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Është shoqata më e vjetër humanitare në 

Shqipëri. Ai është themeluar në vitin 1921 dhe 

është njohur zyrtarisht nga Komiteti Ndërkombëtar 

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

Federatës (në atë kohë Ligës) së Shoqatave të Kryqit 

të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, duke qenë kështu 

shoqata e 38-të e themeluar deri atëherë. Në këtë 

mënyrë Kryqi i Kuq Shqiptar është pjesë e Lëvizjes 

Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës 

së Kuqe. Sipas nenit 1 të Ligjit Nr.7864 për Kryqin e 

Kuq Shqiptar, të miratuar nga Parlamenti Shqiptar 

më datë 29.9.1994, Kryqi i Kuq Shqiptar është 

një shoqatë humanitare vullnetare që e ushtron 

veprimtarinë në mënyrë të pavarur në bazë të 

parimeve themelore të Lëvizjes ndërkombëtare 

humanitare të Kryqit të Kuq e Gjysmëhënës së Kuqe 

dhe të Konventave të Gjenevës të 12 gushtit 1949 

- ratifikuar nga Republika e Shqipërisë më 27 maj 

1957 - dhe Protokolleve shtesë të 10 qershorit 1977 

- ratifikuar nga Republika e Shqipërisë më 16 qershor 

1993. Ai është ndihmës i organeve të pushtetit për 

çështjet humanitare në mbarë vendin.

KRYQI I KUQ 
SHQIPTAR

Në Tiranë, në ambjentet e Universitetit Politeknik të Tiranës zhvilloi punimet 
Asambleja XVI e Përgjithshme e Kryqit të Kuq Shqiptar. Si forumi më i lartë 

drejtues i shoqatës, Asambleja miratoi veprimtarinë e humanitare të shoqatës për vitet 
2016-2017, planin e veprimit të saj për vitet 2018 dhe 2019, si dhe zgjodhi organet 
drejtuese për një periudhë katër vjecare.

President i shoqatës u rizgjodh, Magj. Ylli Alushi, Zëvendës President, Dr. Halil 
Stana dhe Përgjegjëse e Komisionit të Financës znj. Vjollca Katroshi. Asambleja e 
Përgjithshme zgjodhi gjithashtu, dhe Këshilin Drejtues.

Materialet e këtij numri të revistës janë pjesë e materialeve kryesore të paraqitura 
në Asamblenë XVI të Përgjithshme.
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Raport mbi gjendjen e shoqatës 
dhe sfidat për të ardhmen

Ylli Alushi, President i KKSh-së

Mbajtja e Asamblesë XVI të Përgjith-
shme e KKSh është një hap tjetër 

përpara në zhvillimin dhe konsolidimin 
e arritjeve të shoqatës në rrugën e saj drejt 
përmbushjes së misionit të saj fisnik, në 
ndihmë të më nevojtarëve, mbështetur 
në vizionin e saj, duke synuar kurdo-
herë të jetë një shoqatë humanitare e 
zhvi lluar, që punon për përmirësimin e 
jetës dhe dinjitetit të njerëzve në nevojë, 
në përputhje me Parimet Themelore të 
Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq 
(KK) dhe Gjysmëhënës së Kuqe (GjK). 

Rritja dhe zhvillimi i shoqatës është 
një proces që kërkon në vazhdimësi punë 
e angazhim dhe se arritjet në një peri-
udhë të caktuar kohe nuk janë të dhëna 
njëherë e përgjithmonë. Nëse punohet 
me këmbëngulje dhe në vazhdimësi, 
rezultatet nuk do të mungojnë. Arritjet 
kërkojnë angazhim të pandërprerë dhe 
përkushtim të vazhdueshëm që të konsoli-
dohen, përndryshe, treguesit nuk mund 
të arrihen. Shoqata në tërësinë e saj duhet 
të tregohet gjithmonë dinamike dhe e 
palodhur në adresimin e sfidave të kohës. 

Gjatë periudhës ndërmjet dy asambleve 

të fundit, roli i Këshillit Drejtues (KD) ka 
qenë mjaft determinant dhe i rëndësishëm 
për drejtimin e shoqatës, në përputhje të 
plotë me rregullat statutore të funksion-
imit dhe gjithnjë duke respektuar Parimet 
Themelore të Lëvizjes Ndërkombëtare të 
KK e GJK. KD ka funksionuar norma-
lisht, mbi bazën e rregullave të vendosura 
dhe ka treguar kurdoherë gatishmëri në 
përmbushjen e detyrave të tij. Lidhur me 
sa më sipër, dëshiroj të falënderoj të gjithë 
anëtarët e KD për kontributin e tyre fisnik 
e të vlerësuar për mbarëvajtjen e punëve të 
shoqatës. 

Çështja e respektimit me korrektësi 
të normave statutore të shoqatës ka qenë 
një nga prioritetet më të rëndësishme 
të punës së KD. Këtë prioritet KD e ka 
konsideruar në vazhdimësi, por dëshiroj 
ta theksoj se gjatë periudhës ndërmjet dy 
asambleve të fundit, rasti e ka sjellë që 
çështjet e trajtuara të kërkonin shprehjen 
e mbajtjen e qëndrimit nga ana e KD, më 
së paku në dy raste, me Këshillin e Degës 
së KK Lezhë dhe me stafin drejtues dhe 
ndonjë anëtar i degës së KK Tiranë. 

Ndërkohë, konstatoj një diferencë 
ndër mjet punës që materializon KD nga 
ajo e këshillave të KK të degëve, të cilat, 
ka raste që nuk e ndjekin si duhet situ-
atën, duke mos kryer si duhet rolin e tyre 
drejtues në degën përkatëse. Pa dashur 
të përmend emra degësh, pasi ato nuk 
kanë dërguar as delegatë në këtë asamble, 
në respekt të rregullave statutore, shifra 
prej 9 degësh që nuk mundin të plotë-
sojnë kriterin statutor të përfaqësimit do 
të thotë se rreth ¼ e degëve të KK nuk 
ka justifikuar besimin e ngarkuar nga 
anëtarësia. Për këtë, nga ana e shoqatës, 
qëndrimi nuk ndryshon. Këto këshilla 
nuk homologohen deri në plotësimin e 

kriterit të anëtarësimit, ndërkohë që për 
të mos lënë pa mbuluar nevojat e grupeve 
shenjë, nga ana e KKSh ka vazhduar puna 
në forma e mënyra alternative. 

Dëshiroj të sjell në vëmendjen e gjithë 
secilit faktin se normat statutore të sho -
qatës janë ato që në thelb përcaktojnë 
profilin e saj. Çdo devijim nga zbatimi 
i kërkesave statutore dhe, për më tepër, 
rastet e mungesës së kurajës për të mos 
lejuar që ngjarje të tilla të ndodhin, do të 
ishin tregues i munge sës së vendosmërisë 
sonë për të qenë në lartësinë e angazhimit 
që kemi vendosur të shpalosim. Mendoj 
se do të ishte në interes të shoqatës që 
raste të tilla të mos ndodhnin dhe, nëse 
ndodhnin, ne të mos i lejonim të materia-
lizoheshin. Ky do të ishte një shërbim i 
madh në interes të misionit të shoqatës, i 
mos cënimit të imazhit të saj dhe përm-
bushjes së angazhimeve.

Drejtimi me korrektësi dhe urtësi i 
sho qatës nga ana e KD, i mbështetur nga 
puna e komisioneve të posaçme statutore 
dhe i pleksur me punën e stafit, ka bërë të 
mundur që shoqata jonë të vlerësohet në 
vitin 2016 si një ndër 50 shoqatat më të 
mira të Federatës Ndërkombëtare të KK 
e GjK (FNKK dhe GjK) për sa i përket 
plotësimit të një numri kriteresh të përcak-
tuara nga një komision i posaçëm i ngritur 
prej saj. Ndërkohë, më herët, KKSh ka 
qenë vlerësuar nga FNKK dhe GjK si një 
“Shoqatë që funksionon mirë”, vlerësim i 
cili ende është valid sepse pas tij vjen një 
vlerësim akoma më i mirë. Këto janë dy 
arritje jo të vogla për shoqatën tonë, na 
bëjnë ne, anëtarët e kësaj asambleje si dhe 
të gjithë vullnetarët e stafi i shoqatës, të 
ndihemi krenar por, në të njëjtën kohë, ne 
jemi të ndërgjegjshëm se nuk kemi bërë gjë 
tjetër veç detyrës sonë, ndaj duhet të rrisim 
më tej angazhimin për arritje akoma më 
të mëdha. Pavarësisht këtyre vlerësimeve, 
ne e njohim më mirë dhe më shumë se të 
tjerët gjendjen dhe ajo që të gjithë kemi 
dakord, është se në të ardhmen duhet të 
punojmë më shumë e më mirë.

Shoqata gjatë kësaj periudhe është 
përfaqësuar rregullisht në Asamblenë 
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e përgjithshme të FNKK dhe GjK dhe 
Këshillin e Delegatëve, aktivitete që u 
mbajtën në nëntor të vitit të kaluar në 
Antalya të Turqisë. Gjatë mbledhjes së 
Asamblesë Përgjithshme të FNKK dhe 
GjK u zhvilluan zgjedhjet për Presiden-
tin e Federatës, zëvendës-presidentët dhe 
anëtarët e Bordit Drejtues të FNKK. 
Vitin e kaluar, pranë shoqatës organi-
zoi një vizitë pune edhe Drejtori për 
Europën i FNKK dhe GjK, i shoqëruar 
nga përgjegjësja për KKSh pranë këtij 
delegacioni. Nga ana e tyre u dhanë 
përshtypjet më të mira për punën e KKSh 
dhe ndërkohë na inkurajuan për suksese 
të mëtejshme. Po ashtu, shoqata është 
përfaqësuar në mjaft nivele të ndryshme, 
si governanca ashtu dhe menaxhimi, në 
takime ndërkombëtare, duke demonstru-
ar më këtë mënyrë dëshirën dhe frymën e 
bashkëpunimit, në mënyrë të veçantë me 
shoqatat e rajonit. 

Në përfundim të mandatit aktual 
për të zgjedhurit e shoqatës në të dyja 
ni velet, në atë lokal dhe atë qendror, 
fillon zbatimi i procesit të rotacionit, një 
proces shumë i rëndësishëm ky dhe që 
do e mbajë shoqatën vitale, jo vetëm për 
vitet e afërta që vijnë por edhe më tej, 
në vazhdimësi. Po ashtu, dhe vendosja 
e sistemit të mandatit të kufizuar për të 
gjithë të zgjedhurit, të cilët nuk mund të 
kontribuojnë më shumë se tre mandate 
në organin e këshillit të degës dhe tri 
mandate në KD filloi të jetësohet pikë-
risht gjatë procesit aktual zgjedhor. Një 
zgjidhje e tillë është mjaft demokratike 
dhe do të shërbejë gjithmonë si oksigjen 
i pashtershëm, aq i nevojshëm dhe jetik 
për mushkëritë e shoqatës. 

Gjatë periudhës ndërmjet dy asam-
bleve të fundit, këshillat e degëve në 
nivel lokal kanë funksionuar rregullisht, 
duke iu përgjigjur kërkesave statutore të 
funksionimit të tyre. Sidoqoftë, në këtë 
drejtim nuk është se gjithmonë puna ka 
shkuar aq mbarë sa të gjithë ne e dëshiroj-
më. Më herët, në dy degë, në atë të Beratit 
dhe të Elbasanit, pas evidentimit të një 
serë problematikash aspak të mirëpritura, 

është ndërhyrë për shpërndarjen e tyre 
dhe ndërkohë, në periudhën ndërmjet dy 
asambleve të fundit këto degë kanë arri-
tur të riorganizohen dhe të funksionojnë 
normalisht. Gjatë procesit zgjedhor aktu-
al, riorganizimi i këtyre degëve përfundoi 
plotësisht edhe në nivel të zgjedhurish, 
ndërkohë që në nivel stafi kishte përfun-
duar më herët. Pra, aftësia e shoqatës për 
t’u vetë korrigjuar dhe ripërtërirë tregon 
për vitalitet dhe gjendje të shëndoshë të 
saj dhe nga ana tjetër, është demonstrim 
i efektshmërisë dhe efiçiensës së bazës 
ligjore mbi të cilën shoqata ka ndërtuar 
jetën e saj të brendshme. 

Pozitivisht ka ndikuar dhe vendimi i 
marrë për të regjistruar në formatin video 
edhe mbledhjet e këshillave të degëve, jo 
për t’i monitoruar ato, pasi nuk do të 
ishte serioze të monitorohet puna vull-
netare, por për të demonstruar edhe në 
mënyrë të dokumentuar se shoqata jonë 
është një institucion i organizuar dhe 
këtë është në gjendje ta demonstrojë 
në interes të argumentimit të nivelit të 
zhvillimit dhe funksionimit të shoqatës. 
Nga kontakte që kemi pasur me drejtues 
degësh, kemi mësuar se një vendim i tillë 
është mirëpritur dhe vlerësuar si një hap 
tjetër pozitiv në drejtim të konkretizimit 
në praktikë të informacioneve të marra 
gjatë trajnimeve të zhvilluara, me synim 
përmirësimin e performancës së punës së 
këshillave të degëve. Treguesit e rezulta-
teve të këtij realiteti në aspektin e materi-
alizimit të tij në jetën praktike të shoqatës, 
janë ende në proces evidentimi.

Shoqata ka mbi dy dekada që aplikon 
auditin e jashtëm, i kryer nga kompani të 
specializuara dhe prestigjioze ndërkom-
bëtare. Ky është një standard i vendosur 
prej kohësh dhe i vlerësuar nga dona-
torët, në mënyrë të veçantë nga FNKK. 
Krahas këtij auditi, shoqata, ndër vite ka 
organizuar edhe auditin e brendshëm, i 
cili, deri përpara katër vitesh, për të qenë 
të sinqertë, ka lënë për të dëshiruar në 
rezultatet e punës së tij. Me ndërprer-
jen e bashkëpunimit me audituesen 
e mëparshme, detyrën e auditimit të 

brendshëm e ka kryer z. Gjon Ndrejaj, 
au ditues me përvojë dhe me nivel të lartë 
profesional. Rezultatet e monitorimeve 
të tij kanë qenë një kontribut jo i vogël 
për shoqatën, në drejtim të identifikimit 
të disa shkeljeve të rregulloreve përkatëse 
të shoqatës nga ana e disa të punësuarve, 
duke ndihmuar pozitivisht në marrjen 
e disa vendimeve të rëndësishme për 
shoqatën. Për këtë dëshiroj ta falënderoj 
z. Ndreja në mënyrë të veçantë. 

Për të dhënë një tablo më të qartë të 
gjendjes së shoqatës, po përmend disa 
nga arritjet e tiparet më të rëndësishme 
që karakterizojnë sot atë:

  Vazhdimësia dhe konsolidimi i më  -
tej  shëm i kapaciteteve dhe reagimit të 
sho qatës në rastet e herëpashershme të 
përmbytjeve, të cilat kanë ndodhur në 
zona me gjeografi të ndryshme vendit. 
Ky realitet e bën shoqatën tonë unike në 
vend, që krahas aspekteve të tjera që e 
karakterizojnë, përmbush edhe një nga 
tiparet më të veçanta, atë të ndihmësit 
të pushtetit në çështjet humanitare. 
Prej vitesh KKSh është shndërruar në 
një lojtar mjaft aktiv në situata të tilla 
dhe këtë e dinë të gjithë, në mënyrë të 
veçantë pushteti lokal. Që në momentet 
e para të përmbytjeve, ata kontaktojnë 
menjëherë KKSh dhe kërkojnë bashkë-
punim e koordinim të përpjekjeve për të 
ndihmuar popullsinë e dëmtuar. Natyr-
isht që, në raste të tilla shoqata ka reaguar 
menjëherë dhe ka koordinuar punën sinë 
nivel lokal ashtu dhe në nivel qendror e 
ndërkombëtar, duke hyrë në kontakt e 
informuar delegacionin Rajonal të FNKK 
dhe GjK në Budapest. Statusin aktual të 
përgatitjes e reagimit të shoqatës në raste 
përmbytjesh do ta vlerësoja si konsolidim 
i mëtejshëm dhe vazhdimësi e punës së saj 
në ndihmë të nevojtarëve.

  Bashkëpunimi me organet e pushtetit, 
si në nivel qendror dhe në nivel lokal ka 
qenë i kënaqshëm. Nga ana jonë janë 
përmbushur të gjitha detyrimet që kemi 
marrë në raport me bashkëpunimin me 
këto organe, në funksion të veprimtarive 
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humanitare. Bashkëpunimin më evident 
dhe më konkret e kemi pasur më Drejto-
rinë e Emergjencave pranë Ministrisë 
Punëve të Brendshme, bërë kjo më e 
domosdoshme për koordinimin e punës 
për ndërhyrjet e njëpasnjëshme që kemi 
pasur këto vitet e fundit për shkak të 
përmbytjeve që kanë ndodhur në vend 
si rezultat i reshjeve të shumta. Në nivel 
lokal bashkëpunimi është realizuar nëpër-
mjet prezencës sonë në grupet e emergjen-
cave që drejtohen nga prefektët e qarqeve 
kryesore të vendit, të cilët kanë shprehur 
vazhdimisht falënderimet e tyre për bash-
këpunimin e ofruar. 

  Mbajtja në nivele të pranueshme 
dhe konstante e numrit të përgjithshëm 
të anëtarëve të shoqatës në një Shqipëri 
që, sipas statistikave zyrtare, sa vjen dhe 
e po e tkurr popullsinë e saj. Sidoqoftë, 
ana liza më e mirë e situatës demografike 
të vendit si dhe mobiliteti i popullsisë, 
kryesisht asaj të re, duhet të na bëje të 
adoptojmë strategji qasjeje më efektive 
ndaj këtij problemi. Të rinjtë e kanë më 
të lehtë të pranojnë të anëtarësohen por 
ata janë më të vështirë për t’i mbajtur të 
lidhur me shoqatën. Ata përballen me 
sfidat e tyre të ardhme individuale të jetës 
dhe për këtë janë të detyruar të lëvizin 
nga vendbanimet e tyre si brenda vendit 
ashtu dhe jashtë tij. Për këtë, më shumë 
duhet të drejtojmë vëmendjen në shtresa 
të tjera moshe të popullatës, të cilët duhet 
të punojmë t’i bëjmë jo vetëm anëtarë por 
edhe vullnetarë të mirë. Në pesë vitet e 
fundit numri i anëtarëve të shoqatës ka 
variuar rreth shifrës 94 mijë. Nëse adop-
tojmë dhe zbatojmë politika më efektive 
kontaktimi, kam besim se kjo shifër mund 
të arrijë jo 100 mijë por edhe 200 mijë. 
Një nga këto politika mund të jetë zbatimi 
i motos: “Anëtarësohu në KKSh dhe kur të 
vish, merr me vete dhe një shok”. Ndoshta 
vendosja e shifrave fikse të anëtarësimeve 
për degët në nivel lokal, për efekte të 
homologimit të të drejtës për të organi-
zuar mbledhjet e anëtarësisë, nga një 
sti mul që ka qënë deri tani, është kthyer në 
një frenim që pengon rritjen e numrit të 

anëtarësimeve. Ndoshta duhet të jemi më 
fleksibël në përcaktimin e numrit minimal 
të anëtarëve të shoqatës, duke marrë në 
konsideratë edhe ndryshimet demografike 
në qytete të ndryshme të vendit.

Me të njëjtin vlerësim do të dëshiroja 
të vazhdoja edhe me programet e tjerë, të 
cilat janë tradicionale për shoqatën tonë 
e që konkretisht janë:

1. Promocioni për dhurimin vull
netar të gjakut; ka disa vite që vërtitemi 
rreth të njëjtës shifër, atë të rreth 6 mijë 
njësi gjaku në vit. Në këtë mënyrë jemi 
shoqata më e madhe në vend që arrin 
këto nivele, por nuk mendoj se kjo është 
e mjaftueshme dhe të vetëkënaqemi. 
Duhet që secili të vrasë më shumë mend-
jen dhe të kërkojmë e propozojmë rrugë, 
pse jo dhe institucionale, për arritje më 
të mëdha, pasi për mendimin tim, kjo 
shifër është e ulët ndërkohë që nevojat 
për gjak janë shumë herë më të mëdha.

Këtë vit, kemi pasur mbështetjen 
e Presidentit të Republikës, lidhur me 
këtë program. Ai ishte prezent më datën 
14 qershor 2018, në ditën botërore të 
dhurimit të gjakut, në çadrën e ngritur 
nga KKSh në lulishten përpara ish hotel 
“Dajti” dhe bëri thirrje për një vlerësim 
më të madh të këtij problemi. Në taki-
min që patëm me të, ai na inkurajoi të 
kërkojmë në vazhdimësi mbështetjen e 
tij, jo vetëm për programin e gjakut por 
edhe për veprimtari të tjera. 

Po ashtu, në këtë datë kemi pasur edhe 
mbështetjen e ambasadës së Spanjës në 
vendin tonë, e cila organizoi në mjedi-
set e saj një seancë disa orëshe dhurimi 
gjaku, duke ftuar në këtë eveniment edhe 
ambasadorë e përfaqësues të tjerë të trupit 
diplomatik në vendin tonë. 

Nga sa shihet, fryma e qasja e shoqërisë 
në përgjithësi po ndryshon, në favor të 
zbatimit sa më efektiv të këtij programi, 
ndërkohë që për shoqatën nuk kanë ndry-
shuar treguesit e rezultateve. Pikërisht për 
këtë arsye jam i mendimit se duhet të 
punojmë akoma më shumë për të rritur 
rezultatet e punës sonë.

2. Trajnimet e ndihmës së parë, si 

për kursantët për drejtues automjetesh 
dhe për institucionet e bizneset. Duhet 
të përmend këtu dhe faktin pozitiv se 
trajnimi me njohuritë bazë për ndihmën e 
parë është vlerësuar nga Ministria e Shën-
detësisë duke njohur konvertimin e tyre 
në kreditë për mjekët që kanë përfunduar 
Fakultetin e Mjekësisë dhe që aspirojnë 
për tituj e grada shkencore.

Gjatë kësaj periudhe është arritur 
ni veli më i lartë në klasifikimin europian 
të konkursit të ndihmës së parë, duke 
u pozicionuar në vendin e 10-të. Një 
arritje kjo jo e vogël po të marrim para-
sysh numrin 53 të shoqatave kombëtare 
që morën pjesë në këtë aktivitet si dhe 
faktin që në kompeticionet e mëparshme 
nuk kishim arritur pozicione më të mira 
se vendi i 20-të. 

Organizimi i konkurseve të ndih-
mës së parë në nivel dege, rajonal dhe 
kombëtar ka ndikuar pozitivisht në aftësi-
min e një numri jo të vogël vullnetarësh 
me njohuritë për teknikat e dhënies së 
ndihmës së parë por, njëkohësisht duke 
bërë gjithnjë e më shumë të njohur këtë 
aktivitet në sytë e publikut, duke rritur në 
këtë mënyrë dhe imazhin e KKSh.

Arritje vërtet impresionuese dhe e 
lavdë rueshme është monitorimi i kurseve të 
ndihmës së parë për kandidatët për drejtues 
automjetesh me video, në kohë reale, nga 
selia, në 20 degët më të mëdha që kanë 
dhe më shumë kërkesa për trajnim. Kjo ka 
bërë që shoqata të prezantohet si një part-
ner luajal i organeve shtetërore lidhur me 
organizimin e këtyre kurseve. Sfida jonë në 
këtë drejtim do të jetë që dy vitet e ardh-
shme të shfrytëzojmë më mirë e më me 
efikasitet teknologjinë dixhitale, e cila sa 
vjen e përsoset, edhe në drejtim të monito-
rimit të pjesës tjetër të degëve që aktualisht 
nuk monitorohen nëpërmjet sistemit video.

Mirë është punuar edhe me kurset 
për instruktorë të ndihmës së parë, si një 
domosdoshmëri e mbajtjes kurdoherë 
vitale aftësinë e shoqatës për të organi-
zuar kurse të ndihmës së parë. Mobiliteti 
i popullsisë dhe për pasojë edhe i instruk-
torëve, sjell nevojën e mbajtjes kurdoherë 
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në nivele të përshtatshme përfaqësimi të 
denjë të instruktorëve të ndihmës së parë.

Kam kënaqësinë të bëj me dije se sho -
qata ka hedhur hapa pozitivë e kon kretë 
në materializimin e një projekti tjetër, 
atë të shpëtimit në ujë. Kanë përfunduar 
seancat e trajnimit për 17 vullnetarë nga 
ana e ekspertëve të KK Gjerman dhe ata 
janë certifikuar rregullisht, si të aftë për të 
realizuar jo vetëm shpëtimin në ujë, por 
edhe për të trajnuar vullnetarë të tjerë si 
dhe të interesuar, kryesisht ata që janë të 
kontraktuar me operatorët turistikë në 
plazhet e ndryshme të vendit.

3. Përhapja e parimeve të Lëvizjes 
dhe vlerave humanitare që bartin ato 
nëpërmjet organizimit të konkurseve 
të vizatimit për nxënësit e shkollave 9-të 
vjeçare të mbarë vendit është një gjetje 
mjaft e vlerësuar për punën e vullne-
tarëve dhe stafit të shoqatës. Nëpërmjet 
realizimit të kësaj veprimtarie arrihet një 
përfitim i dyanshëm. Nga njëra anë, fëmi-
jët e shkollave informohen për Kryqin e 
Kuq dhe misionin e tij dhe më të mirët 
promovohen, ndërkohë që nga ana tjetër, 
rritet prezenca e Kryqit të Kuq në komu-
nitet si dhe imazhi i tij në publik.

4. Përfshirja e KKSh në sa më 
shumë shkolla të mesme të vendit, duke 
mbu luar me veprimtaritë e tij lëndën e 
orëve të shërbimit komunitar. Suksesi 
këtij aktiviteti nga ana jonë do të na lidhë 
akoma më shumë me drejtoritë arsimore 
të shkollave ku ne do të gjejmë më shumë 
anëtarë e vullnetarë, ku do përhapim 
njohuritë për Kryqin e Kuq, duke promo-
vuar vlerat humanitare dhe të paqes, për 
të cilat ka mjaft nevojë shoqëria jonë. 

5. Po ashtu, fushatat për rritjen e 
sensibilizimit të nxënësve të shkollave 
të mesme dhe të rinjve për higjienën 
dhe për luftën ndaj drogës, duhanit, 
alkoolit (DDA), ka pasur një impakt 
mjaft pozitiv, si për faktin që përfituesit e 
këtyre fushatave, në fund të projektit kanë 
rezultuar me më shumë njohuri në fushën 
e shëndetit, duke i dhënë jetë aforizmës së 
vjetër se “është më mirë të kujdesesh për 
shëndetin se sa ta kurosh atë” dhe nga ana 

tjetër, është rritur më tej imazhi për KKSh 
në komunitet.

Në asamblenë e shkuar u trajtua nevoja e 
një pune më të vëmendshme në drejtim 
të krijimit, menaxhimit dhe shfrytëzimit 
të një baze të dhënash për vullnetarët. 
Ka më shumë se një arsye përse kjo është 
e nevojshme. Përpos respektit që duhet 
të tregojmë për punën e vullnetarëve 
pranë shoqatës, është në interesin tonë 
të tregohemi më shumë seriozë kur, në 
rast nevoje, për arsye të ndryshme, arrijmë 
të kontaktojmë, pas shumë vitesh, këta 
vullnetarë. Të njëjtën gjë mund të them 
edhe për një bazë të dhënash me vizati-
met e paraqitura në konkursin përkatës. 
Në këto vizatime ndodhet e materializuar 
puna e gjatë e nxënësve të shkollave dhe e 
prindërve të tyre, puna e vullnetarëve tanë 
dhe si e tillë, duhet respektuar dhe ruajtur. 
Këto çështje lidhen me memorien insti-
tucionale të shoqatës dhe është detyrimi 
ynë të ruajmë të pasqyruar punën e insti-
tucionit, e cila, pa më të voglin dyshim do 
i shërbejë shoqatës në të ardhmen.

Gjatë dy viteve të shkuara ka dalë e 
nevojshme riorganizimi i këshillave të 
disa degëve, si: Gjirokastër, Tepelenë dhe 
Bulqizë. Problematikat në secilën nga 
këto degë kanë qenë të ndryshme, por ajo 
që këto raste kishin të përbashkët lidhej 
me mosrespektimin e rregullave statu-
sore të funksionimit, me gjithë ndërhyr-
jet e vazhdueshme dhe përpjekjet tona 
për të ndikuar në ndryshimin e situatës. 
Mesa duket, sjellja e përshtatja me situ-
atën në mënyrën e gabuar në këto degë 
dukej të ishte një realitet i vështirë për t’u 
ndryshuar. Ose drejtuesit në këto degë 
kishin krijuar një perceptim të gabuar 
për punën që duhet të bënin në Kryqin 
e Kuq, ose ata vepronin me ndërgjegje 
sepse të tillë e mendonin punën, ndoshta 
edhe duke abuzuar. Pra, situata nuk qe ajo 
që shoqata do të dëshironte të ishte. Për 
këtë u ndërhy, duke respektuar gjithmonë 
rregullat statutore dhe situata ka nisur të 
ndryshojë në sensin pozitiv.

Punë e vlerësuar është kryer edhe me 

stafin e degës së KK të Tiranës pas dorë-
heqjeve të sekretares dhe administratores, 
në vijim të disa shkeljeve lidhur me mos 
zbatimin në mënyrë korrekte të rregullave 
të parashikuara në Rregulloren e Admini-
strimit të Shoqatës. Është zëvendësuar 
sekretarja e degës dhe administratorja dhe 
punët po shkojnë mirë, gjë që konstato-
het edhe nga rezultatet që po arrihen, në 
mënyrë të veçantë në drejtim të reali zimit 
të më shumë të ardhurave financiare. Kjo 
punë u shtri edhe në ndonjë anëtar këshi-
lli, i cili ishte i përfshirë vetë direkt në 
këto parregullsi, apo që rezulta tet e drejta 
të komisionit të financës se degës ti konsi-
derojë si të pasakta edhe pse e zeza mbi 
të bardhë tregonte qartazi të kundërtën.

Veç sa sipër, nga ana e shoqatës është 
firmosur një marrëveshje bashkëpunimi 
me Ministrinë e Diasporës dhe Minis-
trinë e Drejtësisë, me objekt kontribu-
tin e ndërsjellët ndërmjet shoqatës sonë 
dhe këtyre ministrive për rivendosjen e 
kontakteve familjare, kryesisht për indi-
vidë që ndodhen në institucionet peniten-
ciare të vendeve të ndryshme të Europës. 
Marrëveshje bashkëpunimi është firmosur 
edhe me Federatën Shqiptare të Futbollit 
lidhur me prezencën e ekipeve të ndihmës 
së parë të KKSh nëpër stadiumet e futbo-
llit për ndeshjet e ekipit kombëtar dhe ato 
të Ligës Superiore.

Veprimtari të kësaj natyre ndikojnë 
pozitivisht në rritjen e profilit të shoqa-
tës në vend, duke e bërë gjithnjë e më 
evident faktin se shoqata jonë ka qenë dhe 
mbetet një institucion i besueshëm dhe 
serioz, cilësi këto qenë mënyrë të drejtpër-
drejtë ndikojnë në rritjen e imazhit dhe 
inputeve në interes të shoqatës.

Gjatë dy viteve të fundit është punuar 
mirë edhe lidhur me mirë menaxhimin e 
aseteve të shoqatës, duke bërë të mundur 
dhënien me qira të mjediseve të ish 
Qendrës Kombëtare të Trajnimit, pranë 
“21 Dhjetorit” në Tiranë, të ish garazhit 
që ndodhet në zyrat e ish selisë, po ecet 
mirë me çështjen e truallit të këtij garazhi, 
i cili po ndiqet në rrugë gjyqësore. Këtë 
verë do të fillojë vjelja e fryteve të qirasë së 
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hotelit në Sarandë, i cili përpara tre vjetësh 
u rikonstruktua dhe u përshtat sipas kërke-
save të tregut. Po ashtu, është fir mosur 
edhe një kontratë me interes për KKSh me 
synim materializimin në sipërfaqe ndër-
timi të një trualli në ish Shtëpinë e Rinisë 
në Tiranë, duke përfituar një sipërfaqe 
ndërtimi që do jetë pronë e re e shoqatës, 
ndërkohë që në përgjithësi po punohet në 
mënyrë të orientuar për të gjitha pronat e 
tjera, të cilat janë në ndjekje.

Ndryshim pozitiv evidentojmë edhe 
kalimin e selisë në zyrat e reja, tek rr. e 
Elbasanit, duke mundësuar që zyrat e ish 
selisë të merren në përdorim nga ana e 
degës së KKSh Tiranë. Në këtë mënyrë u 
mundësua që selia e KKSh të zhvendoset 
në një mjedis qendror të qytetit, ndërkohë 
që degës së Tiranës iu mundësuan më 
shumë mjedise pune, të nevojshme këto 
dhe për kryerjen e kurseve të ndihmës së 
parë në mjedise më të përshtatshme. Ish-
zyrat e degës së KKSh Tiranë u liruan dhe 
janë përshtatur për t’u përdorur si qendër 
sociale, gjë e cila pritet të rrisë më tej 
prezencën e KKSh me projekte konkrete 
në interes të komunitetit.

Gjithçka që bën KKSh në interes të 
më nevojtarëve në vend transkriptohet 
dhe shndërrohet në input për shoqatën 
vetëm me një fjalë: “imazh”. Kjo fjalë 
duhet konsideruar shumë e rëndësishme 
dhe për cënimin e së cilës të gjithë duhet 
të jemi të ndjeshëm. Imazhi i KKSh nuk 
duhet të njohë gjë tjetër vecse përmirësim 
dhe ky përmirësim duhet të vijë kryesisht 
nëpërmjet punës sonë me më nevojtarët, 
nëpërmjet korrektësisë sonë në raport 
me autoritetet, nëpërmjet përmirësimit 
të qëndrimit tonë ndaj pronës sonë të 
përbashkët dhe resurseve tona financi-
are dhe materiale, duke konsideruar si 
dukuri të jashtëzakonshme e të papranu-
eshme ato që lidhen me abuzime e që janë 
konstatuar në ndonjë rast të veçantë.

Shoqata jonë është unike në vendin 
tonë, e njohur ligjërisht që të përdorë 
emblemën e Kryqit të Kuq, të cilën na e 
kanë akorduar strukturat ndërkombëtare 
të Lëvizjes. Për emblemën e Kryqit të Kuq 

ne duhet të tregojmë respektin maksimal 
dhe duhet të punojmë kurdoherë për 
lartësimin dhe vlerësimin e vazhdueshëm 
të saj.

Shpesh herë, gjatë rutinës sonë të 
për   ditshme të punëve, ne e konside roj-
më përdorimin e emblemës si diçka të 
mirë qenë dhe që thjesht na takon. Por 
nuk është kaq e thjeshtë. Përpara se kjo 
emblemë të na njihej për t’u përdorur, ajo 
u njoh, nëpërmjet firmosjes së Konven-
tave të Gjenevës nga shtetet kontraktuese 
të këtyre konventave dhe u sprovua në 
fushë betejat e njerëzimit për rreth 60 
vjet, ku përfaqësuesit e Kryqit të Kuq 
rrezikonin jetët e tyre për të shpëtuar ato 
të të plagosurve, mbështetur në parimin 
e madh të Neutralitetit. U desh nënshkri-
mi i Konventave të Gjenevës nga qeveria 
shqiptare që të na mundësohej përdori-
mi i ligjshëm i emblemës, duke zbatuar 
me korrektësi obligimet tona dhe duke 
përfituar gjithçka legjitime që rrjedh nga 
përdorimi i saj. Po të kthejmë kokën prapa 
e të shohim se sa domethënëse ka qenë 
kontributi i Lëvizjes Ndërkombëtare të 
KK dhe GjK për KKSh, do të shohim se 
ai ka qenë më shumë se determinant. Në 
këtë aspekt, një nga obligimet tona ndaj 
kësaj Lëvizje është respektimi si duhet i 
emblemës së Kryqit të Kuq dhe kjo jo e 
parë me sy simplist, por duke e vlerësuar 
atë në thelbin e saj, në mesazhin që ajo 
përcjell për vetë nevojtarët dhe promovi-
min e humanizmit dhe paqes në botë. 

Sfidat për të ardhmen
KKSh është duke operuar në një 

shoqëri ku ndryshimi është një nga tipa-
ret më të veçanta të saj. Është mjaft e 
rëndësishme që secili nga ne të kuptojë 
se ndryshimi, duam apo nuk duam ne, 
ndodh. Pra, e ardhmja, e cila përditë afro-
het por asnjëherë nuk arrihet, ka rën dësi 
të parashikohet. Sfida jonë është që këtë 
realitet ta kuptojmë mirë dhe të mundemi 
ta përdorim në interesin tonë. “Mënyra më 
e mirë për të parashikuar të ardhmen është 
formatimi i saj”, - thoshte A. Lincoln.

Ajo që ka rëndësi për ne është të iden-

tifikojmë se çfarë duhet të formatojmë 
dhe si ta bëjmë këtë formatim. Lidhur 
me këtë, mund të them se ka mjaft rrugë 
e mënyra. Përmend disa prej tyre:

  Të rrisim kapacitetet e shoqatës; duke 
përfshirë numrin e anëtarëve, numrin e 
vullnetarëve, duke u fokusuar më shumë 
tek cilësia se sa tek sasia, duke përmirësuar 
bazën ligjore të shoqatës, si në aspektin e 
organizimit të jetës së brendshme orga-
nizative të saj dhe në atë që ka të bëjë me 
raportet me shtetin dhe partnerët e tjerë,

  Të rrisim më tej performancën nëpër-
mjet veprimtarive për rritjen e sensibi-
lizimit të publikut, duke u fokusuar në 
shkollat e mesme, mundësisht duke i 
mbuluar gradualisht të gjitha ato në 
shkallë vendi. Kontributi ynë në këto 
shkolla, për t’u bërë të njohur të rinjve 
se çfarë është Kryqi i Kuq, cili është roli i 
tij në shoqërinë tonë, etj. është një inves-
tim i jashtëzakonshëm për të ardhmen e 
shoqatës dhe që pritshmëria mund dhe 
duhet të shkojë edhe më tej, në interes të 
vetë shoqërisë tonë, duke e bërë atë më 
humane, më të qytetëruar e më të përgati-
tur për sfidat e së ardhmes.

  Të mundësojmë identifikimin e drej të 
të nevojtarëve, duke shmangur në për -
fshirjen e tyre të individëve që kanë lidhje 
farefisnore me stafin apo të zgje dhu rit e 
Kryqit të Kuq,

  Të bëjmë të mundur rritjen e numrit 
të përfituesve.

  Për sa i përket kurseve të ndihmës së 
parë për kandidatët për drejtues automje-
tesh, duhet të gjejmë forma e adoptojmë 
praktika që të garantojmë jo vetëm kryer-
jen e kurseve por dhe ti bëjmë ato me cilësi.

  Të shtojmë përpjekjet për riorgani-
zimin e degëve të KKSh në ato bashki ku 
i kemi pasur dhe që për arsye të ndryshme 
nuk funksionojnë, si në Kamzë e Shijak.

  Të punojmë për diversifikimin e të 
ardhurave financiare të shoqatës, duke 
bërë pjesë të programeve çështjen e rritjes 
së fondeve, si domosdoshmëri për të rritur 
e garantuar qëndrueshmërinë, rritjen e 
zhvillimin e shoqatës. 

  Të mbajmë më mirë në vëmendjen 
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tonë nevojën e punës me median. Ne 
mund të përpiqemi shumë, mund të 
punojmë shumë, mund të arrijmë shumë, 
por është media ajo që na i pasqyron 
veprimtaritë dhe na bën të njohur për 
publikun duke na mundësuar të njihemi 
më mirë e më shumë për atë që jemi e 
që bëjmë. Pjesë e përpjekjeve tona për 
përshtatjen ndaj ndryshimeve është dhe 
përmirësimi i qasjes strategjike në një 
aspekt të përgjithshëm të marrëdhënieve 
me publikun. 

Në përfundim, do të doja të falënde-
roja të gjithë donatorët e shoqatës, duke 
filluar nga FNKK dhe vazhduar me KK 
Gjerman, GJHK e Emirateve Arabe, KK 
Kinez dhe mjaft shoqata të tjera simotra, 
pa lënë pa përmendur edhe mjaft dona-
torë të tjerë që operojnë në vendin tonë 
si: TAP, Fondacioni Vodafone, etj.

Padyshim, punë jashtëzakonisht të 
madhe në arritjen e rezultateve të shoqatës 
ka kryer edhe stafi i saj, si në nivel qendror 
dhe në nivel lokal. Vlerësoj si mjaft pozi-
tive punën e sekretarit të përgjithshëm, i 
cili së bashku me koordinatorët e selisë 
dhe sekretarët e degëve ka mbajtur barrën 
kryesore të punëve. 

Këtë fjalë do të dëshiroja ta mbyllja me 
falënderimin më të veçantë të kësaj dite, 
atë për punën e palodhur të vullnetarëve të 
shoqatës, kryesisht për ata që kanë marrë 
pjesë në mënyrë aktive në realizimin e 
projekteve të ndryshme pranë degëve të 
KK në bazë. Pa punën e përkushtimin e 
tyre, nuk do të kishim shoqatë, nuk do 
të kishim rezultatet që kemi arritur, nuk 
do të identifikoheshim dot si shoqata e 
Kryqit të Kuq, pasi do të mungonte një 
nga shtatë Parimet themelore të Lëvizjes 
Ndërkombëtare të KK dhe GjK, ai i 
“shërbimit vullnetar”. Ata meritojnë 
shumë dhe ne duhet të përpiqemi që t’u 
japim atyre gjithçka që do të mundemi, 
pasi jemi të ndërgjegjshëm që nuk do të 
mundemi kurrë ti kompensojmë. Atyre 
do u detyrohemi ngaherë. 

Ylli Alushi
President i KKSh-së

Raport mbi 
mbledhjet e anë-
tarëve në degë

Në mbledhjen e tij të datës 19 janar 
2018, Këshilli Drejtues i Kryqit 

të Kuq Shqiptar miratoi kalendarin e 
mbajtjes së forumeve për vitin 2018. 

Në zbatim të Statutit, të Rregullores 
së Brendshme dhe të udhëzimeve të 
dhëna në mbledhjet e Këshillit Drejtues, 
u zhvilluan mbledhjet e anëtarëve në 
27 degë të Kryqit të Kuq Shqiptar, të 
cilët me vendim të Këshillit Drejtues, 
datë 2 mars 2018, përmbushnin krite-
ret e përfaqësimit. Në këtë  mbledhje, 
Këshilli Drejtues e konsideroi të humbur 
të drejtën e përfaqësimit për nëntë degë 
(Gjirokastër, Kavajë, Kuçovë, Sarandë, 
Tepelenë, Has, Kolonjë, Bulqizë, Delvi-
në), për mos përmbushje të normës statu-
tore të anëtarësimeve; 

Përveç tyre, dy degë, Vlora dhe Lezha, 
të cilat i përmbushnin kriteret e për fa-
qësimit, nuk arritën ta mbledhin fo ru min 
më të rëndësishëm të degës dhe për pasojë 
nuk zhvilluan as zgjedhje.

Në degën Vlorë pati një dyndje 
të pa zakontë të nxënësve të shkollave 
9-vjeçare dhe të mesme, të nxitur nga një 
prej kan didatëve për kryetar të kësaj dege. 

Nga verifikimi i pjesëmarrësve rezul-
toi se biletat e anëtarësisë u ishin ndarë 
nxë nësve të shkollave, ditën e mbledhjes 
së anëtarëve të degës Vlorë, nga mësuesit e 
tyre. Nxënësit nuk kishin paguar kuotën e 
anë tarësisë dhe një pjesë e tyre mendonin 
se biletën e anëtarësisë do ta hidhnin në 
kutinë e votimit. Në këto kushte, i dele-
guari i Këshillit Drejtues vendosi që të 
mos zhvi llohej mbledhja e anëtarëve të 
degës Vlorë, vendim që u miratua nga  
Presidenti dhe kryesia e Këshillit Drejtues.

 Ndërsa në degën Lezhë, siç jeni tash-
më në dijeni, nga shqyrtimi i kandida-
turave të paraqitura për këshillin e degës, 
rezultoi se për pozicionin e kryetares së 
degës dhe anëtares së këshillit të degës, 
kishte kandiduar edhe motra e sekre-
tares së kësaj dege. Më 23 prill, u zhvi-
llua një mbledhje jashtë radhe e Këshi-
llit Drejtues, në të cilën pas diskutimeve 
parimore me frymë kritike për të zgje-
dhurit dhe të punësuarit e kësaj dege, u 
vendos që aty të pezullohen zgjedhjet dhe 
të shpërndahen komisioni i zgjedhjeve të 
degës dhe këshilli i degës Lezhë.

Degët që i mbajtën mbledhjet e anëta
rëve, ndoqën kalendarin e përcaktuar me 
përjashtim të degëve Tiranë, Shijak dhe 
Mallakastër për arsye objektive të ndry-
shme. 

Mbledhjet u ndoqën nga një i dele-
guar i Këshillit Drejtues dhe një puno-
njës i Selisë për të vrojtuar respektimin e 
kritereve statutore. 

Në mbledhjet e anëtarëve u miratuan 
raportet e veprimtarive, raportet finan-
ciare, planet e veprimit dhe buxhetet 
përkatëse, si dhe u mbajtën zgjedhjet për 
anëtarët e këshillave të degëve, kryetarët 
e komisioneve të financës, nënkryetarët e 
degëve dhe kryetarët e degëve.

Nga raportimet e të deleguarve dhe 
informacionet e derita nishme, rezulton 
që mbledhjet, përgjithësisht, u zhvilluan 
në përputhje me normat që përcakton 
Statuti dhe Rregullorja e Brendshme. 

Halil Stana
Zëvendëspresident i KKSh

Halil Stana, Zëvendëspresident i KKSh-së
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Pjesë  nga  Raporti mbi 
veprimtarinë e  Kryqit të Kuq 
Shqiptar për vitet 2016 - 2017

Hyrje
Vitet ikin shpejt dhe ja ku gjendemi 

përsëri në forumin më të rëndësishëm 
të shoqatës, me të njëjtat emocione, me 
të njëjtëtn ndjenjë përgjegjësie, me të 
njëjtën peshë për barrën e ngarkuar nga 
kjo asamble dhe organet e tjera drejtuese 
të shoqatës për të kontribuuar në fushën 
e caktuar të veprimtarisë së shoqatës. 

Unë do ta filloj këtë raportim me 
fjalinë përmbyllëse të raportit të mbajtur 
në Asamblenë e kaluar: 

“...jemi kontribues të një shoqate të 
rëndësishme, të bukur, dinjitoze, pjesë e 
një Lëvizjeje Botërore prestigjioze dhe të 
nderuar katër herë me çmimin Nobel për 
paqe, trashëgimtarë të strukturave dhe të 
burimeve të çmuara. Sfida jonë është që 
krenarë për përkatësinë tonë, të jemi të aftë 
që t’i ruajmë arritjet e deritanishme dhe t’i 
çojmë ato edhe më tej.”

Të gjithë dëshmitarë, gjithësecili në 
pozicionin që vullnetarisht ka marrë 
përsipër apo që i është besuar, se ky synim 
na sfidon çdo herë. Po ne nuk rrimë të 
mendohemi, nuk kemi kohë të përsiatemi 
dhe të filozofojmë, por me përkushtim dhe 

profesionalizëm, përpiqemi - vullnetarë 
dhe të punësuar - që çdo orë, çdo ditë, çdo 
javë, çdo muaj, çdo vit, të kryej më detyrat 
që na janë besuar, në mënyrë që sfidat t’i 
sfidojmë dhe krenarinë ta meritojmë! 

Struktura e raportit:
Raporti përfshin një periudhë dy 

vjeçare dhe është i strukturuar në disa 
dokumente (anekse), për t’i nxjerrë në 
pah sa më qartë, zhvillimet kryesore në 
shoqatë dhe aktivitetet gjatë kësaj periu-
dhe. Ai përqendrohet më shume sesa tek 
përshkrimi i aktiviteteve, tek efekti i tyre. 
Raportimet e zgjeruara mbi veprimtarinë 
e secilit program, janë paraqitur në anek-
sin 1. Anekset e tjera të këtij raporti, tabe-
lat me të dhëna të ndryshme, pasqyrojnë 
vlera sasiore në ato fusha ku shoqata ka 
normativa të përcaktuara (anëtarësime, 
njësi gjaku të siguruara, kursantë të ndih-
mës së parë në autoshkolla dhe institu-
cione etj).

Përmbledhje e zhvillimeve kryesore 
I. Për vitin 2016:

Siç e dimë të gjithë, viti 2016 ishte i 
veçantë në më së paku në tri elementë:

   Viti 2016 shënoi 95 vjetorin e kriji-
mit të Kryqit të Kuq Shqiptar ( KKSh);

Gjatë tij, në muajin qershor, u mbajtën 
punimet e Asamblesë XV të Përgjithshme 
dhe mbledhjet e anëtarëve në degë. 

Ai nisi me përmbytje në muajin janar 
dhe u mbyll me përmbytje dhe acar në 
muajt nëntor-dhjetor, duke e kanalizuar 
energjinë dhe kapacitetet e shoqatës në 
përgjigjen ndaj emergjencave të krijuara 
dhe zhvillimin e operacioneve humanitare 
në ndihmë të familjeve më në nevojë. 

  Bashkërisht kemi qenë dëshmitarë 
të mobilizimit të shoqatës si për kremti-

min sa më madhështor të jubileut, si për 
mbajtjen e forumeve kryesore të shoqatës 
në përputhje me dokumentet bazë, Statu-
tin dhe Rregulloren e Brendshme, ashtu 
edhe për një përgjigje sa më efikase, ndaj 
situatave emergjente të këtij viti.

  Viti jubilar i 9-vjetorit të krijimit të 
KKSh u shënua nga shumë aktivitete 
festive për ta përçuar në një publik sa 
më të gjerë këtë ngjarje, e cila më shumë 
se për veçantinë historike, ka rëndësi 
për sensibilizimin e njerëzve me ndje-
njën e humanizmit dhe të solidaritetit 
që mishërohet prej afro 100 vitesh nga 
shoqata jonë. Disa nga elementët kryesorë 
të përkujtimit të kësaj ngjarjeje të madhe 
si për KKSh, ashtu edhe për shoqërinë 
shqiptare në përgjithësi, qenë:

- botimi i një posteri, i dy banerave me 
teme 95 vjetorin dhe i një fletë-palosjeje;

- prodhimi i 2 mijë bluzave për vullne-
tarët, i një çante për vullnetarët dhe i 
fil xhanëve  suvenir me logon e 95 vjetorit;

- prodhimi i “stemave” për 95 vjetorin;
 prodhimi i një spoti televiziv për 

KKSh-në dhe 95 vjetorin dhe i një videoje 
20 minutëshe me veprimtaritë kryesore të 
KKSh-së në vite;

 citylight në Tiranë dhe 40 banderola 
për të gjitha degët gjatë javës së KKSh;

- organizimi i javës së KKSh me 
vep rimtari të ndryshme dhe një prezencë 
intensive në kanalet kryesore televizive;

- pritje-koktej më 4 tetor në hotel 
Rogner në Tiranë; 

2016 qe një vit disi i veçantë për ju 
zoti President, për ju anëtarë të Këshi-
llit Drejtues dhe për mua gjithashtu, 
pasi për herë të parë që kur u zgjodhëm 
dhe u emëruam në detyrat tona të reja, 
u mblodh më 24 qershor, Asambleja XV 
e Përgjithshme dhe u mbajtën mbledh-
jet e anëtarëve në degë. Kjo ka qenë një 
përgjegjësi e madhe dhe përpjekjet tona 
kanë qenë përqendruar në përgatitjen sa 
më të mirë të këtyre forumeve dhe zhvilli-
min e tyre me sukses. Nuk po zgjatem më 
shumë në këtë pikë të rëndësishme sepse 
të gjithë në këtë sallë kemi qenë dësh-
mitarë të mobilizimit dhe të realizimit të 

Artur Katuçi, Sekretar i Përgjithëm i KKSh-së
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mbledhjeve të anëtarëve dhe të Asamblesë 
XV të Përgjithshme.

Janari filloi me përmbytje lokale në 
Tiranë, Durrës, Lushnjë, Lezhë e Gramsh 
ku u dëmtuan shtëpi dhe evakuuan 
fa milje të prekura përgjatë lumenjve dhe 
përrenjve në këto rrethe. KKSh shpërndau 
ndihma në Tiranë, në Lezhë, në Shijak, në 
Lushnjë dhe në Gramsh (pako ushqimore 
standard, kite higjienike dhe batanije). 

Mirëpo përveç përmbytjeve sporadike 
të muajit janar, gjatë periudhës nëntor-
dhjetor, vendi ynë u prek nga një situatë 
emergjente (reshje shiu deri 180 mm në 
3-4 ditë) që shkaktuan nga përmbytje të 
mëdha në disa rajone, kryesisht në pjesën 
veriore dhe lindore të Shqipërisë (më të 
dëmtuara rezultuan Fushë-Kruja, Lezha, 
Shijaku, Durrësi, Shkodra, rrethinat e 
Tiranës, Mati, Dibra, por edhe disa familje 
të varfra buzë lumenjve në zona në jug të 
vendit si në Selenicë të Vlorës, Elbasan, 
Peqin, Tepelenë, Librazhd, Gjirokastër 
etj). Selia përgatiti një Apel për Federatën 
Ndërkombëtare të KK dhe të GjK, për një 
operacion ndihme për zonat e për mbytura 
për 1.000 familje. Apeli u miratua në 
shumën 138 mijë CHF. Në përgjigje 
të Apelit tonë, erdhi edhe mbështetja 
e KK Gjerman me 20 mijë Euro për të 
ndihmuar 350 familje të përmbytura dhe 
të varfra në zona të tjera (jo ato që mbulon 
Federata), kryesisht në jug të vendit. Prej 
fillimit të operacionit të shpërndarjes më 
6 nëntor e deri në fund të dhjetorit 2016, 
u ndihmuan 965 familje.

Një gjë tjetër që dëshiroj të nënvizoj 
gjithashtu në këtë përmbledhje të aktivi-
teteve kryesore, lidhet me të ashtuquaj-
turin Konkurs “Rinia dhe Kryqi i Kuq”. 
Duke dashur t’i jepnim një shtrirje të 
vërtetë mbarëkombëtare këtij projekti, 
kaluam në edicionin e dytë të tij, nga 6 
degë një vit më parë, në të gjitha degët 
e shoqatës në vitin 2016. Qëllimi është 
që të kemi një mënyrë konkrete për të 
punuar me të rinjtë e shkollave të mesme 
për përhapjen e vlerave humanitare dhe 
njohurive për Kryqin e Kuq. Aplikimi 
pranë fondeve Shoken për mbulimin 

financiar të tij, siç jeni në dijeni, rezultoi 
pozitiv, çka na dha mundësi që të investo
heshim sipas parashikimit dhe pa kursim 
në këtë konkurrim. Konkursi II Kombëtar 
“Rinia dhe Kryqi i Kuq” u zhvillua sipas 
planifikimit dhe u mbyll me sukses çka 
na obligon që të bëjmë çmos që edhe ky 
aktivitet, të shndërrohet në traditë për 
shoqatën me qëllim që të forcojmë sa më 
shumë pozitat tona në shkollat e mesme 
dhe të përfshijmë sa më shumë të rinj në 
aktivitetet tona. Në të u përfshinë 370 të 
rinj vullnetarë (pjesë e grupeve paraprake 
për përgatitje). Konkursi u zhvillua në 7 
takime, 6 takime rajonale dhe 1 takim 
final (2 takime rajonale në Durrës, 1 takim 
në Gjirokastër, 1 takim në Fier, 1 takim 
në Elbasan dhe takimi final në Tiranë, në 
datat 24  25 shtator, 12 tetor dhe 8 tetor 
2016).

Edhe këtë vit kanë vijuar mbledhjet 
me kryetarët dhe sekretarët e të gjitha 
degëve për një zbatim sa më korrekt të 
normave të Statutit. Po ashtu u zhvillua 
një takim me kryetarë të komisionit të 
financës dhe administratorët e të gjitha 
degëve për forcimin e zbatimit të proce-
durave financiare.

Në vitin 2016 rifilluan përgatitjet për 
shërbimin e Ndihmës së Parë në stadi-
ume në ndeshjet e kategorisë superiore 
dhe ato të ekipit kombëtar. Bëhet fjalë 
për 10 degë të KK (Tirana, Shkodra, 
Kukësi, Korça, Durrësi, Lezha, Elbasani, 
Gjirokastra, Vlora dhe Dibra) ku në 
secilën, një ekip prej 5 vetash të pajisur 
me uniforma, barela dhe çanta të NP, janë 
prezent për të dhënë ndihmën e parë gjatë 
ndeshjeve të ekipeve të futbollit. Në këtë 
kuadër, pasi degët evidentuan ekipin e 
vullnetarëve të stadiumit, u organizua në 
Tiranë në muajin nëntor, një trajnim 2 
ditor për mënyrën e dhënies së këtij shër-
bimi në stadiume. Ndërkohë marrëveshja 
për ta zyrtarizuar këtë bashkëpunim, u 
nën shkrua një vit më pas.

Në Programin e Shëndetit filloi 
nga zbatimi në 5 janar, një projekt i ri, 
pro jekt që synon zgjerimin e tematikës 
së edu kimit shëndetësor të të rinjve në 

shkolla dhe më gjerë, edhe me parandali-
min e përdorimit të substancave që krijoj-
në varësi e sëmundje si Droga, Duhani 
dhe Alkooli.

Në muajin shtator u dakortësua me 
Qendrën Kombëtare të Edukimit në 
Vazhdim (QKEV) që të zhvillohen traj-
nime mbi “Teknikat e Dhënies së Ndih-
mës së Parë” për të gjithë persone lin 
mjekësor (mjekë, infermierë, laboran-
të, stomatologë, farmacistë etj), duke e 
njohur këtë trajnim, edhe me kredite 
(dhjetë) për personat e trajnuar. Ka një 
interesim shumë të madh për zhvilli-
min e këtij aktiviteti. Në të ndërthuren 
tema mjekësore me teknikat e dhënies së 
ndihmës së parë, demonstrime dhe video 
ilustruese. 

Gjatë vitit 2016 është siguruar mbë -
shtetje nga disa donatorë për projekte 
të KKSh ku ndër më kryesorët përmen-
dim projektin “Përgatitje për krizën e 
emigrantëve”: 50.000 CHF , donator Fede
rata (FNKK); projektin “Integrimi i gruas 
në tregun e punës”: 25,000 euro, donator 
KK Gjerman; projektin “Integrimi i gruas 
në tregun e punës”: 5,000 euro, donator 
Ambasada Franceze; projektin “Mëso si të 
jesh një lider – vepro si i tillë!” (Konkursi 
“Rinia dhe Kryqi i Kuq”): 18.000 CHF, 
donator Empress Shoken Fund (Federata).

II. Për vitin 2017
Viti 2017 e gjeti shoqatën në mes të 

angazhimit për realizimin e një operacio-
ni humanitar në ndihmë të rreth 1.000 
familjeve të prekura nga përmbytjet e 
ndodhura në nëntor të vitit të shkuar. 
Mirëpo fillimi i vitit 2017 u shoqërua nga 
një kohë e acartë, me reshje dëbore që çoi 
në bllokimin e shumë zonave rurale duke 
shkaktuar vështirësi në mënyrë të veçantë 
për grupet në nevojë, çfarë kërkoi nga 
KKSh që të ndërmerrte që në orët e para 
të emergjencës, një operacion ndihme, 
kryesisht në ushqime dhe batanije. Selia 
dhe degët u mobilizuan dhe morën masa 
urgjente për t’u ardhur në ndihmë më 
nevojtarëve dhe të pastrehëve, e më pas me 
përgatitjen dhe zbatimin e operacioneve 
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të ndihmës të mbështetura nga Federata, 
Kryqi i Kuq Gjerman dhe kompania TAP. 

Si për këtë operacion, si për opera-
cionin e nisur në muajin nëntor dhe që 
natyrshëm do të vijonte pa ndërprerje, 
theksoj që ato nuk e penguan shoqatën 
për fillimin e mbarë të aktiviteteve të 
vitit të ri. Me këtë dua të nënvizoj një 
karakteristikë të veçantë të veprimtarisë së 
shoqatës të mobilizuar për t’iu përgjigjur 
pasojave të emergjencës: asnjë aktivitet 
nuk u pezullua megjithëse në total, KKSh 
ndihmoi në një kohë të shkurtër dhe në 
një mot të papërshtatshëm, 2,720 familje.

Dhe siç nisi me emergjencë, viti u 
mbyll me katastrofë. Një situatë veça-
nërisht e rëndë për vendin u krijua 
pas përmbytjeve të fund nëntorit dhe 
fi llim dhjetorit, që shkaktuan shumë 
dëme dhe goditën rëndë, mjaft shtëpi 
e biznese. Katastrofa e gjeti shoqatën të 
përgatitur, madje në atë kohë po plani-
fikonim që të ashtuquajturin “stok të 
dizastrës” që kishim në magazinë dhe që 
sipas standardeve tona, ndihmonte rreth 
700 familje e të cilit po i afrohej afati i 
skadencës (janari dhe shkurti i vitit 2018), 
ta shpërndanim për njerëzit më në nevojë 
në prag të festave të fundvitit me moton 
tashmë të njohur “të festojmë të gjithë”. 
Prandaj, kur ndodhi përmbytja, shoqata 
i pati të gjitha mundësitë që të reagonte 
menjëherë. Nga ana tjetër, që ditën e 
parë të fillimit të shirave të furishëm, u 
njoftua Drejtoria e Europës së Federatës 
Ndërkombëtare të KK dhe të GjK për 
situatën dhe probabilitetin që në ditët 
në vazhdim, Kryqi i Kuq Shqiptar do të 
lëshonte përsëri apel për t’u mbështetur 
nga të ashtuquajturat fonde të DREF-it, 
fonde të Federatës të destinuara për të 
mbështetur shoqata kombëtare në përba-
llimin e fazës së parë të fatkeqësive naty-
rore, siç edhe bëmë në ditët në vazhdim. 

Që nga fillimi i shpërndarjes më 3 
dhjetor e deri më 30 dhjetor 2017, u 
ndih muan 1 985 familje. 

Donatorët e operacionit, përveç çfarë 
vuri në dispozicion nga rezervat e veta 
KKSh:

  Federata me 230 000 CHF, fonde të 
DREF.

  KK Kinez një donacion prej 50 mijë 
USD.

  Gjysmëhëna e Kuqe Turke - 1 100 
batanije, 750 kite higjienike dhe 15 000 
Euro me të cilat bleu vetë në Shqipëri, 1 
000 pako ushqimore; 

  KK i Maqedonisë - 3 kamionë me 
ndihma në batanije, kite ushqimore dhe 
kite higjienike, etj dhe një donacion prej 
9 700 Euro.

  KK Kroat kontribuoi me një donacion 
prej 5.000 Euro.

  KK Italian, krahas mesazhit të solida-
rizimit direkt nga Presidenti i Kryqit të 
Kuq Italian tashmë President i Federatës, 
kontribuoi me një donacion me batanije, 
dyshekë, materiale higjienike etj, në vlerë 
rreth 3.400 Euro.

  KK i Malit të Zi dhe KK Bullgar, 
mbë shtetjen e tyre e dhanë nëpërmjet 
strukturave të tyre shtetërore të Emergjen-
cave Civile, të cilat ia kanë dhuruar direkt 
Drejtorisë së Emergjencave Civile Shqip-
tare (batanije dhe materiale higjienike). 

Një iniciativë disi e veçantë ishte në 
fillim të vitit 2017, bashkëpunimi me 
shoqatën “Qendra e bashkëpunimit ndër-
fetar” në Elbasan, për një fushatë sensi-
bilizimi dhe mbledhje fondesh, në shenjë 
solidariteti me popullin sirian. Fondet 
modeste të mbledhura nga fushata (8 900 
EURO) iu dërguan Komitetit Ndërkom-
bëtar të Kryqit të Kuq. Vetë shoqata jonë 
vuri në dispozicion shumën prej 550 mijë 
lekësh (të reja), ndërkohë që nëpërmjet 
fushatës, u mblodh shuma prej 686 950 
lekësh (të reja).

Nisur nga nevoja e madhe që ka dalë 
për shërbimin e shpëtimit në ujë, KKSh 
ka kërkuar prej disa kohësh, mbështetje 
nga KK Gjerman. Në përgjigje të kësaj 
kërkese, në datat 2 – 5 gusht 2017, u 
mundësua fillimi i një bashkëpunimi me 
KK në këtë fushë kur dy përfaqësues nga 
kjo degë, vizituan KKSh-në, për të përcak-
tuar mënyrën dhe hapat e ngritjes së këtij 
shërbimi. U ra paraprakisht dakord që 
të trajnohen 20 instruktorë për shpëti-

min në ujë dhe të shikohet mundësia e 
ngritjes së një pike vrojtimi për shpëtimin 
në ujë, me insistimin e tyre në Velipojë të 
Shkodrës. 

 KKSh ka filluar një bashkëpunim me 
KK Italian për ndihmën e parë në shërbimin 
e urgjencës me ambulancë. Kështu në datat 
14-17 shtator 2017, me mbështetjen e KK 
Italian (Rajoni i Umbrias), u zhvillua një 
trajnim me instruktorë të ndihmës së parë, 
të cilëve iu dhanë njohuri dhe teknika për 
përdorimin e mjeteve për lëvizjen ose jo, 
të të lënduarve pa tronditje, si dhe për 
përvetësimin e manovrave të reanimimit 
kardiopulmonar dhe përdorimin e duhur 
të defibrilatorit gjysmë automatik, për të 
rriturit, fëmijët dhe foshnjat. Në këtë 
trajnim u përfshinë 4 degë të KK: Tirana, 
Elbasani, Durrësi dhe Shkodra. Gjithsej 
u trajnuan 31 pjesëmarrës me përbërje 
instruktorë dhe vullnetarë të ndihmës së 
parë të këtyre degëve, kryesisht ekipet që 
aktivizohen në stadiume. 

U zhvillua testimi kombëtar i 89 ins truk-
torëve të ndihmës së parë. Jo tani, por 
gjithmonë shoqata ka pasur në vë mendje 
të veçantë, cilësinë dhe jo sasinë. Ky është 
edhe ndryshimi (hendeku ngandonjëherë) 
që e dallon Kryqin e Kuq Shqiptar nga një 
sërë organizmash dhe shoqatash, organi-
zatash dhe fonadacionesh që përvec emrit 
dhe tabelës në derë, nuk kanë gjë tjetër. Ky 
është avantazhi ynë në të ashtuquajturin 
“treg” humanitar dhe këtë thembër Akili, 
duhet ta ruajmë të paprekur.

Projekti “Integrimi i gruas në tregun e 
punës” u shtri edhe në një degë të re. Në 
kuadër të këtij projekti, në muajin korrik 
u aplikua pranë Ambasadës Amerikane me 
një projekt-propozim për degën Kukës dhe 
u mor përgjigje pozitive për mbështetje. 

Në mbështetje të njërës prej kategorive 
vulnerabël të identifikuara prej KKSh, 
fëmijët në vështirësi, nga degët lokale janë 
realizuar aktivitete të shumta me rastin 
e 1 qershorit, gjatë fushatës së mbledh-
jes së fondeve maj-qershor, si dhe gjatë 
zhvi llimit të kampeve verore. Kështu, në 
1 qershor, ditën ndërkombëtare të fëmi-
jëve, kanë zhvilluar aktivitete degët e KK 
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Tiranë (200 fëmijë), Vlorë (50 fëmijë), 
Fier (50 fëmijë), Lushnjë (49 fëmijë), 
Lezhë (44 fëmijë), Korçë (30), Elbasan 
(15 fëmijë), Berat (9 fëmijë).

Kampet verore organizohen si një 
mbështetje për fëmijë, të cilët përballen 
me vështirësi ekonomike, stigmatizim 
dhe vulnerabilitet. Pjesëmarrja në kampet 
verore të organizuara nga degët lokale është 
një mundësi për t’i shkëputur disi këta 
fëmijë prej vështirësive të përditshmërisë 
së tyre, duke u dhënë mundësinë të ndihen 
thjesht fëmijë, që argëtohen dhe mësojnë 
në një mjedis të sigurt që i respekton: 

  Gjatë periudhës 3-31 korrik 2017 
në bashkëpunim me Word Vision, dega 
Dibër ka organizuar kampin veror me 
pjesëmarrjen e 205 fëmijëve të moshave 
6-13 vjeç të cilët jetojnë në kushte shumë 
të vështira social-ekonomike;

  Nga data 10-21 korrik në bashkëpu-
nim me Word Vision, dega Librazhd ka 
zhvilluari kampin veror “Eksperience 
unike për fëmijët”, ku morën pjese 80 
fëmijë të moshave 9 deri 13 vjeç;

  Prej datës 1-10 Korrik, dega Vlorë 
zhvilloi një kamp veror për 50 fëmijë; 

  Gjatë të njëjtës periudhë edhe në 
degën Korçë, u realizua një kamp veror 
për 25 fëmijë në vështirësi të shkollave 
“Demokracia” dhe “Nuçi Naçi”;

  Dega Fier ka zhvilluar një ekskur-
sion me 20 fëmijë me aftësi të kufizuar 
në plazhin Seman, me pjesëmarrjen e 10 
vullnetarëve, të cilët ndihmuan në ecurinë 
e aktivitetit.

Kampi veror për të rinjtë vullnetarë 
të KKSh, i cili tashmë është kthyer në 
traditë, u organizua me të rinj vullne-
tarë të degëve të kategorisë së dytë nga 
data 29 gusht- 3 shtator. Një nga syni-
met e tij është që të përçojë te vullnetarët 
pjesëmarrës njohuri mbi Kryqin e Kuq 
Shqiptar, vlerat humanitare, programet 
e aktivitetet, parimet e Lëvizjes dhe t’u 
japi kështu mundësi për iniciativa dhe 
ide për të mbrojtur kauza të drejta në 
komunitet, t’u japi mundësi shoqërizimi 
social dhe ndarje të përvojave. Kampi 
synon gjithashtu që nëpërmjet të rinjve 

pjesëmarrës, parimet e Lëvizjes dhe vlerat 
humanitare, të përçohen edhe te bashkë-
moshatarët e tyre.

U zhvillua Konkursi IIItë Kombëtar 
për vlerat humanitare “Rinia dhe Kryqi i 
Kuq” si një ndër veprimtaritë më të rëndë-
sishme të Programit të Rinisë. Tani mund 
të themi që edhe ky projekt është futur në 
vazhdën e aktiviteteve vjetore me qëllimin 
për të promovuar vlerat humanitare te të 
rinjtë dhe në komunitetin ku ata veproj-
në. Konkursi u zhvillua në 7 takime ku 
në secilin prej tyre pati tre raunde dhe 
në to morën pjesë ekipet e 38 degëve: 
në degën Kukës më datë 24 shtator, në 
degën Elbasan më datë 30 shtator, në 
degën Shkodër më datë 1 tetor, në degën 
Fier më datë 7 tetor dhe takimi final në 
Tiranë, më datë 14 tetor. Skuadrat fituese 
të cilat morën pjesë në takimin final ishin 
skuadrat e degëve Tiranë, Elbasan, Laç, 
Lushnjë, Gjirokastër dhe Kukës. Tirana 
zuri vendin e parë, Elbasani të dytin dhe 
Lushnja vendin e tretë.

Në kuadër të Programit Social përveç 
aktiviteteve në kuadër të projekteve të 
ndry shme, është zhvilluar me rastin e 
festave të fundvitit një shpërndarje ushqi-
more për familjet më në nevojë. Në kuadër 
të fushatës së fund vitit, në muajin dhjetor 
janë organizuar mbështetje ushqimore për 
familjet më në nevojë si vijon: në Tiranë 
132 familje, Durrës 75 familje (50 familje 
ishin rome), Berat 74 familje, Kukës 30 
familje, Lezhë 220 familje, Shkodër 250 
familje, Korçë 120 familje, Elbasan 40 
familje (të moshuarit e qendrës), Has 20 
familje, Përmet 20 familje, Patos 20 familje, 
Shijak 20 familje, Pogradec 20 familje, 
Bulqizë 20 familje, Mirditë 20 familje, 
Mallakastër 20 familje, Pukë 20 familje, 
Kuçovë 10 familje, Dibër 20 familje, Burrel 
15 familje dhe Vlorë 14 familje. 

U zhvillua në muajin nëntor një takim 
dyditor me sekretarët dhe administratorët 
e degëve. Qëllimi i tij ishte rifreskimi 
njohurive mbi dokumentet bazë të shoqa-
tës dhe zbatimi i rregullave që kanë lidhje 
me veprimtarinë financiare të shoqatës, e 
veçanërisht të aktivitetit financiar në degë. 

Në këtë takim mori pjesë edhe audituesi 
i brendshëm i shoqatës, i cili paraqiti një 
informacion të hollësishëm lidhur me gjet-
jet e tij në degë gjatë monitorimeve që ka 
bërë në vitin 2016 dhe 2017. Ai gjithashtu 
propozoi disa përmirësime në formularët e 
raportimit financiar, të cilat do të përdoren 
duke filluar nga janari i vitit 2018.

Gjatë vitit 2017 është siguruar mbë -
shtetje nga disa donatorë si Federa ta, 
Gazsjellësi TAP, KK Kinez, Ambasada 
Franceze, Ambasada Amerikane, KK i 
Maqedonise, Gjysmëhëna e Kuqe Turke, 
KK Kroat, KK Italian, KK Gjerman, 
Kisha e Jezu Krishtit, Raiffeisen Bank etj.

Rezultate të arritura për vitet 2016 dhe 
2017

Antarësime: Për vitin 2016 janë reali-
zuar 96 007 anëtarë; përvitin 2017 janë 
realizuar 90 661 anëtarë; gjithsej në dy 
vjet janë realizuar 186 668 anëtarë.

Numri i njësive të gjakut: Për vitin 
2016 janë realizuar 6 181 njësi; për vitin 
2017 janë realizuar 6388 njësi; gjthsej në 
dy vjet janë realizuar 12 569 njësi.

Janë shpërndarë ndihma gjatë opera-
cioneve të emergjencës që ka zhvilluar 
shoqata për përmbytjet e vitit 2016 dhe 
ngricat e përmbytjet e vitit 2017; Për 
vitin 2016 janë ndihmuar 1 500 familje 
(rreth 6 000 përfitues); për vitin 2017 
janë ndihmuar 3 650 familje (15 000 
përfitues). Donatorët mbështetës kanë 
qenë Federata, Kompania TAP dhe 
shoqatat simotra te KK/GjK.

Janë blerë nga Federata me fondet 
e DREF, për të zëvendësuar stokun për 
raste katastrofash, 4.000 kite higjienike 
dhe 16.000 batanije. 

Kanë funksionuar Qendrat ditore për 
moshën e tretë në të cilat kanë marrë shër-
bim gjatë vitit 2016, 610 të moshuar dhe 
gjatë vitit 2017, 510 të moshuar; në total 
për dy vitet 1120 të moshuar.

Të moshurit që e kanë të pamundur 
lëvizjen kanë përfitur paketa ushqimore 
mujore; në 2016, 80 të moshuar, në 
2017, 60 të moshuar; në total për dy vitet 
140 të moshuar.
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Në degën Vlorë, 60 të moshuarve të 
vet muar u është ofruar drekë nga e hëna 
në të premte si për vitin 2016 dhe për 
vitin 2017.

Me rastin e 1 Tetorit ditës së të moshu-
arve dhe gjatë festave të fundvitit, janë 
mbështetur me pako ushqimorë në vitin 
2016, 610 të moshuar dhe në vitin 2017, 
600 të moshuar; në total për dy vite 1.210 
të moshuar.

Në kuadër të projektit për integrimin 
e gruas në tregun e punës janë trajnuar gra 
dhe vajza në nevojë; gjatë vitit 2016, 390 
përfituese; gjatë vitit 2017, 426 përfituese; 
në total për dy vitet 816 gra dhe vajza 
përfituese. 

Kanë marrë pjesë në sesionet psiko 
sociale gjatë vitit 2016, 390 gra dhe vajza; 
gjatë vitit 2017,400 gra dhe vajza; në total 
për dy vitet 790 gra dhe vajza.

Në 2017, 90 gra dhe vajza kanë 
për fituar kontroll mjekësor mujor si dhe 
se sione informative shëndetësore.

Në përfundim të kurseve janë paisur 
me çertifikatë gjatë vitit 2016, 373 gra 
dhe vajza; gjatë vitit 2017, 381 gra dhe 
vajza; në total 754 gra dhe vajza. 

Nga gratë dhe vajzat e pajisura me 
çertifilatë, janë punësuar ose vetëpunë-
suar, gjatë vitit 2016, 49 % e tyre dhe 
gjatë vitit 2017, 40 % e tyre. Për dy vitet 
rreth 45 % janë punësuar dhe vetëpunë-
suar.

Fëmijët që rrezikojnë braktisjen e 
shko llës janë mbështetur me orë eduka-
tive mësimore; në 2016, 130 fëmijë dhe 
në 2017, 100 fëmijë; në total për dy vjet 
janë mbështetur 230 fëmijë. 

Në kampet verore të organizuara kanë 
përfituar fëmijë të moshave 6-13 vjeç; 
Në vitin 2016, 130 fëmijë; në 2017, 610 
fëmijë; në total për dy vite 740 fëmijë.

Fëmijët në vështirësi janë mbështe-
tur me çanta dhe kite shkollore; në vitin 
2016, 1.130 fëmijë; në vitin 2017, 180 
fëmije; në total për dy vite, 1.310 fëmijë 
në vështirësi.

Gjatë fushatës së fondeve maj - qer shor 
janë ndihmuar fëmijë në nevojë dhe famil-
jet e tyre; në vitin 2016, 700 fë mijë; në 

vitin 2017, 691 fëmijë; në total për dy 
vite 1.391 fëmijë.

Janë zhvilluar aktivitete argëtuese 
dhe janë ndarë dhurata për fëmijët në 
20 Maj,1 Qershor dhe fundviti ; në vitin 
2016, 1150 fëmijë; në vitin 2017, 712 
fëmijë; në total 1862 fëmijë. 

Në kuadër të fushatës shtator-tetor 
janë ndihmuar familje në nevojë; Në vitin 
2016, 1400 familje; në vitin 2017, 1050 
familje; në total për dy vite janë ndihmuar 
2450 familje.

Në kuadër të fushatës së fundvitit janë 
ndihmuar në vitin 2016, 1110 familje 
dhe në vitin 2017, 1290 familje; në total 
2400 familje.

Shoqata ka trajnuar mësues të vizati-
mit; Në vitin 2016, 33 mësues vizatimi; 
në vitin 2017, 34 mësues vizatimi; gjith-
sej për dy vite janë trajnuar 67 mësues 
vizatimi.

Të rinjtë vullnetarë kanë qenë pjesë 
e trajnimeve kombëtare të kryera; në 
vitin 2016, 40 të rinj vullnetarë; në vitin 
2017, 48 të rinj vullnetarë; Për dy vite 
janë trajnuar 88 të rinj vullnetarë.

Ekspozita “Fëmijët dhe Kryqi i Kuq” 
është zhvilluar në 38 degë; Në vitin 2016, 
në të u përfshinë 134 shkolla dhe u ekspo-
zuan 3.113 punime; në vitin 2017 në të 
u përfshinë 231 shkolla dhe u ekspozuan, 
3662 punime; Gjithsej për dy vitet në 
ekspozitë u përfshinë 365 shkolla dhe 
ekspozuan 6.775 punime.

Në Ekspozitat Kombëtare të Vizati mit 
“Fëmijët dhe Kryqi i Kuq” që u zhvi lluan 
në vitet 2016 dhe 2017 u paraqitën 250 
punimet më të mira të realizuara çdo vit.

Është zhvilluar konkursi kombëtar 
“Rinia dhe Kryqi i Kuq” në 38 degë; 
në vitin 2016 u zhvilluan 7 takime dhe 
morën pjesë 222 të rinj vullnetarë; Në 
vitin 2017 u zhvilluan 7 takime dhe 
morën pjesë 200 të rinj vullnetarë.

Në veprimtaritë e organizuara nga 
degët për 5 dhjetorin; në vitin 2016 u 
përfshinë 587 të rinj vullnetarë; në vitin 
2017 u përfshinë 322 të rinj vullnetarë.

Gjatë dy viteve është arritur që 5 
programe dhe 22 degë të kenë face- book.

Nga Ndihma e Parë janë siguruar në 
vitin 2016, 92.1 milion lekë; në vitin 
2017, 90.5 milion lekë

Nga kurset e NP me institucione janë 
realizuar në vitin 2016, 4.8 milionë lekë; 
në vitin 2017, 6 milion lekë.

Nga dhurimi vullnetar i gjakut janë 
siguruatr 14.4 milion lekë në vitin 2016 
dhe 11.6 milionë për vitin 2017.

Nga anëtarësimet 9.6 milionë lekë në 
vitin 2016 dhe 9 milionë në vitin 2017.

Nga dhënia me qira e ambjenteve janë 
si guruar të ardhura; në vitin 2016, 6.6 
milion lekë; në vitin 2017, 7.9 milionë lekë.

Nga donatorë të ndryshëm 22.5 milion 
në vitin 2016 dhe 25.6 milionë në vitin 
2017(Federata Ndërkombëtare, Gazsjellësi 
TAP, KK Kinez, Ambasada Franceze dhe 
Amerikane, KK Gjerman, KK Norvegjez, 
KK i Maqedonisë, KK Kroat, Gjysmëhëna 
e Kuqe Turke, Fondet Shoken, Kisha e Jezu 
Krishtit, Raiffeisen Bank).

Konkluzion
Kjo qe lista “e radhës” për vitet 2016 

dhe 2017, me aktivitete, numra dhe vend 
ndodhje gjeografike. Siç e kam shpesh, 
kjo është gjuha e zakonshme e raporti-
mit me ftohtësinë e fakteve dhe rrëfimin 
e ngurtë të ngjarjeve që mund të duken 
të ngjashme në vite për një pjesë ndër ne. 
Mirëpo nuk janë të ngjashme, nuk janë 
të ftohta, nuk janë të njëllojta. 
Dhe po e mbyll me nje pohim që më 
pëlqen veçanërisht prandaj dhe nuk kam 
turp ta përsëris: “Jo të gjitha gjërat që 
arrijmë t’i numërojmë, janë gjërat më 
të vlefshme dhe sukseset më të mëdha. 
Gjërat më të mëdha mund të jenë fshehur 
në jetë që janë shpëtuar, në shpresa që janë 
ngjallur, në uri të shuara, në buzëqeshje 
të kthyera dhe në kënaqësi të mara. Këto 
nuk i numërojmë dot, por përpiqemi që 
të jenë sa më të shumta”. 

Ky është privilegji i angazhimit në një 
Lëvizje si ajo e Kryqit të Kuq, privilegji i 
punës dhe i kontributit tonë. 

Artur Katuçi
Sekretar i Përgjithshëm
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Raporti financiar 
për vitet  2016 - 2017 

I. Të ardhurat
Të ardhurat gjithsej, në nivel shoqate, 
për dy vitet janë si më poshtë:

Viti 2016 168 000 000 lekë

Viti 2017 172 000 000 lekë

Të ardhurat e siguruara nga selia dhe 
degët, për dy vitet janë si më poshtë:

2016
Selia 94 000 000 lekë (56 %)

Degët 74 000 000 lekë (44 % )

2017
Selia 99 000 000 lekë (58 %)

Degët 73 000 000 lekë (42 % )

Të ardhurat nga donatorët bilatera lë 
për vitin 2016 dhe 2017, janë respekti-
visht rreth 26 milion lekë për secilin 
vit. Në përqindje, kundrejt totalit të të 
ardhurave, të ardhurat nga donatorët 
e huaj për vitin 2016 zënë rreth 16 %, 
ndërsa për vitin 2017 zënë 15 %:

Gjatë vitit 2016:
  Kryqi i Kuq Gjerman ka mbështe-

tur me 6.3 milion lekë (45 000 Euro). 
(projekti i integrimit të grave në tregun 

e punës në degët Shkodër, Lezhë, Korçë 
dhe Gjirokastër për periudhën maj 
2016 - shkurt 2017, si dhe për situatën 
emergjente.

  Federata Ndërkombëtare ka mbështe-
tur me 8.6 milion lekë (75 120 Chf ) 
(trajnime për raste fluksi emigrantësh, si 
dhe për situatën emergjente të krijuar nga 
përmbytjet).

  Kryqi i Kuq Norvegjez  - 1.5 milion lekë 
(10 500 Euro), për projektin e Klub 25.

  Nga Fondet Shoken: 2.2 milion lekë 
(17 280 Chf ), për aktivitete të programit 
të rinisë dhe edukimit humanitar për vitin 
2016.

  Ambasada Franceze : 0.7 milion lekë 
(5 000 Euro) për  projektin e integrimit 
të grave në tregun e punës në degën Berat 
për periu dhën maj - nëntor 2016.

  Kisha e Jezu Krishtit dhe e Shenj-
torëve të Mëvonshëm: 0.8 milion lekë 
për pro  jektin “Parandalimi i sëmundjeve 
nga substancat që krijojnë varësi, droga, 
du hani dhe alkooli”, për periu dhën janar 
- maj 2016.

  Nga Fanny Trust për trashëgiminë 
vjetore kanë ardhur rreth 3.5 milion lekë 
(27 250 USD).

  Gjysmëhëna e Kuqe Turke ka 
mbështetur aktivitete të funksionimit 
organizativ për vitin 2016 me rreth 1.2 
milion lekë (10 000USD).

  Raiffeisen Bank ka mbështetur aktiv-
itetin e programit social për 950 fëmijë 
me çanta dhe kite shkollore në 24 degë 
me rreth 1.2 milion lekë.
Gjatë vitit 2017:

  Gazsjellësi TAP: 11.7 milion lekë (84 
612 Euro) për ndërhyrjen pas situatës 
emergjente të krijuar nga ngricat në janar.

  Ambasada Kineze: rreth 5.8 milion 
lekë (50 000 USD) për situatën emergjen-

te së krijuar në dhjetor 2017 pas përmby-
tjeve në disa zona të vendit.

  Kryqi i Kuq Maqedon: rreth 1.1 
milion lekë (10 000 Eur) si soli daritet për 
përmbytjen që ndodhi në dhjetor.

  Kryqi i Kuq Kroat: rreth 0.7 mulion 
lekë (5 000 Eur) si solidaritet për për mby-
tjen e dhjetorit.

  Ambasada Franceze: 0.7 milion lekë 
(5 000 Euro) për projektin e integrimit të 
grave në tregun e punës në Berat.

  Ambasada Amerikane: 0.4 milion 
lekë për projektin e integrimit të grave 
në tregun e punës në degën Kukës.

  Fonde të mbledhura në ndihmë të 
po pullit sirian: rreth 0.7 milion lekë me 
kontributin e Komunitetit mysliman, 
Komunitetit bektashian, Sigal Unika 
dega Elbasan, Myftinia Berat, KKSH 
dega Elbasan dhe KKSH dega Durrës.

  Nga Fany Trust për trashëgiminë vje -
tore kanë ardhur rreth 3.3 milion lekë (25 
868 USD).

  Kisha e Jezu Krishtit dhe Shenjtorëve  
të Ditëve të Mëvonshme: 0.7 milion lekë.

  Banka Raiffeisen: 0.5 milion lekë të 
mbledhura nga klientët e saj, kontribute 
të cilat ka preferuar t'ia besojë Kryqit të 
Kuq Shqiptar.

Të ardhurat nga anëtarsimet për vitin 
2016 janë rreth 10 milion lekë, ndërsa për 
vitin 2017 janë rreth 9 milion lekë. Ato zënë 
një përqindje relativisht të vogët krahasuar 
me totalin e të ardhurave të shoqatës. 

Të ardhurat e degëve të siguruara 
në për mjet donacioneve lokale, fletëve të 
kontributit dhe aktiviteteve që gjenerojnë 
fonde, për vitin 2016 janë rreth 10 milion 
lekë, ndërsa për vitin 2017 janë rreth 11 
milion lekë. Në përqindje ato zënë rreth 
5 % të të ardhurave për vitin 2016 dhe 
rreth 6 % të të ardhurave për vitin 2017. 

Elvetina Stillo, Nënsekretare e Përgjithme e KKSh-së
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Të ardhurat nga programi i dhurimit 
vullnetar falas të gjakut, për vitin 2016 
janë rreth 14 milion lekë (6.181 njësi), 
ndërsa për vitin 2017 janë rreth 12 milion 
lekë (6.450njësi)).  

Të ardhurat e siguruara nga interesat 
bankare të llogarive rrjedhëse dhe depo-
zitave me afat maturimi, dhënia me qera 
e ambjenteve të lira në seli dhe degë e të 
tjera, për vitin 2016 janë rreth 16 milion 
lekë, ndërsa për vitin 2017 janë rreth 24 
milion lekë. Në përqindje ato zënë rreth 
9 % të totalit për vitin 2016 dhe rreth 14 
% të totalit për vitin 2017. 

II. Shpenzimet
Shpenzimet gjithsej në nivel shoqate, 
për dy vitet janë si më poshtë:

Viti 2016 136 000 000 lekë

Viti 2017 141 000 000 lekë

 
Shpenzimet e kryera nga selia dhe degët, 
në vite janë si më poshtë:

2016
Selia 77 000 000 lekë (57 %)

Degët 59 000 000 lekë (43 %)

2017
Selia 82 000 000 lekë (58 %)

Degët 59 000 000 lekë (42 %)

Po të krahasohet viti 2016 me vitin 
2017, shihet se shpenzimet e shoqatës në 
total janë rritur me rreth 5 milion lekë. Kjo 
rritje evidentohet tek shpenzimet e selisë 
për vitn 2017, pasi shpenzimet e degeve 
janë pothuaj të njëjta për të dyja vitet. 
Shpenzimet e kryera sipas programeve 
të ndara për selinë dhe degët për dy 
vitet janë si më poshtë:

  Programi i përgatitjes dhe përgjigjes 
për raste katastrofash ka zënë përkatësisht 
20 % të shpenzimeve vjetore të shoqatës 
për vitin 2016 dhe 34 % të shpenzimeve 
vjetore të shoqatës për vitin 2017. 

  Programi i promovimit vullnetar falas 
të gjakut ka zënë përkatësisht 10 % të 
shpenzimeve vjetore të shoqatës për vitin 
2016 dhe 7 % të shpenzimeve vjetore të 
shoqatës për vitin 2017.

  Programi i shëndetit ka zënë përka-

tësisht 7 % të shpenzimeve vjetore të 
shoqatës për vitin 2016 dhe 5 % të shpen-
zimeve vjetore të shoqatës për vitin 2017.

  Programi social ka zënë përkatësisht 
29 % të shpenzimeve vjetore të shoqatës 
për vitin 2016 dhe 25 % të shpënzimeve 
vjetore të shoqatës për vitin 2017.

  Programi i ndihmës së parë ka zënë 
përkatësisht 8 % të shpënzimeve vjetore 
të shoqatës për vitin 2016 dhe 6 % të 
shpënzimeve vjetore të shoqatës për vitin 
2017.

  Programi i rinisë dhe edukimit huma-
nitar ka zënë përkatësisht 7 % të shpenzi-
meve vjetore të shoqatës për vitin 2016 
dhe 5 % të shpenzimeve vjetore të shoqa-
tës për vitin 2017.

Krahas programeve të mësipërme, 
kanë shpenzuar fonde edhe programet 
e funksionimit organizativ të shoqatës, 
marrë dhëniet me publikun dhe admin-
istrimit të pronave, shpenzimet e tyre 
janë më të pakta dhe zënë një përqin-
dje më të vogël krahasur me shpenzin-
met e programeve që shkojnë direkt tek 
përfituesit. 

Kosto e programeve dhe kosto e funk
sionimit në vite.

2016
Programet 84 000 000 lekë (62 %)

Funksionimi 52 000 000 lekë (38 %)

2017
Programet 89 000 000 lekë (64 %)

Funksionimi 53 000 000 lekë (36 %)

Shpenzimet sipas programeve dhe sipas 
burimeve të mbulimit për vitin 2016:

Dizastra
Donatorët 4 200 000 lekë (24 %)

KKSh 13 300 000 lekë (76 %)

Shëndeti
Donatorët 2 600 000 lekë (47 %)

KKSh 2 900 000 lekë (53 %)

Gjaku
Donatorët 8 300 000 lekë (100 %)

KKSh -

Sociali
Donatorët 16 500 000 lekë (68 %)

KKSh 7 700 000 lekë ( 32 %)

Ndihma 
e parë

Donatorët -

KKSh 5 400 000 lekë (100 %)

Marrëdh.
me publik.

Donatorët -

KKSh 3 100 000 lekë (100 % )

Funks.
organizativ

Donatorët 1 100 000 lekë (8 %)

KKSh 11 500 000 lekë (92 %)

Edukimi
Humanitar

Donatorët 2 100 000 lekë (37%)

KKSh 3 700 000 lekë (63 %)

Admin.
i pronave

Donatorët -

KKSh 1 700 000 lekë (100 %)

Shpenzimet sipas programeve dhe sipas 
burimeve të mbulimit për vitin 2017:

Dizastra
Donatorët 9 600 000 lekë (64 %)

KKSh 3 800 000 lekë (89 %)

Shëndeti
Donatorët 500 000 lekë (11 %)

KKSh 2 900 000 lekë (53 %)

Gjaku
Donatorët 5 800 000 lekë (100 %)

KKSh -

Sociali
Donatorët 17 600 000 lekë (78 %)

KKSh 5 000 000 lekë (22 %)

Ndihma 
e parë

Donatorët 200 000 lekë ( 5 %)

KKSh 4 300 000 lekë (95 %)

Marrëdh.
me publik.

Donatorët -

KKSh 2 600 000 lekë (100 %)

Funks.
organizativ

Donatorët -

KKSh 12 100 000 lekë (100 %)

Edukimi
Humanitar

Donatorët -

KKSh  4 900 000 lekë (100 %)

Admin.
i pronave

Donatorët -

KKSh 2 000 000 lekë (100 %)

Nga krahasimi i shpenzimeve me 
të ardhurat, konstatohet se të ardhu-
rat si shoqatë kanë qenë më të mëdha 
se shpenzimet e kryera për programet 
dhe funksionimin e shoqatës (tepricat 
res pektive kanë qenë 32 milion lekë për 
vitin 2016 dhe 30 milion lekë për vitin 
2017). 

Gjatë këtyre dy viteve degët kanë 
der dhur në seli fondin e solidaritetit prej 
53.3 milion lekë. 

Shoqata kujdeset që selia dhe degët të 
kenë gjendje financiare të mjaftueshmë 
për realizimin e aktivitetit financiar vjetor 
bazuar në planin vjetor të sigurimit të të 
ardhurave, gjë e cila është respektuar nga 
pjesa më e madhe e degëve.  

Elvetina Stillo
Nënsekretare e Përgjithshme
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Prof. dr. Shyqyri Subashi, President nderi

Komisioni i Përvojës, 
Garancive Statutore dhe 
Parimeve Themelore për 
Planin e Veprimit dhe 
për rishikimin e Statutit

Me datën 25.06.2018 u mbajt mble-
dhja e Komisionit të Garancive 

Sta tu tore të Kryqit të Kuq Shqiptar. 
Komisioni pasi dëgjoji referimin e Sekre-
tarit të Përgjithshëm z. Artur Katuçi mbi 
Planin e Veprimit të KKSh-së për vitin 
2018 dhe 2019 dhe pas diskutimeve 
që u bënë rreth tij, hartoi relacionin e 
mëposhtëm:

Si konsiderata të përgjithshme mund 
të thuhet se komisioni konstatoi me 
kënaqësi se Plani i Veprimit që po anali-
zojmë është tërësisht i përputhshëm me 
parimet e Lëvizjes tonë Ndërkombëtare, 
me statutin dhe dokumentet e tjera krye-
sore të shoqatës së KKSh. Ai është hartuar 
me një format dhe stil që shkon shumë 
mirë me:

a) Kërkesat konceptuale të një doku-
menti të llojit të tij; b) Gjendjen reale 
të kapaciteteve financiare dhe forcave 
vepruese të KKSh; c) Strategjinë e shoqa-
tës dhe me politikat e programeve të 
ndryshme që kemi miratuar  ç) Por mbi të 
gjitha, plani i veprimit që sot do të mira-

tojmë është i përputhshëm shumë mirë 
edhe me prioritetet e nevojave të grupeve 
vulnerabël që ekzistojnë në Shqipëri.

Për hir të së vërtetës, plan veprimi 
KKSh harton për çdo vit dhe kjo në 
vetvete stimulon një rrezik që, vit pas viti 
gjithnjë e më shumë, plani të bjerë në një 
stereotipi strukturore e për pasojë edhe 
vepruese. Por fatmirësisht nuk rezulton 
kështu.  ...

... Komisioni është dakord me faktin 
që plani i veprimit për vitin 2019 është 
hartuar vetëm në terma të përgjithshme 
dhe kjo për faktin se ai do te detajohet 
dhe konkretizohet në fund të vitit në 
vijim. ...

... Komisioni mendon se në hartimin 
e planit të veprimit është bërë një punë 
serioze, bazuar në parametra të objek-
tivizuar, duke pasur parasysh dhe duke 
respektuar të gjithë parimet e Lëvizjes dhe 
tërë bazën ligjore të shoqatës, prandaj ai 
ka kënaqësinë që t’i shprehë Asamblesë 
së Përgjithshme bindjen se ky plan do të 
mundësojë jo vetëm plotësimin e objek-
tivave humanitare të shoqatës, por edhe 
nevojat administruese që ekzistojnë.

Një tjetër çështje që Komisioni i 
Garancive Statutore diskutoi në mbledh-
jen e tij, lidhet me mun dësinë e rishi-
kimit të statutit të shoqatës. Komisioni 
jep rekomandi min që ky proces të kryhet 
në dy vitet e ardhshme dhe ndryshimet 
statutore që mund të propozohen, të 
miratohen në asamblenë e vitit 2020.

Duke rishikuar dhe me shumë proba-
bilitet, duke e amenduar statutin, do të 
forcohet baza ligjore e shoqatës dhe për 
pasojë, themelet e shoqatës. Më konkre-
tisht duke amenduar statutin, ne plotë-
sojmë edhe një rekomandim parimor të 
Federatës sonë. Dhe shoqata do t’i forco-
jë edhe më shumë pozitat në grupin e 
shoqatave të cilësuara si 50 më të mirat.

Ju faleminderit. 

Shyqyri Subashi
Kryetar i Komisionit të Përvojës, 
Garancive statutore dhe Parimeve themelore

Raport i  
Deloitte Audit Albania

Opinioni — Ne kemi audituar 
pas qyrat financiare të Kryqit të Kuq 
Shqiptar (“Organizata”) për ushtrimin e 
mbyllur deri më datë 31 Dhjetor 2016 
dhe pasqyrat përkatëse të të ardhurave 
dhe shpenzimeve, ndryshimet e fondeve 
te veta dhe të fluksit të parasë deri në fund 
të vitit, si dhe përmbledhjen e politikave 
të kontabilitetit dhe materialet e tjera 
shpjeguese.

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financi-
are paraqesin drejt, në të gjitha aspektet, 
pozitën financiare të Organizatës deri në 
31 dhjetor 2016, rezultatet dhe lëvizjet 
financiare për vitin ushtrimor të mbyllur, 
në përputhje më mënyrën e cash bases 
të modifikuar të kontabilitetit, ashtu siç 
përshkruhet në Artikullin 2 të pasqyrave 
financiare.

Baza për opinionin — Ne e ushtru-
am kontrollin tonë në për puthje me stan-
dardet ndërkombëtare të auditimit. ...

Ne theksojmë Artikullin 2 të pas qy-
rave financiare e cila përshkruan bazat 
e kontabilitetit. Pasqyrat financiare janë 
përgatitur mbi mënyrën cash të modifi-
kuar, e cila është në përputhje me parimet 
e përgjithshme të kontabilitetit të pranu-
ara në Shqipëri. ...

Përgjegjësia e menaxhimit për pas 
qyrat financiare — Menaxhimi i Orga-
nizatës është për  gjegjës për përgatitjen 
dhe paraqitjen e ndershme dhe të drejtë 
të pasqyrave financiare në përputhje me 
mënyrën e kontabilitetit kesh të modifi-
kuar, siç përshkruhet në Artikullin 2 të 
pasqyrave financiare, dhe ashtu siç mena-
xhimi i organizatës vendos, për kontrolle 
të tilla është e nevojshme të mundësohet 
përgatitja e pasqyrave financiare që nuk 
përmbajnë deklarime të gabuara mate-
riale, qoftë kjo për shkak të anomalive 
apo gabimeve. Ata që janë përgjegjës për 
drejtimin e shoqatës, mbikqyrin edhe 
procesin e raportimit financiar.

Përgjegjësia e Auditorëve  — Objek-
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Raport i Komisionit të 
Vrojtim-Verifikimit

Komisioni statutor i Vrojtim Verifi-
kimit u zgjodh në Asamblenë XIV të 

Përgjithshme (qershor 2014). 
Për të përmbushur detyrën e tij statu-

tore, Komisioni vepron në bazë të një plat-
forme të miratuar nga Këshilli Drejtues. 

Një ndër pikat e platformës ka të bëjë 
me monitorimin e veprimtarisë së organe-
ve të zgjedhura të degëve të ndryshme të 
shoqatës pa qenë ato detyrimisht proble-
matike dhe pa pasur kësisoj nevojë për 
“verifikime” specifike. Objektivi i moni-
torimeve ka pasur të bëjë me njohjen e 
gjendjes konkrete të degëve nëpërmjet 
vrojtimit të funksionimit të organeve të 
zgjedhura, anëtarësimeve, vullnetarëve 

dhe të marrëdhënieve ndërmjet të zgje-
dhurve dhe të punësuarve. 

Gjatë viteve 2016-2017, nuk ka pasur 
raste të veçanta që kanë kërkuar vëmend-
jen apo ndërhyrjen e Komisionit të Vroj-
tim-Verifikimit, kështu që komisioni e 
ka mbështetur punën e tij në kalendarin 
e hartuar dhe ka zhvilluar monitorime 
në degët Krujë, Kuçovë, Has, Dibër dhe 
Kukës. 

Qëllimi i këtyre monitorimeve ka 
qenë për të parë se si funksionon dega 
në përgjithësi dhe këshilli i degës në 
veçanti, si edhe për të përmirësuar apo 
zhvilluar më tej punën në degë. Në varësi 
të problematikave që kanë dalë, komisi-
oni ka bërë vërejtjet dhe sugjerimet, për 
përmirësimin e punës dhe paraqitjen sa 
më të mirë të degës.

Vëmendje i duhej kushtuar anëtarë-
simeve, sepse gjatë vitit 2017 janë 9 degë 
Gjirokastra, Kavaja, Kuçova, Saranda, 
Delvina, Tepelena, Erseka, Hasi dhe 
Bulqiza që nuk plotësuan kriterin statu-
tor të realizmit të numrit të anëtarësi-
meve, duke humbur kështu të drejtën e 
për faqësimit të tyre.

Bazuar në të dhënat e raporteve 
finan ciare të Selisë, duhet përmendur 
edhe situata vjetore e vetë fondeve të 
de gëve, pra raporti mes të ardhura dhe 
shpen zime. Për vitin 2017 rezulton që 
5 degë nuk kanë mundur dot që me të 
ar dhurat vjetore të mbulojnë shpenzimet 
e tyre. Bëhet fjalë për degët, Lezhë, Berat, 
Mallakastër, Has dhe Delvinë.

Në fund të çdo monitorimi janë lënë 
detyra për çdo degë, për përmirësimin e 
punës në të ardhmen si edhe për të rritur 
rolin e këshillit të degës në aktivitetet dhe 
jetën e degës.

Duke shprehur bindjen se Komisi-
oni i Vrojtim Verifikimit do të jetë në 
lartësinë e detyrës për të ndjekur dhe 
garantuar zbatimin e dokumenteve bazë 
të shoqatës në të ardhmen, ju falënderoj 
për besimin.

Merzuk Hoxha  
Kryetar i Komisionit të Vrojtim-Verifikimit

Merzuk Hoxha, Kryetar i Kom. të  Vrojtim-Verifikimit

tivat tona janë që të arijmë siguri të arsye-
shme në lidhje me atë që pasqyrat finan-
ciare të paraqitura nga menaxhimi të jenë 
korrekte, pa gabime materiale, qoftë për 
shkak të mashtrimit apo gabimit, mbi 
bazën e të cilave ne të japim raportin tonë 
si auditorë të pava rur. ...

...  Nëse konkludojmë se materialet e 
paraqitura nuk janë bindëse dhe të sigur-
ta, ne tërheqim vëmendjen në raportin 
tonë të auditimit lidhur me dhënien e 
informacioneve shpjeguese për pasqyrat 
financiare ose, nëse zbulimet janë të 
papërshtatshme, ne duhet të modifikoj-
më opinionin tonë. Konkluzionet tona 
bazohen në provat e auditimit të marra 
deri në datën e hartimit të raportit të 
auditimit. Sidoqoftë, ngjarje ose kushte të 
tjera të krijuara në periudhat e mëpasme, 
mund të kenë edhe efekte financiare për 
shoqatën. 

Vlerësojmë paraqitjen e përgjithshme, 
strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave 
financiare të paraqitura, duke përfshirë 
edhe gjetjet. Vlerësojmë nëse pasqyrat 
financiare paraqesin transaksionet 
the melore dhe veprimet në mënyrë të tillë 
që të sigurohet një paraqitje e ndershme 
dhe e drejtë e tyre. ...

... Ne komunikojmë me menazhimin 
e shoqatës, ndër të tjera, edhe për fushëve-
primin dhe kohën e kryerjes së auditimit, 
si dhe për gjetjet gjatë tij, duke përfshirë 
çdo mangësi të rëndësishme në kontrollin 
e brendshëm që ne mund të evidentojmë 
gjatë auditimit tonë ... 
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Komisioni i Financës, si një nga ko  -
misionet statutore të Kryqit të Kuq 

Shqiptar, e ka mbështetur punën e tij në 
zbatim të detyrave që rrjedhin nga doku-
mentet bazë të KKSh, si dhe në zbatim të 
dety rave të lëna nga Asambletë e Përgjith-
shme, nga mbledhjet e Këshillit Drejtues 
dhe porositë e veçanta të Presidentit të 
shoqatës...

... Në periudhën midis Asamblesë XV 
dhe XVI të Përgjithshme, Komisioni i 
Financës është mbledhur rregullisht para 
çdo mbledhje të Këshillit Drejtues, si edhe 
para zhvillimit të kësaj Asambleje. Gjatë 
mbledhjeve që ka zhvilluar, komisioni ka 
shqyrtuar të gjitha çështjet financiare të 
shoqatës si dhe ka analizuar dhe shqyrtuar 
edhe shqetësime e probleme, që lidhen me 
miradministrimin e fondeve dhe të pasur-
isë së shoqatës. Në zhvillimin e veprim-
tarisë së tij Komisioni i Financës ka pasur 
ndihmën e stafit në Selinë e KKSh. 

Në periu dhën midis dy Asambleve të 
Përgjithshme, çësh tjet më të rëndësishme 
që ka shqyrtuar Komisioni i Financës 
janë:

  Buxhetet vjetore të shoqatës për vitet 

Deklarim i Komisionit 
të Financës

2016-2018. Qëndrueshmëria financi-
are që ka krijuar shoqata vitet e fundit, 
ka krijuar mundësinë e hartimit të një 
buxheti real dhe të realizueshëm, duke 
synuar rritjen e aktivi teteve dhe projek-
teve që shkojnë direkt tek përfituesit dhe 
shtresat në nevojë. Gjithashtu përmirësi-
mi i situatës financiare të pjesën më të 
madhe të degëve, ka bërë të mundur që 
gjatë planifikimit të buxheteve, të rritet 
kontributi financiar i degëve në realizimin 
e projekteve për shtresat në nevojë, gjë e 
cila konstatohet kryesisht në projektet e 
fushës sociale dhe në ato të fushës së shën-
detit. Nga ana tjetër në këtë proces është 
synuar balancimi vjetor i shpenzimeve të 
planifikuara me të ardhurat e pritshme 
për t'u siguruar nga shoqata, me qëllim 
ruajtjen e stabili tetit financiar të KKSH.

  Raportet financiare të shoqatës për 

Vjollca Katroshi, Kryetare e Komisionit të Financës

periudha të ndryshme të raportimit si 
dhe raportet financiare progresive, të 
cilat janë paraqitur në çdo mbledhje të 
Këshillit Drejtues. Komisioni i Financës 
në mbledhjet e tij pasi është informuar 
dhe ka analizuar situatën, ka kënaqësinë 
të deklarojë qëndrueshmërinë financiare 
të shoqatës, në tërësi...

  Komisioni është njohur me Raportet e 
Auditorëve të pavarur, të cilët kanë audi-
tuar veprimtarinë financiare të KKSh për 
çdo vit si edhe procedurat administrative 
të zbatuara në funksion të adminis trimit 
të fondeve dhe pasurive të tjera të shoqa-
tës. Komisioni ka kënaqësinë të njoftojë 
se për këtë periudhë, opinioni i Audi-
torëve të pavarur është pozitiv... 

Vjollca Katroshi
Kryetare e Komisionit të Financës
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VENDIMET E ASAMBLESË XVI TË PËRGJITHSHME
TË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR

Asambleja XVI e Përgjithshme e Kryqit të Kuq Shqiptar (KKSH), e cila i zhvilloi punimet në Tiranë, në datat 29-30 qershor 2018, miratoi :

  Rendin e ditës;

  Përmbledhjen e punimeve të Asamblesë XV të Përgjithshme;

  Grupin e Redaktimit të Asamblesë XVI të Përgjithshme me këtë përbërje:

Romeo Rapo, kryetar

Mirela Huta, anëtare

Gjon Boriçi, anëtar

  Raportin e Presidentit, z.Ylli Alushi, mbi gjendjen e shoqatës ;

  Raportin e Sekretarit të Përgjithshëm, z. Artur Katuçi, “Mbi veprimtarinë e KKSH-së për vitet 2016-2017”;

  Raportin financiar për vitet 2016-2017, mbajtur nga Nënsekretarja e Përgjithshme znj.Elvetina Stillo; 

  Planin e Veprimit dhe Buxhetin për vitet 2018 – 2019;

  Deklarimin e Komisionit të Financës;

  Raportin e Komisionit të Vrojtim - Verifikimit;

  Raportin e Komisionit të Përvojës, Garancive statutore dhe Parimeve themelore si dhe propozimin e këtij komisioni, për rishi-
kimin e Statutit të Kryqit të Kuq Shqiptar;

  Kohën dhe vendin e zhvillimit të Asamblesë XVII të Përgjithshme (Tiranë, qershor 2020).

Pas votimeve në Asamblenë XVI të Përgjithshme, 
përbërja e Këshillit Drejtues të Kryqit të Kuq Shqiptar 

është si më poshtë: 

President Ylli Alushi
Zëvendëspresident Halil Stana
Kryetare e komisionit të Financës Vjollca Katroshi

Anëtarë të Këshillit Drejtues 
Andi Çekaj
Astrit Dervishi
Dhimitraq Furxhi
Faik Bardhi
Mimoza Shkurti
Mirela Huta
Romeo Rrapo
Siri Runaj 
Shyqyri Zogolli
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