendase, ato kanë 
realizuar dhe misionet e para humanitare 
në ndihmë të njerëzve në nevojë. 

Shtetit i ri shqiptar i krijuar në 
vitin 1912, krahas detyrave të tjera 
shumë të rëndësishme kërkonte të sillte 
ndryshime në fushën e shëndetit, e cila 
ishte më shumë se e mjeruar. Pikërisht 
në këtë kohë duhet kërkuar dhe fillesa 
e veprimtarive të para të Kryqit të Kuq 
(akoma jo të Kryqit të Kuq Shqiptar) në 
shërbim të shëndetit të popullatës, e cila 
trashëgonte një situatë mjaft të mjeruar.

Ardhja e Princ Widit dhe vendosja 
e tij në krye të vendit, të Shqipërisë, hapi 
perspektiva dhe për Kryqin e Kuq e atë 
shqiptar në veçanti. Më 28.06.1914, vjen 
në Shqipëri, i dërguar nga shteti rumun 
një detashment ushtarak vullnetar i Kryqit 
të Kuq të Rumanisë, për të ndihmuar 
Princ Vidin, nipi i Mbretëreshës Elisabeta 
të Rumanisë. Në krye të këtij grupi ishte 
Ibrahim Temo1. Veprimtaria e Temos 
vazhdon për disa muaj dhe misioni 
përfundon njëherësh me largimin e Princ 
Vidit nga Shqipëria.. 

Dokumentet e kohës, tregojnë se 
nuk vihej në diskutimi krijimi i kësaj 
shoqate, misioni i të cilës ishte mjaft 
i domosdoshëm në atë kohë. Për hir 
të rrethanave të kohës dhe besimeve 

të ndryshme fetare në vend, vihej në 
diskutim emri që duhet të merrte 
shoqata. Në librin “Gjashtë muaj mbretëri. 
Shqipëria më 1914”, të Duncan Heaton-
Armstrong2 shkruhet “Në periferi të 
qytetit, disa mjekë shqiptarë, të ndihmuar 
nga të huajt dhe nga disa qytetarë vendas 
të arsimuar, kishin ngritur një stacion 
të kryqit të kuq; me këtë rast një numër 
italianësh po bënin punë shumë të mira 
midis të plagosurve. Në fakt, Kryqi i Kuq 
Shqiptar duhet të quhet Ylli i Kuq, pasi ky 
ishte simboli i miratuar nga qeveria, duke 
qenë se si Kryqi ashtu dhe Gjysmëhëna 
ishin kundërshtuar nga një njëra pjesë 
apo tjetra e popullsisë.” Faqe 110 e botimit 
anglisht.  

asaj çfarë thamë më sipër, një foto mjaft 
e vyer nga Edit Durham. Ajo shihet në 
këmbë në vijën e parë të luftimit, pas 
pozicioneve të fshatarëve shqiptarë në 
mbrojtje të Princ Wiedit. Edit Durham 
është në mision. Në krah ka një ruben 
të bardhë me një yll të kuq. Mos vallë 
shoqata ishte krijuar që në atë kohë? Por le 
të shikojmë dokumentet e kohës.

Iniciativa për krijimin e shoqatës 
nga ana e Mbretërisë së Princit Wied-
it dëshmohet dhe në korrespondencën 
e viti 1920, që ndodhet në Arkivat e 
Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, 
korespondencë që i bën jehonë sërish 
themelimit të Kryqit të Kuq Shqiptar. 
Letra është nënshkruar nga Dr. von 

Stockhausen, me shumë gjasa 
nëpunës i oborrit të Princ Wied, 
që vazhdonte të të mos hiqte 
dorë nga pretendimi i postit të 
Mbretit të Shqipërisë dhe z. De 
Watevil, përfaqësues i KNKK 
në Berlin. Pasi informon për 
“gatishmërinë dhe përpjekjen...
për krijimin e një organizate 
të fortë dhe bujare të Kryqit të 
Kuq Shqiptar... dhe përpjekjen 
për njohjen e tij nga Kryqi i Kuq 
Ndërkombëtar në Gjenevë....” 

në letër ritheksohet sërish fakti se...”ka 
pasur një përpjekje që në vitin 1914 për 
organizimin e Kryqit të Kuq Shqiptar, 
përpjekje që u ndal për shkak të luftës 
botërore. Duke marrë në konsideratë 
shqiptarët myslimanë, emri i tij nuk ishte 
“Kryq i Kuq” por “Ylli i Kuq”.

Ndërkohë që në fillim të vitit 1919, 
në shumë qytete të vendit, të rrënuar dhe 
në varfëri të plotë nga Lufta e Parë Botëror 
shihen misionet e para humanitare të 
Kryqit të Kuq Amerikan, ashtu si në 

Një paragraf i vetëm nga ky libër, 
na jep një tablo të gjerë të asaj çfarë ishte 
bërë në atë kohë në lëmin e Kryqit të Kuq. 
Kështu, “mjekë shqiptarë të ndihmuar nga 
të huajt kishin ngritur një stacion të Kryqit 
të Kuq”. Jemi në fushën e betejës dhe se 
misioni kryesor ishte përkujdesja ndaj 
të plagosurve, “me këtë rast një numër 
italianësh po bënin punë shumë të mirë 
midis të plagosurve”. E rëndësishme është 
se qeveria ishte marrë me këtë çështje. Jo 
vetëm kaq, por dhe deklarohet që qeveria 
kishte miratuar krijimin e shoqatës, dhe 
për më tepër kishte miratuar një simbol 
tjetër në vend të Kryqit të Kuq. Simbolin 
e “Yllit të Kuq”. Arsyeja është e thjesht 
dhe në rrethanat e kohë, për tu marrë 
në konsideratë sepse “si Kryqi ashtu dhe 
Gjysmëhëna ishin kundërshtuar nga njëra 
pjesë apo tjetra e popullsisë.” Jemi në vitin 
1914.

Dëshmitë e ardhura nga ajo kohë na 
sjellin dhe një foto mjaft domethënëse të 
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shumë vende të tjera të Europës, të cilat 
vijnë dhe forcohen akoma më shumë në 
vitin 1920. Dëshmi e rëndësishme është 
dhe prezenca e Kryqit të Kuq në Luftën e 
Vlorës, në mesin e atij viti.

Dëshmi të shumta tregojnë se 
shtytësi kryesor për krijimin e Kryqit të 
Kuq Shqiptar ishte Eugene Pittard, një 
mik i madh i Shqipërisë. Një antropolog 
i shquar, që me Ballkanin dhe posaçërisht 
me Shqipërinë e lidhnin studimet e tij, ai 
nuk mund të qëndronte indiferent ndaj 
situatës tejet të mjerueshme që kishte 
pllakosur Shqipërinë. Ai ishte nga Gjeneva 
dhe për këtë dhe një mik i mirë i Komitetit 
Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Situatës 
së rënduar të vendit në fund të vitit 1920 
iu shtuan dhe fluksi i madh i refugjatëve 
të dëbuar nga Dibra si pasojë e represionit 
serb. Ishte pikërisht kjo situatë që e nxiti 
atë të shtynte ajkën e intelektualëve të asaj 
kohë që të ndërmerrnin krijimin e Kryqit 
të Kuq Shqiptar. 

Ndër ta përmendim dhe Prof. Dr. 
Rifat Frashëri më shumë merita botërore 
në fushën e kërkimeve biologjike, dhe Dr. 
Ahmed Sadeddin, që sapo ishin rekrutuar 
nga qeveria e asaj kohe, i pari si Drejtor i 
Përgjithshëm i Shëndetësisë, dhe i dyti si 
Inspektor i Përgjithshëm i saj. 

Themelimi i Kryqit të Kuq Shqiptar 
jepet shumë qartë në një artikull të 
gazetares së njohur dhe gruas së Prof. 
Pittrad në gazetën “La Suisse” në të cilin 
ajo jepte arsyet sepse duhej themeluar kjo 
organizatë, si dhe frymën e mbledhjes 
së themelimit të Kryqit të Kuq Shqiptar. 
Duke i rikthyer dhe një herë te emblema, 
...” Që në fillim u ndeshën me vështirësi 
të mëdha. Në këtë vend me shumicë 
myslimanë, a do të pranonin të gjithë 
emblemën me kryq? Ndërkohë nuk 
mundej që t’i kërkohej pakicës së krishterë 
që të zgjidhte gjysmëhënën...Shumë 
shqiptarë ëndërronin një emblemë të tretë, 
të pranueshme prej tyre : një shqiponjë apo 
një yll të kuq, për shembull. U desh që t’u 
lihej të kuptonin se kjo ishte e pamundur – 
dhe e padobishme që t’i kërkohej Komiteti 
Ndërkombëtar pranimin e një embleme 
të tretë. Mbetej perspektiva e bashkimit 
të tyre nën të vetmin flamur, kryqin dhe 
gjysmëhënën, zgjidhje kjo që shqetësonte 

mjaft mendjet që mendonin se një gjë 
e tillë do të shihesh keq nga Europa dhe 
do të nxiste dyshimet se një zgjidhje e 
tillë kërkonte që të gjendej gjithnjë në të, 
një kujtim nga zgjedha turke. Vetë disa 
muslymanë e ndjenin këtë, përsa kohë ata 
kërkonin të afirmonin pavarësinë e tyre të 
plotë nga ish zotërit e tyre të vjetër...

....Një ditë para nisjes sonë, pati një 
mbledhje mjaft të gjallë. Pas fjalës së gjatë 
të profesor Pittard mbi rolin që ka luajtur 
Kryqi i Kuq në Europë, dhe thirrjes që bëri 
duke u kërkuar shqiptarëve që të krijojnë 
përfundimisht shoqatën e tyre të Kryqit të 
Kuq, shumë oratorë u ngritën dhe morën 
fjalën. Ata deklaruan se do ta krijonin 
menjëherë. 

Ndihma e vyer e dhënë nga Kryqi 
i Kuq në shumë aspekte por kryesisht 
në atë shëndetësore, nxiti intelektualët 
e asaj kohe, të ndërmerrnin iniciativën 
e themelimit të shoqatës vendase, atë 
të Kryqit të Kuq Shqiptar, e cila arrin të 
krijohet në 4 tetor të vitit 1921. Por njohja 
e tij nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit 
të Kuq do të kërkonte miratimin e statusit 
dhe të Ligjit për Kryqin e Kuq Shqiptar 
nga Parlamenti i kohës. 

Pikërisht në këtë diskutim të 
Parlamentit të kohës të vitit 1923, rikthehet 
dhe një herë problemi i emrit të shoqatës, 
por në një situatë krejt tjetër. Shoqata ishte 
krijuar më 4 tetor 1921, dhe emri i saj 
ishte caktuar nga themeluesit e saj “Kryqi 
i Kuq Shqiptar”. Në Parlament, diskutantët 
kërkojnë që emri i shoqatës, të mos binte 
ndesh dhe të mos kishte kundërshtitë e 
popullsive të feve të ndryshme në vend. 
Dhe ja ku kemi një propozim të ri që 
“emni i kësaj shoqënie (të Kryqit të Kuq) 
duhet ndërrue në “Shqypja e Kuqe”. Në 
qoftë se do të thuhet qi qendra e Kryqit të 
Kuq nuk do të na pranojnë, nuk duhet të 
trembemi se edhe Persianve ja kan pranue 
mbas sa kohe “Luanin e Kuq” kështu qi 
sikur ja u kan pranue tjerëve kan me na 
pranue edhe neve.” Ideja e hedhur për 
një emër tjetër, ndryshe nga ai i Kryqit 
të Kuq, u kundërshtua me shumë forcë 
nga deputetë të ndryshëm, ku dallohet 
Ali Këlcyra, që tha se, ...”(ne)nuk duhet të 
çfaqemi përpara botës së gjytetënueme me 
një maskë të ndryeshme që i kundërshton 

shpirtit të popullit Shqiptar e ta lemë 
emnin e Kryqit të Kuq ashtu sikundër 
është, se prej kësaj nuk mund të kemi 
asnjë dëm përveç dobisë së madhe e se 
do të sjellim një harmoni të madhe në 
mes të popullit Shqiptar e do të tregojm se 
muslimanizma nuk është një fe fanatike...”

Dhe që nga ajo kohë, emri i shoqatës 
vendore është Kryqi i Kuq Shqiptar, emër 
që asnjëherë nuk është vënë në diskutim.

Nga Z. Muça, Koordinator për 
marrëdhëniet me publikun.

1 Ibrahim Temo – atdhetar i shquar, 
lindur në Dibër. Në qeverinë e Princ Vidit, 
Temo ishte emëruar Drejtor i përkohshëm 
i shëndetësisë, ku dha kontributin e tij për 
luftimin e malarjes dhe në hartimin e një 
programi

2 Duncan Heaton-Amstrong ishte 
sekretari privat i Princ Wilhelm zu Wied 
nga 7 janari deri në gusht 1914. Kur dhe 
u largua nga Shqipëria. Kujtimet e tija për 
periudhën e qëndrimit në Shqipëri ai i 
botoi në vëllimin “Gjashtë muaj mbretëri. 
Shqipëri në vitin 1914.
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Bota përballet me ndryshime 
dhe zhvillimeve të shpejta. Ato janë 
ekonomike, financiare, klimaterike, 
shoqërore, gjeopolitike. Rezultatet e 
këtyre ndryshimeve, shpesh kanë sjellë 
pasoja për grupe dhe komunitete të 
caktuara duke i bërë ato mjaft nevojtare. 
Federata ndërkombëtare e Shoqatave 
të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së 
Kuqe (FNKK&GjK), si rrjeti më i gjerë 
humanitar në botë, i konsideron ato si 
sfidat e saj drejt së ardhmes. Këto sfida 
kërkojnë dhe marrjen e masave në kohë. 
Përballimi i këtyre sfidave, bën që Federata 
të punojë me intensitet për t’i përfshirë 
ato në strategjinë e vetë për të ardhmen. 
Në punën e saj për hartimin e Strategjisë 
2030, Federata ndërkombëtare rendit disa 
sfida:

Financimi i nevojave humanitare  
dhe atyre të zhvillimit

Ndërkohë që buxhetet për mbështetje 
publike dhe ndihmë zvogëlohen, sektori 
humanitar përballet me nevoja në 
rritje financiare, pasojë e ndryshimeve 
klimaterike, e paqëndrueshmërisë politike 
dhe e rritjes së konfrontimit brenda 
dhe jashtë shtetëror. Qeveritë në vendet 
tradicionale donatore përballen me 
presione në rritje kundër shpenzimeve për 
ndihma, si pasojë e stanjacionit ekonomik 
dhe plakjes së popullsive. 

Nga KK dhe GjK kërkohet të krijojë 
një vizion i qartë mbi mundësitë financiare 
të sektorit humanitar në vitet e ardhshme, 
cilat do të jenë rrugët kryesore të burimeve 
alternative dhe cilat do të jenë praktikat 
në sigurimin e të dhënave, shpërndarjen 
e shërbimeve, kontrollin e financave dhe 
...se cilët do të jenë partnerët e saj në të 
ardhmen.

Forca ndikuese dhe qeverisja 
Dekadat e fundit kanë treguar brishtë-
sinë dhe pamundësinë e mekanizmave 
të qeverisjes globale, për të adresuar në 
mënyrë menjëhershme çështjet botërore, 
siç janë ndryshimet klimatike dhe 
degradimi mjedisor. Shpesh shtetet kanë 
treguar kapacitete të pamjaftueshme ndaj 
problemeve me të cilat ballafaqohet sot 
bota gjithnjë e më e globalizuar. Sektori 
privat po rritet në pushtet dhe ndikim. Ai 

ka investuar dhe në fushën social, duke 
vënë në pikëpyetje rolin e shteteve dhe 
organizatave huma-nitare.

Shoqatat Kombëtare duhet të ndry-
shojnë perceptimin ndaj rolit të tyre 
ndihmës dhe qeverive, më konkretisht 
ndaj faktit sesi lidhet rrjeti i FNKK&GjK 
me qeverisjet vendore dhe sektorin privat 
me qëllim zhvillimin e qasjeve të reja për 
t’u përballur me nevojave humanitare dhe 
ato të zhvillimit.

Komunitete të reja 
Shoqëri po ndryshon me shpejtësi. 
Kështu bota sot, është dëshmitare e një 
përzierjeje komplekse të çështjeve të 
ndryshme, përfshirë emigrimi në rritje, 
lëvizshmëria sociale dhe fizike, rritjen e 
pakontrolluar dhe komplekse të qyteteve, 
fryma e të rinjve në vendet në zhvillim 
dhe një popullsi më të plakur në vendet 
e zhvilluara, evoluimi i teknologjisë që 
kanë ndryshuar strukturën e shoqërive 
dhe transformuar komunitetet. Njerëzimi 
po bëhet më i pasur. Deri në vitin 2020, 
shumica e popullsisë së botës do të jetojë 
për herë të parë në klasën e mesme ose të 
pasur, dhe deri në vitin 2030, ky numër 
do të kalojë 5 miliardë njerëz. Pjesa më e 
madhe e lëvizjes së popullsisë përforcon 
trendin e urbanizimit. Afërsisht 1 në 3 
persona që jetojnë në qytete do të jenë në 
vendbanime joformale brenda periudhës 
së S2030 dhe do të përjetojnë mungesa të 
konsiderueshme. 

Për shumë shoqata, është përcaktuese 
se sa ato do të angazhohen dhe mbështesin 
nevojat e komuniteteve që jetojnë në 
vendbanime joformale, veçanërisht në 
Afrikë, ku kjo rritje parashikohet të jetë 
më e theksuar.

Përshtatja dhe eksperimentimi me 
teknologjitë dhe dinamikat e reja  

të zhvillimit
Teknologjitë e reja po transformojnë botën 
dhe mënyrën sesi njerëzit jetojnë dhe 

punojnë. Analitika e të dhënave, robotika 
dhe inteligjenca artificiale janë vetëm disa 
shembuj të teknologjisë transformuese 
që mund të ndikojnë pozitivisht në 
kapacitetin e KK&GjK për të adresuar 
nevojat humanitare dhe të zhvillimit. 
Sistemi i përpunimit të të dhënave, njohja 
e pajisjeve dhe teknologjisë së avancuar 
mund të ndihmojnë në parashikimin e 
fatkeqësive dhe të krizave dhe të sigurojnë 
burime më të mira për analizë dhe njohje 
mbi një varg çështjesh. 

Për këtë KK&GjK duhet të investojnë 
paraprakisht për të siguruar një fokus 
strategjik brenda një bote në zhvillim dhe 
ndryshim të shpejtë, për të përshtatur 
sa më mirë aftësitë dhe mundësitë e 
Shoqatave Kombëtare përballë trendeve 
të reja, për një bashkëpunim sa më të 
ngushtë me aktorë jo tradicionalë për të 
eksploruar partneritete të reja. 

Pjesëmarrje dhe angazhim 
Pjesëmarrja dhe angazhimi në shekullin 
21 ka ndryshuar. Ardhja e shpejtë e 
teknologjisë ka ofruar forma të reja të 
pjesëmarrjes vullnetare në pjesën më 
të madhe të shoqërisë - duke përfshirë 
komunitetet e prekura nga kriza dhe 
rrjetet vullnetare globale. Kjo përbën 
një sfidë ndaj qasjeve tradicionale 
lineare të shkëmbimit të informacionit 
- pasi teknologjitë në zhvillim po 
demokratizojnë qasjen, pjesëmarrjen dhe 
agjentët e informacionit. 

Format e reja, kreative dhe inovative 
të vullnetarizmit vazhdojnë të rriten, duke 
përfshirë vullnetarizmin, fushatën online, 
vullnetarizmin e kualifikuar, vullneta-
rizimin e vullnetarizmit, vullnetarizmin 
vetëorganizues dhe kombinimet e të 
gjitha këtyre, duke treguar se si dhe pse 
vullnetarët po ndryshojnë në mënyrë 
drastike. “Besnikëria ndaj markës” së 
një organizate humanitare do të jetë më 
pak e rëndësishme. Modele të ndryshme 
të organizimit nuk janë vetëm për 
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qytetarët dhe komunitetet. Ato mund të 
revolucionarizojnë mënyrat sesi KK&GjK 
organizon modelet e veta menaxheriale. 
A do të mundet në të ardhmen që 
FNKK&Gjk vërtet të decentralizohet, 
duke i lokalizuar plotësisht përpjekjet e 
saj? Modelet alternative të organizimit 
mund të shtrihen edhe në modele të 
ndryshme të të drejtave dhe përgjegjësive.

Punësimi në të ardhmen 
Progresi në teknologji të tilla si inteligjenca 
artificiale, robotika, auto-matizimi dhe 
informatika kuantike janë tregues që 
paralajmërojnë ardhjen e një "Revolucion 
të katërt industrial". E pikërisht për këtë, 
janë parashikuar ndryshime të thella në 
punësim, veçanërisht në ekonomitë e 
brishta të Afrikës dhe të Azisë. Në Afrikë, 
ekziston rreziku që masat e të rinjve të 
mbetur pa punë, potencialisht të çojë 
në trazira dhe në emigrimin masiv drejt 
qyteteve, duke përkeqësuar më tej sfidat 
që vetë këto hapësira kanë. je. 

Për këtë do të duhet që KK&GjK të 
mund të shikojnë zhvillimin e kapaciteteve 
dhe të programeve në funksion të vendeve 
të punës në të ardhmen. Të mund të 
mbështesë të rinjtë vullnetarë për të 
zhvilluar aftësitë dhe kompetencat e 
nevojshme për një mundësi punësimit në 
të ardhmen.

Katastrofat natyrore, ndryshimet 
klimaterike dhe shterimi i burimeve

Mjedisi natyror global është në një krizë 
të gjerë, pa dritë në horizont. Rreziqet e 
ardhshme janë globale, lokale, dhe mjaft 
të përhapura. Siguria e ushqimit dhe ujit 
për komunitetet do të jetë një problem 
në rritje. Ndryshimet klimaterike kanë 
një ndikim të drejtpërdrejtë në të gjithë 
shoqërinë njerëzore dhe po vështirësojnë 
përgjigjen ndaj katastrofave dhe ndihmën 
humanitare. 

Emigrimi i nxitur nga ndryshimet 
klimatike, mund të rrisë kërcënimin për 

konflikt, ndërsa toka dhe uji i pijshëm do 
të jenë gjithnjë e më të pakta. Zhvendosja 
e detyruar është tashmë një krizë botërore 
në zhvillim. 95 për qind e refugjatëve 
në botë dhe të personave të zhvendosur 
brenda vendit, e kanë origjinën nga 
vendet e varfra, vende që kanë prodhuar 
10 konflikte nga viti 1991. 

Nga KK&GjK kërkohet të kuptojë 
më mirë se si njerëzit, komunitetet, 
ekonomitë dhe shtetet do të preken dhe do 
të reagojnë ndaj ndryshimeve klimaterike 
dhe shterimi i burimeve natyrore; se si do 
të menaxhojnë krizat e shumta në shkallë 
të gjerë që mund të ndodhin njëkohësisht.

 Konflikti, dhuna dhe zhvillimi
Kompleksiteti në rritje i dhunës dhe 
konfliktit në botë, po kërcënon përpjekjet 
për t'i dhënë fund varfërisë ekstreme dhe 
arritjes së një prosperiteti të përbashkët. 
Nga viti 2010 ka më pak konflikte 
ndërshtetërore, ndërkohë që janë rritur 
mjaft format e tjera të konfliktit dhe 
dhunës duke shkaktuar një krizë të paparë 
të zhvendosjes së detyruar të popullsisë . 
Këto konflikte përbëjnë 80 për qind të të 
gjitha nevojave humanitare. Deri në vitin 
2030, gati gjysma e të varfërve në botë 
pritet të jetojnë në Afrikë dhe në Lindjen 
e Mesme.

 Aftësia e organizatave humanitare për 
të ndërhyrë në këto vende, po zvogëlohet 
ndjeshëm. KK&GjK do të duhet të 
mbështes vendet e prekura nga konflikti 
dhe ndryshimet klimaterike nëpërmjet 
strategjive të zhvillimit të qëndrueshëm. 
KK dhe GjK do të duhet të duhet të ndajë 
më mirë burimet në nivel global për të 
mbështetur vendet me ekonomi të brishtë 
dhe ato të varfra, si dhe të përgatitet për 
një përgjigje komplekse ndërkufitare; do 
t’i duhet të krijojë besim te një publik që 
është lodhur nga kriza. 

Shëndeti në të ardhmen 
Në vitin 2014, epidemia e Ebola në 

Afrikën Perëndimore rriti ndërgjegjësimin 
për barrën globale të sëmundjeve infektive 
dhe ngriti pyetje rreth gatishmërisë së 
sistemeve të shëndetit publik. Sëmundja 
infektive mbetet një shqetësim i madh 
për shëndetin publik në mbarë botën. 
Hulumtimi gjenetik po demonstron se 
brenda viteve të ardhshme do të ketë arritje 
të mëdha mjekësore, kundër sëmundjeve 
të tilla vrastare si malaria, tuberkulozi 
dhe HIV/AIDS, duke shpëtuar miliona 
jetë njerëzore, veçanërisht në vendet 
në zhvillim. Metoda të reja janë duke u 
zhvilluar për mbikëqyrjen rajonale dhe 
globale të sëmundjeve ngjitëse. 

Në këtë ndryshim të peizazhit 
shëndetësor midis epidemive, pandemive 
dhe zgjedhjeve të jetesës, KK&GjK do t’i 
duhet të diversifikojë reagimin e saj në 
fushën e shëndetit, gjithnjë duke përfituar 
nga teknologjitë e reja të inovacionit 
shëndetësor, për të ndryshuar qëndrim jo 
vetëm në trajtimin e çështjeve mjekësore, 
por në parashikimin dhe parandalimin 
më mirë të shpërthimit të sëmundjeve. 

Ndryshimi thelbësor dhe i shpejtë 
në të gjithë zhvillimin dhe peizazhin 
humanitar kërkon një rishikim tërësor të 
prioriteteve të politikave, të mënyrave të 
financimit dhe në hartimin e mekanizmave 
që do të mund të realizojnë në kohë një 
përgjigje sistematike në shkallë të gjerë. 

Aftësia për të zbuluar zgjidhje 
vendore të suksesshme apo për të krijuar 
modele krejtësisht të reja biznesi për 
zhvillim është në pikëpyetje. Kjo ofron 
një mundësi të veçantë për KK&GjK që 
të rishqyrtojë strukturën, përgjigjen dhe 
shërbimet në mënyrë që të shfrytëzojë 
potencialin e ri e në të njëjtën kohë të 
ruajë parimet dhe vlerat humanitare duke 
vendosur komunitetet në fokusin e çdo 
përgjigjeje. Është koha që KK&GjK të 
reflektojë mbi atë se çfarë do të thotë të jesh 
një organizatë humanitare në shekullin 21 
dhe më gjerë.

Përgatiti : Z. Muça
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9 shtator – Dita Botërore e  
Ndihmës së Parë. 

Tema e veprimtarive këtë vit ishte 
"Aksidentet në kushtet e shtëpisë" që 
ndodhin në kushtet e shtëpisë, dhe mund të 
shkaktojnë lëndime, plagosje, mandje dhe 
vdekje. Veprimtaritë e shumta të degëve 
të KK në këtë ditë synonin sensibilizimin 
e gjithsecilit për rreziqet e mundshme në 
kushtet e shtëpisë, dhe për hapat e thjeshtë 
që njerëzit mund të ndërmarrin për të 
përballuar situata të tilla të përditshme 
emergjente.

15-16 shtator - Trajnim mbi 
ndihmën e parë në shërbimin e 

urgjencës (me ambulancë).
Me mbështetjen e Kryqit të Kuq Italian, u 
zhvillua trajnim mbi ndihmën e parë në 
shërbimin e urgjencës (me ambulancë). 
Ky trajnim intensiv por shumë i vlefshëm 
për instruktorët dhe vullnetarët e KKSH 
përmbante ndër të tjera dhe reanimimin 
kardiopolmonar, traumat, mënyrat e 
lëvizjes dhe transportimi i personave të 
lënduar. Trajnimi u zhvillua në kuadër të 
bashkëpunimit me Kryqin e Kuq Italian 
në fund të të cilit i dhuroi Kryqit të Kuq 
Shqiptar një autoambulancë të pajisur me 
të gjitha asetet për një ndërhyrje në raste 
nevoje! Seminari u përshëndet dhe nga 
Presidenti i KKKSH, z. Ylli Alushi. 

4 tetor - Konkursi III Kombëtar i 
Kryqit të Kuq Shqiptar “Rinia dhe 

Kryqi i Kuq”
Konkursi Kombëtar “Rinia dhe Kryqi i 
Kuq” ka hyrë në vitin e tretë të tij. Janë më 
shumë se 500 të rinj të angazhuar në çdo 
edicion të tij, të cilët janë bërë pjesë e një 
konkurrimi sa të bukur aq dhe me vlerë në 
fushën humanitare të Kryqit të Kuq. 

Veprimtari si Konkursi Kombëtar 
“Rinia dhe Kryqi i Kuq” zhvillohen dhe nga 
shoqatat simotra në vende të ndryshme. 
Ato kanë si qëllim që të rinjtë të rrisin 
njohuritë rreth veprimtarive të KKSH, 
Lëvizjes ndërkombëtare të KK dhe GjK, 
dhe vlerave humanitare që mbartin ato. 

Një rrugëtim i suksesshëm në tri vitet 
e parë, tregon se kjo veprimtari po kthehet 
në një veprimtari tradicionale me shumë 
vlerë në veprimtaritë e shumta të KKSH. 

4 tetor 1921 – 2017 96 Vjet Kryqi i 
Kuq Shqiptar,

96 vjet në rrugëtimin e tij humanitar! Çdo 
vit që kalon na sjell më pranë njerëzve, me 
dëshirën “për të bërë më mirë, për të bërë 
më shumë”!

Ishte kjo arsyeja që mblodhi në një 
takimi të organizuar më datë 6 Tetor 
2017, miqë e dashamirës, vullnetarë dhe të 
zgjedhur të Kryqit të Kuq Shqiptar, për të 
ndarë së bashku arritjet e shoqatës por dhe 
dëshirat për ta parë shoqatën më të fortë, 
më të suksesshme në veprimtaritë e saj 
humanitare në shërbim të më nevojtarëve.

27 - 28 tetor 2017, takimi vjetor me 
Kryetarët e Degëve të Kryqit të Kuq 

Shqiptar.
Në takim u diskutua rreth punës, shqetë-
simeve dhe detyrave të organeve drejtuese 
që degët kanë hasur dhe drej-timet 
kryesore të punës në të ardhmen, ku 
vend të rëndësishëm merr planifikimi i 
veprimtarive për vitin e ardhshëm; Planin 
e Veprimit 2018, bazuar në Strategjinë 
2020 të KKSH, dokument ky mjaft i 
rëndësishëm për ecurinë e kërkuar të 
punës. Në diskutimin e tij, Presidenti i 
KKSH, Magj. Ylli Alushi kërkoi rritjen 
e frymës së përgjegjësisë nga organet 
drejtuese në degë dhe veçanërisht nga 
Kryetarët e Degëve si një faktorë kyç në 
arritjen e suksesit. Pjesëmarrësit diskutuan 
dhe për respektimin rigoroz të kërkesave 
të Statutit dhe të Rregullores së Brendshme 
në realizimin e përgjegjësive të tyre.

15-16 nëntor 2017, Takimi 
“Rivendosja e Lidhjeve Familjare 

(RLF) dhe komunikimi” organizuar 
në Beograd nga KNKK, me 

përfaqësues të shoqatave të Europës 
Juglindore. 

Organizimi i këtij takimi synonte një 
përmbledhje të rezultateve të arritura 
nga shoqatat kombëtare përgjatë krizës 
se emigrantëve këto tri vitet e fundit 
si dhe të rakordonte ndërveprimet e 
ndërmarra nga shoqata kombëtare me 
Zyrën Rajonale të Beogradit për zonën e 
Ballkanit Jugor dhe atij qendror dhe me 
KNKK. Pjesëmarrja e e Koordinatorëve 
të Komunikimit të shoqatave respektive 
synonte një përdorim sa më efikas të 

mediave sociale të shoqatave në marrjen e 
rezultateve të kërkuara në këtë fushë.

23 – 24 nëntor - Mbledhja me 
Sekretarët dhe Administratorët e 

Degëve të KKSH. 
Ky takim, i drejtuar nga Sekretari i 
Përgjithshëm z. Artur Katuci, u organizua 
me qëllim përmirësimin sa më mirë 
të punës në fushën humanitare në të 
ardhmen. Takimi u përshëndet dhe nga 
Presidenti i KKSH z. Ylli Alushi, Presidenti 
i Nderit z. Shyqyri Subashi, të cilët e vunë 
theksin në hartimin sa më mirë të Planit të 
Veprimit dhe Buxhetit 2018 nga Degët dhe 
të një fillimi sa më të mirë të veprimtarive 
humanitare, në vitin që vjen, në ndihmë të 
njerëzve në nevojë.

17 tetor – Dita e luftës kundra urisë. 
“Njerëzit në ndihmë të njerëzve, për 

një shoqëri më dinjitoze”. 
Për më se një muaji Degët e KKSH u 
angazhuan në veprimtari të shumta 
me qëllim sensibilizimin e publikut, 
sipërmarrjet private dhe institucionet 
shtetërore që të kontribuojnë në ndihmë 
të më nevojtarëve. Si rezultat, të shumtë 
ishin individët dhe sipërmarrjet privatë 
që dhanë ndihmesën e tyre në të holla, 
ushqime apo veshje. Degët e KK Tiranë, 
Lezhë, Durrës, Vlorë, Korçë, Pogradec, 
Berat, Kuçovë, Elbasan janë nga më të 
dalluarat në organizimin e kësaj fushate. 

 29 dhjetor 2017 – Ndihma për 
familjet në nevojë në prag të festave 

të fund vitit. 
Operacionit të ndihmës për familjet 
e prekura nga përmbytjet, të nisur në 
fillim të muajit dhjetor, i është shtuar 
dhe ndihma sociale që po realizohet për 
familje më në nevojë në të gjithë rrethet e 
vendit në prag të festave të fundvitit. Janë 
ndihmuar 1980 familje më të prekura në 
të gjitha zonat e përmbytura, si dhe janë 
shpërndarë ndihma për 320 familje më 
në nevojë sociale. Kështu janë ndihmuar 
20 familje në Pukë, Patos, Burrel, Tropojë, 
Librazhd, Gramsh, Laç, Elbasan dhe 40 
familje në Dibër, Lezhë, Kukës dhe Malësi 
e Madhe. Gjithsej 320 familje.

Nga veprimtaritë e Kryqit të Kuq Shqiptar dhe të Lëvizjes 
Ndërkombëtare të KK dhe GjK
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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




