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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 

të tij.
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të ndalë luftërat në botë, nuk do 
të mund të ndalë katastrofat e 
fatkeqësitë që godasin herë pas 
here rajone të ndryshme të botës 
e që janë shfaqe të paevitueshme 
të dukurive të shoqërisë njerëzore 
e atyre natyrore. Vetëm këto pak 
shkaqe, për të mos i përmendur 
të gjitha, janë të mjaftueshme për 
të arritur në përfundimin se bota 
ka pasur dhe do të ketë kurdoherë 
nevojtarë, të cilët nga “errësira” e 
“ferri” ku herë pas here i braktis 
fati, zgjasin duart e bëjnë thirrje 
për ndihmë.
Problemi është se a kemi ne 

“veshë” t’i dëgjojmë këto thirrje, a 
kemi ne mundësi të “vrapojmë” drejt 
tyre dhe a kemi ne se çfarë t’u ofrojmë 
atyre? Dhe natyrisht që ne kemi veshë, 
por duhet t’i stërvitim ato të dëgjojnë 
“tingullin” që lëshojnë menjëherë 
thirrjet e nevojtarëve, natyrisht që ne 
kemi këmbë, por duhet të përgatitemi 
që të “vrapojmë” shpejt, sapo dëgjojmë 
thirrjet e tyre, ne duhet të kemi ato që 
ata kanë nevojë dhe, në rast se nuk i 
kemi, duhet të marrim të gjitha masat të 
përgatitemi t’i kemi, sepse jemi ne ata që 
duhet t’i kemi, sepse ne, prandaj jemi. 

Nga ana tjetër, është evident 
fakti që shoqëria sa vjen dhe i shton 
përpjekjet e saj për t’u bërë më humane, 
më e ndjeshme ndaj atyre që preken 
nga fatkeqësitë që shfaqen dhe, në 
këtë mënyrë kontribuon për t’u ardhur 
në ndihmë nevojtarëve. Ky realitet 
është fryt i punës dhe përpjekjeve 
të individëve, institucioneve dhe 
strukturave të shoqërisë që zgjedhin 
të punojnë e të kontribuojnë në këtë 
drejtim. Rol jo të vogël në këtë arritje 
luan dhe Kryqi i Kuq, si në vendin tonë 
dhe në vendet e tjera. 

Kohështrirja relativisht e gjatë e 
Kryqit të Kuq, i krijuar 156 vite më 
parë në nivel ndërkombëtar dhe 98 vjet 
më parë në vendin tonë, prezenca e tij 
në 191 vende të botës dhe strukturimi i 
tij në një institucion global, e bëjnë atë 

organizatën më të vjetër dhe më të madhe 
humanitare në botë. Por, nevoja për t’iu 
përgjigjur në mënyrë sa më përfshirëse 
thirrjeve për ndihmë të nevojtarëve, 
shtron problemin e organizimit të punës 
dhe marrjes në kohë të të gjitha masave 
për t’iu përgjigjur këtyre thirrjeve. 
Kësisoj, rritja dhe zhvillimi i shoqatës 
mbetet zgjidhja e vetme që i shtrohet 
asaj përpara nevojave të kohës. 

Kjo është arsyeja përse shoqata 
jonë, në stadin në të cilin ndodhet, 
ka nevojë të konsolidojë arritjet, të 
evidentojë mangësitë dhe mbi bazën 
e tyre, të përcaktojë drejtimet e punës 
së saj, me qëllim që të rrisë gjithnjë e 
më shumë performancën e saj, duke 
ruajtur rolin lider në shoqëri përsa i 
përket magnitudës dhe efikasitetit të 
aksionit të saj humanitar në vend. Një 
qëndrim i tillë është sa përmbushje e 
misionit të shoqatës, aq dhe detyrim 
ndaj emblemës së Kryqit të Kuq dhe 
historisë plot suksese e të respektuar në 
nivel ndërkombëtar e kombëtar që kjo 
emblemë përfaqëson.

Padyshim, rritja dhe zhvillimi janë 
procese të brendshme të çdo strukture 
apo organizimi, të cilat nëse nuk kanë 
prirje pozitive, atëherë paralajmërojnë 
fillimin e rënies, e cila nëse nuk 
ndalet në kohë, e bën të paevitueshëm 
transformimin e degradimin e kësaj 
strukture apo organizmi. Në këtë 
mënyrë, edhe për shoqatën tonë, procesi 
i rritjes dhe zhvillimit mbetet një prioritet 
i rëndësishëm dhe nëse ai bëhet i 
organizuar dhe në interes të përmbushjes 
së misionit të shoqatës, atëherë do të japë 
në mënyrë të pashmangshme rezultatet 
që dëshirojmë.

Rritja pa zhvillim mund të çojë 
në kaos, në shpërbërje e dezintegrim 
të strukturave dhe të infrastrukturës 
ekzistuese dhe për rrjedhojë në mungesë 
rezultati. Zhvillimi pa rritje, sjell krijimin 
e strukturës dhe infrastrukturës së 
domosdoshme të shoqatës, por lënien e 
saj në gjendje apatike e pa jetë, njëlloj si 

“Njerëzit e harrojnë shpejt atë 
që ti thua e atë që ti bën, por ata 
kurrë nuk harrojnë atë se si ti i 

bëre ata të ndjehen”. Marguerite 
A. Johnson * 

Kryqi i Kuq Shqiptar (KKSH) 
në Asamblenë e XVI-të të tij, analizoi 
gjendjen e shoqatës si dhe përcaktoi 
drejtimet kryesore të punës së saj 
për katër vitet në vijim. Shoqata, nga 
momenti i riorganizimit të saj 27 vite 
më parë, është rritur dhe zhvilluar duke 
krijuar në të njëjtën kohë dhe profilin e 
saj si shoqatë humanitare e vullnetare 
që punon për lehtësimin e vuajtjeve 
të njerëzve më në nevojë në vend. 
Përkundër cilësimit si një shoqatë në 
stadin e foshnjërisë, që i bëhej asaj në ato 
fillimvite të vështira të pas riorganizimit, 
ajo është shndërruar në një “shoqatë 
që funksionon mirë”, sikundër e ka 
vlerësuar Federata Ndërkombëtare e 
Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 
Kuqe (FNKK&GjK) përpara disa 
vitesh, duke e radhitur atë, disa vite më 
pas, në një nga 50 shoqatat më të mira 
të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së 
Kuqe në botë.

Historia dhe përvoja në nivel 
ndërkombëtar, kanë treguar se nevojtarët 
kanë qenë dhe do të jenë kurdoherë të 
pranishëm në shoqëri, pasi shkaqet që 
sjellin ekzistencën e tyre janë shoqëruese 
të saj. Asnjë individ, sado i pushtetshëm 
qoftë, asnjë shtet sado i begatë, social 
dhe i fuqishëm qoftë, nuk do të mund 
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të lësh një organizëm të gjallë pa gjakun 
që transporton oksigjenin dhe lëndët 
ushqyese në organet e tij. 

Kjo është arsyeja pse shoqata kërkon 
të rritet dhe zhvillohet njëkohësisht; 
të rrisë kapacitetet e saj, duke 
përfshirë numrin e anëtarëve, numrin 
e vullnetarëve, resurset e nevojshme 
humane, materiale e financiare, duke 
përmirësuar më tej infrastrukturën e 
saj, duke përshtatur me nevojat e këtij 
zhvillimi strukturën organizative të saj, 
duke përditësuar bazën ligjore të saj, 
duke marrë masat e duhura e përsosur 
më tej organizimin e punës së saj, si në 
aspektin e organizimit e funksionimit 
të jetës së brendshëme të saj dhe në atë 
që ka të bëjë me raportet me shtetin 
dhe partnerët e tjerë.

Të gjitha këto masa kanë dhe 
duhet të synojnë një qëllim të caktuar; 
të rrisin më tej performancën e 
shoqatës nëpërmjet veprimtarive të 
ndryshme që ajo zhvillon si, rritjen e 
sensibilizimit të publikut përsa i përket 
nevojës së njohjes së elementëve 
bazë dhe të thjeshtë të higjienës në 
përgjithësi, të marrjes së informacionit 
të nevojshëm që nevojitet për të krijuar 
një qëndrim kundër konsumimit të 
duhanit, alkoolit dhe drogës, si dhe 
mjaft veprimtarive të tjera me karakter 
informues e promovues. 

Është me mjaft interes për ne si 
shoqatë që në kontaktet me të rinjtë, 
t’u bëjmë të njohur atyre se çfarë 
është Kryqi i Kuq, si lindi ai dhe cilat 
janë vlerat që ai mbart e promovon, 
cili është roli i tij në shoqërinë tonë, 
etj. Në pamje të parë ky aktivitet 
duket rutinë e punës sonë, por 
në fakt, ky është një investim 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 
ndikuar që ajo të bëhet më humane, më 
e qytetëruar e më e përgatitur për sfidat 
dhe të papriturat e së ardhmes. 

Shoqata nuk mund të luajë si duhet 
rolin e saj në komunitet e të kryejë si 
duhet funksionin e saj, nëse nuk punon 
si duhet për identifikimin e drejtë e të 

saktë të nevojtarëve, duke shmangur 
përfshirjen tek ta të individëve me lidhje 
farefisnore apo miqësore me stafin 
apo të zgjedhurit e Kryqit të Kuq. Kjo 
nuk duhet konsideruar si një porosi që 
duhet ndjekur apo një qëndrim që duhet 
mbajtur. Kjo duhet zbatuar në radhë 
të parë duke kuptuar pse-në e këtij 
qëndrimi, arsyen përse jemi, çfarë bëjmë 
dhe si duhet të sillemi.

 Aspekti i rritjes së numrit të 
përfituesve, të cilëve ne u ofrojmë 

ndihmë e shërbime, natyrisht që është 
tregues i rritjes dhe zhvillimit të shoqatës 
sonë. Ne e vlerësojmë këtë për arsye 
se ai na mundëson të njohim gjendjen 
tonë dhe në të njëjtën kohë na bën të 
analizojmë vetveten dhe të identifikojmë 
arsyet përse ndodhemi në këto nivele.

Kapacitetet e resurset e shoqatës në 

përgjithësi janë të dizajnuara t’i shërbejnë 
një numri të caktuar përfituesish. Ne nuk 
duhet dhe nuk mundemi të zëvendësojmë 
strukturat shtetërore dhe për këtë arsye 
do të vazhdojmë të mbetemi kurdoherë 
ndihmëse të tyre në aksionin humanitar. 
Por, nga ana tjetër, kjo nuk do të thotë që 
ne të mos jemi në gjendje të shtojmë në 
vazhdimësi numrin e përfituesve. Rritja 
e numrit të tyre, në fund të fundit është 
tregues evident i rritjes dhe zhvillimit të 
shoqatës. 

Nga ana tjetër, rritja e zhvillimi 
i shoqatës nuk duhet kuptuar si 
diskutim e lojë numrash. Ne jemi 
shoqatë dhe organizimi i brendshëm 
i punës për ne ka shumë rëndësi. 
Kjo nënkupton që strukturat e 
shoqatës duhet që kurdoherë të jenë 
prezente në të gjithë territorin e 
vendit dhe jo vetëm kaq. Ato duhet 
të jenë funksionale dhe në gjendje 
të kryejnë ato detyra që janë pjesë 
e punës së përditshme që kryen 
Kryqi i Kuq.

Prezenca e Kryqit të Kuq 
në gjithë territorin e vendit, nga 
ana tjetër lidhet me përgatitjen e 
shoqatës për të qenë kurdoherë 
pranë nevojtarëve në raste të 
fatkeqësive natyrore. Përgatitja dhe 
përgjigja ndaj situatave të tilla është 
një nga tiparet dalluese kryesore të 
KKSH dhe për këtë, rëndësi ka jo 
vetëm përgjigja ndaj fatkeqësive, 
por dhe dhënia e informacionit të 
duhur dhe marrja e një kompleksi 
masash që synojnë rimëkëmbjen 
e shpejtë të komuniteteve pas 
fatkeqësive. Eksperienca jonë e 
më shumë se dy dekadave të fundit 
është tregues pozitiv dhe mbi këtë 
bazë shoqata synon përmirësimin e 
rezultateve në të ardhmen. 

 Kurset e ndihmës së parë, për 
të gjitha kategoritë e përfituesve që kemi 
si; kandidatët për drejtues automjetesh, 
punëtorë të bizneseve dhe publiku i 
gjerë në përgjithësi, janë një pasqyrë e 
vërtetë e shoqatës në sytë e publikut. 

Ne duhet të përsosim më tej arritjet 
e punës sonë në këtë drejtim, duke mos 
lejuar që në asnjë rast të mos krijohet 
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Në morinë e programeve, projekteve e aktiviteteve humanitare të Kryqit të Kuq 
Shqiptar, pa dyshim një vend të veçantë zë “Promovimi i dhurimit vullnetar e 
pa pagesë i gjakut”.

Dalë në 1990 nga një shoqëri, ku gjaku mblidhej me pagesë e ku dhuruesit 
ishin kryesisht njerëz nga shtresa më e varfër e shoqërisë, në nevojë ekstreme 
ekonomike dhe të pa shkolluar, përqafimi i idesë së dhurimit vullnetar pa pagesë 
të gjakut, ishte risi që paraqiste vështirësi dhe jo mirëkuptim të menjëhershëm 
nga masa e gjerë e njerëzve. 

Gjithsesi, Kryqi i Kuq Shqiptar, u bë iniciatori i parë dhe vepruesi i vetëm 
në terren, në vitet e para pas 1990 dhe tashmë bëhen gati 25 vjet, që vepron për 
të përhapur idenë e dhurimit vullnetar, pa pagesë të gjakut, si vlerë humane e 
një shoqërie të emancipuar, si vlerë personale e individëve me zemër të madhe 
e dashuri për njeriun, për tjetrin, për të panjohurin, në nevojë për gjak. Më pas 
“Shoqata e Dhuruesve Vullnetarë të Gjakut” dhe aktorë të tjerë filluan të jepnin 
kontributin e tyre së bashku me ne.

Në informacionet dhe takimet sensibilizuese të drejtpërdrejta, në 

Dhurimi Vullnetar i Gjakut, Kryqi i Kuq Shqiptar 
dhe Aleanca për Dhurimin Vullnetar të Gjakut

Aleanca për dhurimin vullnetar të gjakut u krijua nën kujdesin e veçantë të 
Presidentit të Republikës së Shqipërisë, z. Ilir META. 

Ajo lindi si nevojë për të sensibilizuar e ndërgjegjësuar më tej shoqërinë 
tonë për nevojën e dhurimit vullnetar të gjakut, për të rritur solidaritetin për 
të dhuruar gjak për ata që kanë nevojë e për të nxitur vullnetarizmin, sepse 
dhurimi vullnetar i gjakut mbetet ende një sfidë për ne. 

Objekativat  e “Aleancës për dhurimin e gjakut”

1. Rritja e numrit të dhuruesve vullnetarë të gjakut;
2. Arritja e objektivit 100% dhurim vullnetar e falas të gjakut nëpërmjet 
krijimit të një mjedisi inkurajues;
3. Arritja e objektivit prej 2% të dhurimeve të popullsisë;
4. Nxitja e kulturës së dhurimit vullnetar të gjakut;
5. Ndërtimi dhe mbajtja e një baze të qëndrueshme të dhënash të dhuruesve 
vullnetar;
6. Ofrimi i një shërbimi të kujdesshëm e cilësor ndaj dhuruesve

qoftë dhe problemi më i vogël. Vërtet që 
ne ofrojmë informacion për përfituesit, 
por ky informacion që ata marrin gjatë 
atyre pak orëve trajnim, ka vlera të 
mëdha humane pasi i mëson ata se si me 
pak vëmendje e me më shumë empati 
e ndjenjë humanizmi, të shpëtojnë jetë 
njerëzish.

Ne nuk mund të arrijmë të rrisim e 
të zhvillojmë më tej shoqatën nëse nuk 
punojmë si duhet për diversifikimin e 
të ardhurave financiare të saj, duke bërë 
pjesë të secilit program çështjen e rritjes 
së fondeve, si domosdoshmëri për të rritur 
e garantuar qëndrueshmërinë, rritjen e 
zhvillimin e shoqatës. Çdo program, çdo 
projekt, çdo aktivitet mbart në vetvete 
potencialin e nevojshëm që krahas 
shpenzimeve që bëhen për realizimin 
e tyre, të mundësojë rritjen e fondeve. 
Kjo detyrë realizohet duke mbajtur më 
mirë në vëmendjen tonë edhe punën me 
median, si dhe duke përfituar nga larmia 
e mundësive që ekzistojnë në kohën e 
sotme në transmetimin dhe përcjelljen e 
informacionit në kohë reale.

Natyrisht që ne nuk punojmë për 
të bërë lajme, ne kryejmë ato që jemi 
në gjendje të kryejmë por nuk kemi 
arsye përse të mos e bëjmë të njohur 
për shoqërinë atë që bëjmë. Vërtet ka 
individë që nuk tregojnë ndonjë interes 
për punën tonë por kjo nuk është e 
përgjithshmja. Kurdoherë gjen individë 
që mund dhe kanë interes të dinë se çfarë 
bën Kryqi i Kuq, sikundër ka dhe nga ata 
që thonë përse nuk i bëni të njohura për 
publikun ato që bëni. 

Gjithçka që bëjmë në interes të 
nevojtarëve ngjan shumë apo është 
pothuaj e njëjtë me atë që shoqata ka 
bërë edhe më herët. Synimi është të 
rritemi e zhvillohemi më shumë, në 
mënyrë që të mund të bëjmë më shumë 
e më mirë për nevojtarët, duke rritur 
më tej imazhin si shoqatë humanitare e 
vullnetare në shoqëri.

Magj. Ylli Alushi
President i Kryqit të Kuq Shqiptar

Vijon ne faqen 17

*Shkrimtare dhe aktiviste afro-amerikane, zëdhënëse e njerëzve me 
ngjyrë dhe e grave. Ajo është një nga gratë më të njohura të të gjitha 
kohërave. Ajo njihet dhe si Maya Angelou
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Rritja e zhvillimi i kapaciteteve 
njerëzore, materiale e financiare të 
Kryqit të Kuq Shqiptar (KKSH), si 
në nivel qendror dhe në atë lokal, bëri 
që me kalimin e viteve, në fokusin e 
grupeve shenjë të shoqatës të vihej 
edhe kategoria e moshës së tretë në 
vështirësi. Në periudhën aktuale që 
po kalon vendi, për shumë arsye, kjo 
kategori ka qenë nga më të prekurat. 
Pikërisht për këtë, programi social 
ka mbështetur dhe nxitur krijimin e 
qendrave sociale për të moshuar. Ato 
janë ngritur me burime të brendshme të 
shoqatës, në bashkëpunim me pushtetin 
vendor apo dhe me mbështetje të 
donatorëve të ndryshëm. Nuk lëmë këtu 
pa përmendur veprimtaritë e shumta 
dhe mbështetjen që japin vullnetarët e 
Kryqit të Kuq (KK) për institucionet 
rezidenciale të kësaj kategorie, atje ku 
ato funksionojnë.

Në degët e KKSH janë 11-të 
qendra ditore për moshën e tretë në 11-
të degë të KKSH që ofrojnë veprimtari 
dhe mbështetje çdo ditë, gjatë gjithë 
vitit, për të moshuarit frekuentues por 
dhe për një numër të moshuar që nuk 
kanë mundësi për të lëvizur. Kështu, 
me mbështetje të Fondit të Solidaritetit 
të KKSH vazhdojnë funksionimin 8-të 
qendra ditore me rreth 420 përfitues të 
moshuar në degët e KK Lezhë, Dibër, 
Librazhd, Kuçovë, Gramsh, Mat, Berat 
dhe Pukë. Për 80 të moshuar (10% e 
të moshuarve për çdo degë) që e kanë 
të pamundur daljen nga shtëpia, është 
bërë e mundur mbështetja me paketa 
ushqimore mujore. Me fonde të vetë 
degëve vazhdojnë veprimtaritë sociale 
në 3 qendra ditore dhe më konkretisht 
në degët e KK Durrës (40 të moshuar), 
Elbasan (40 të moshuar) dhe Lushnje 
(40 të moshuar). Në këto qendra të 
moshuarve iu ofrohet një pije e ngrohtë, 
shtypi i ditës, takime me mjekun (dy 
herë në muaj), mundësi për të zhvilluar 
lojëra të ndryshme dhe ku prezenca e 
vullnetarëve është e vazhdueshme. 

Qendrat Sociale të Kryqit të Kuq Shqiptar - një objektiv i madh i shoqatës

Gjithsej, në këto qendra, marrin 
shërbim dhe mbështetje rreth 630 të 
moshuar. Një tjetër qendër është ajo e 
degës së KK Vlorë, ku ofrohet një vakt 
i ngrohtë për 65 të moshuar. Kjo qendër 

mbështetet nga Fondacioni gjerman 
“Hilfsverein Nymphenburg”.

Veç sa sipër, në Korçë, dega e KK 
kontribuon në 4 qendrat e moshës së 
tretë të hapura nga bashkia e qytetit që 
frekuentohen nga rreth 200 të moshuar, 
duke qënë e pranishme me vullnetarët e 
saj, të cilët organizojnë atje veprimtari 
të ndryshme të karakterit social. 

Pothuaj në të gjitha këto qendra 
sociale, nga ana e vullnetarëve të KK 
janë organizuar aktivitete të ndryshme 
edhe me rastin e festave kombëtare 
dhe ngjarjeve të veçanta. Po ashtu, nga 
mjekë- vullnetarë të KK- janë zhvilluar 
vizita mjekësore me të moshuarit dhe 
janë dhënë këshilla shëndetësore. 

Një qendër e re sociale në Degën e 
KK Tiranë

Më 17 tetor 2018 u hap në Tiranë 
Qendra Sociale e Degës së KK. Në 
inaugurimin e qendrës mori pjesë 
Presidenti i KKSH z. Ylli Alushi, 
kryebashkiaku i Tiranës, z.Erion 
Velija, anëtarë të Këshillit Drejtues 
të shoqatës, vullnetarë, punonjës të 
KKSH, përfaqësues të medias etj. 
Në fjalën e tij, Presidenti i KKSH z. 
Alushi, pasi shprehu mirënjohjen për 
mbështetjen e bashkisë së Tiranës për 
veprimtaritë humanitare të shoqatës, 
theksoi se “Projekti i qendrës sociale 
është afatgjatë. KKSH vendosi që të 
hapë këtë aktivitet, duke u bazuar në 
misionin e tij humanitar, për t’u ardhur 
në ndihmë njerëzve më nevojtarë. 
Është pjesë e aktivitetit të KKSH të 
ndihmojë njerëzit në nevojë, dhe ne 
me këtë qendër kthehemi paksa në 
origjinën tonë, në ofrimin e një vakti 
të ngrohtë për më nevojtarët. Urimi 
ynë është që ky projekt të zgjasë sa më 
shumë dhe pse jo, ta shtrijmë edhe në 
degë të tjera.” 

Nga ana e tij, Kryetari i Bashkisë, 
z. Veliaj u shpreh se: “Është traditë e 
mrekullueshme dhe provon atë që kemi 
thënë prej kohësh se patjetër që shteti 
duhet të bëjë të vetën, bashkia po ashtu, 
ama kur secili merr një pjesë të barrës, 
gjithçka bëhet më e lehtë. Ndaj jam sot 
i lumtur dhe shumë i kënaqur që këtë 
barrë të ndihmës në komunitetet tona 
po e ndajmë me miqtë e Kryqit të Kuq. 
Më vjen mirë që keni zgjedhur këtë 
komunitet, ku vërtet ka nevoja, por ka 
edhe shumë fisnikëri, shumë dinjitet, 
dhe në duart e kolegëve dhe të gjithë 
rrjetit të vullnetarëve jam i sigurt që do 
të jetë një histori suksesi”.

Prej pesë muajsh, Qendra Sociale 
e degës së KK Tiranë funksionon 
duke ofruar një vakt të ngrohtë për 
rreth 100 të moshuar të vetmuar dhe 
njerëz në nevojë. 

Qendrat ditore të KK për moshën e tretë dhe veprimtaritë e tyre



2 0 1 9  |  N R .  7 5 7

Por kjo qendër nuk harron aspak 
rolin e madh edukativ që ajo merr 
për brezin e ri, i cili duhet të rritet me 
ndjenjën e solidaritetit dhe të ndihmës 
shoqërore. Janë mjaft të reja e të rinj 
vullnetarë që i japin jetë kësaj qendre. 
Të rinjtë vullnetarë të degës së KK 
Tiranë, por dhe të rinjtë vullnetarë 
të shkollave të mesme, jo vetëm 
shërbejnë ushqimin për frekuentuesit e 
saj, por dhe organizojnë veprimtari nga 
më të ndryshmet si: organizim festash, 
ditëlindje, ceremoni në ditë të shënuara, 
etj. Duke ndihmuar më nevojtarët, këta 
të rinj e të reja vullnetare, nga ana 
tjetër, edukojnë vetveten me ndjenjën 
e solidaritetit e të kënaqësisë që jep 
veprimi vullnetar në ndihmë ndaj atyre 
që janë në nevojë. Për sjellje e qëndrime 
të tilla në shërbim të komunitetit ka 
shume nevojë shoqëria jonë dhe KK 
jep kontributin e tij në këtë drejtim.

Që nga momenti i hapjes së saj, 
kjo qendër është kthyer në një vend 
vizitorësh nga përfaqësues të shquar të 
institucioneve të  ndryshme shtetërore 
e ato të artit e kulturës, të cilët kanë 
ndarë e ofruar frekuentuesve të qendrës 
sociale, kohën dhe mundësitë e tyre.

KKSH, nëpërmjet aktiviteteve të 
tij në këtë qendër sociale si dhe në 12-
të qendrat ditore në vend, është duke u 
përpjekur të të përhapë e shtrijë më tej 
mjedisin e tij të solidaritetit me njerëzit 
në nevojë, që nuk janë të pakët në vend. 
Kjo është ajo që mund të bëjë shoqata 
e KKSH, si pjesë e kontributit të saj në 
shoqëri. Në këtë mënyrë ajo u tregon të 
gjithë partnerëve lokalë, të cilët bartin 
në vetvete potencialin e nevojshëm për 
të ndihmuar më shumë njerëz në nevojë, 
që të kthejnë përherë e më shumë 
vëmendjen tek kjo kategori njerëzish, 
për të treguar realitetin që shoqëria 
jonë, duke ndihmuar më nevojtarët, 
është duke shpalosur aspektin e saj  
civilizues për të cilin ka aq nevojë të 
tregojë shoqëria jonë, e cila synon të 
integrohet në mesin e vendeve më të 
qytetëruara të Europës. 

Nga Zhaneta Kala, Koordinatore 
e Programit Social

Mbështetësit e Qendrës Sociale të Degës së KK Tiranë

Nëpërmjet aktiviteteve të zhvilluara 
pranë Qendrës Sociale të degës së KK 
Tiranë janë përfshirë mjaft individë të 
njohur, institucione të artit e shkollore, 
biznese private etj., me synim për  të  ofruar 
sado pak gëzim frekuentuesve të saj. Për 
këtë, ne dëshirojmë ti falënderojmë të gjithë 
ata, duke i përmendur si vijon:

 Margarita Xhepa, Ema Andrea, 
Valbona Selimllari, Robert Aliaj, Anjeza 
Maja, Romeo Veshaj, Emisionin “Dance 
With Me- Albania 5”, Institutin Profesional 
ATC, Furrë Buke & Pastiçeri NELA, etj., 
por dhe Fibank e Credins si donatorët e parë 
të kësaj qendre dhe të gjitha shkollat 9 – 
vjeçare dhe të mesme të Tiranës si:

1- Liceu “Jordan Misja”; 

2- Shkolla “Arbëria”;

3- Shkolla “Besnik Sykja”;

4- Shkolla “Nobel”;

5- Shkolla “28 Nëntori”;

6- Shkolla ”Sinan Tafaj”;

7- Shkolla “Qemal Stafa”

8-Shkolla “New Jork High School”

Presidenti Ilir Meta drekon me të moshuar në Qendrën Sociale

"Kënaqësi e veçantë të jem në këtë 
ambient kaq të ngrohtë shoqëror, 
njerëzor e miqësor dhe për këtë dua 
të falënderoj Kryqin e Kuq Shqip-
tar...”, 

Artistja e madhe, Margarita Xhepa në Qendrën Sociale

“Vij me dashuri të madhe. Unë 
jam mosha juaj dhe ju kuptoj. 
Është gjë e madhe ana shoqërore. 
Te Kryqi i Kuq vjen jo vetëm për 
të ngrënë një pjatë gjellë, por edhe 
për t’u parë me njëri-tjetrin, për të 
lëvizur, për të dëgjuar njëri-tjetrin. 
Kjo është lëvizja njerëzore.”

Kontribuoni për Qendrën Sociale 
të Degës së KK Tiranë

Çdo kontribut i juaj, në ushqime, në fonde
 apo në zhvillim të veprimtarive në mbështetje

 të frekuentuesve të kësaj qendre është i mirëpritur. 
Për më shumë kontaktoni në:

Mob. 0672063455
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Konkursi Kombëtar i ndihmës së 
parë i Kryqit të Kuq Shqiptar (KKSH) 
shënoi vitin që shkoi 20 vite që organizohet 
rregullisht nga ana e shoqatës. Ky konkurs 
është shndërruar tashmë në një prej 
veprimtarive kryesore të shoqatës duke 
u bërë në të njëjtën kohë jo vetëm një 
veprimtari tradicionale por dhe një vlerë 
mjaft të rëndësishme të saj pasi e prezanton 
denjësisht shoqatën si një institucion serioz  
përballë publikut, institucioneve vendore e 
qendrore dhe komunitetit në përgjithësi.

 Prej më shumë se 150 vite më 
pare  krijua Kryqi i Kuq (KK), pikërisht 
nëpërmjet ofrimit të ndihmës së parë 
për të plagosurit dhe të sëmurët në 
fushën e betejës. Është me të vërtetë 
paksa e habitshme të mendosh se si 
një nismë e thjeshtë dhe e rastit për të 
ndihmuar të pamundurit në fushën e 
betejës, u shndërrua në pikë nisje nga 
ku do të hidheshin hapat e mëtejshëm 
që shpunë gradualisht në krijimin e 
Lëvizjes më të madhe humanitare në 
nivel global, e cila përfshin në gjirin 
e saj kontributin e më shumë se 11.7 
milion vullnetarëve dhe më se 125 
milion anëtarëve në 191 vende të 
botës.

Që nga ai moment, ndihma e 
parë përbën për shoqatat e Kryqit 
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe 
në botë një nga aktivitetet kryesore 
të tyre, aq sa shumë prej tyre, 
kur përmendin ndihmën e parë, 
nënkuptojnë menjëherë Kryqin e Kuq 
dhe anasjelltas. Është rasti për të thënë 
që edhe për KKSH ndihma e parë ka 
qenë dhe vazhdon të mbetet një nga 
aktivitetet që i jep jetë, ngjyrë, frymë 
e gjallëri shoqatës. Pikërisht për këtë 
arsye, KKSH vazhdon të gjejë mënyra 
e forma për të rritur më tej aktivitetin 
e tij promovues në rolin e funksionit 
të tij lidhur me ndihmën e parë. Një 
nga gjetjet më të rëndësishme, e cila 
sa vjen dhe legjitimon këtë vërtetësi, 
është dhe organizimi i konkursit 
kombëtar të ndihmës së parë.

Organizimi i konkursit të ndihmës së 
parë duke qenë se zhvillohet në mjedise të 
hapura publike, përveç qëllimit të tij që ka 
në vetvete, atë të organizimit të aktivitetit, 

ka dhe një rol të madh për prezantimin e tij 
përpara publikut, i cili jo vetëm informohet 
mbi atë që sheh, por edhe ndikon tek ata 
që të mundësojë edhe përfshirjen e tyre në 
veprimtari të tilla nëse iu ngjallet dëshira 
nga ajo çka shohin. Dhe mbetet detyrë 
e shoqatës që të organizojë punën për t’i 
bërë këto konkurse sa më të efektshme dhe 
efektive.

Në esencë, këto konkurse janë gara, 
janë emoluime, përpjekje e angazhime të të 
rinjve vullnetarë, të trajnuar me teknikat e 
ndihmës së parë e të inkuadruar në ekipe, 

për t’u treguar se ata janë më të mirët ndër 
ekipet që paraqiten në konkurs. Shpirti 
i garës është në natyrën e çdo njeriu, 
dëshira për të dalë i pari është e pranishme 

tek kushdo dhe kur kjo ndjesi drejtohet 
e shfrytëzohet për qëllime fisnike si ato 
të Kryqit të Kuq, atëherë impakti rritet 
eksponencialisht.  

Vitin që shkoi, pra në përvjetorin e 20-
të të konkursit kombëtar të ndihmës së parë, 
shoqata kërkoi që përgjegjësia e organizimit 
dhe e zhvillimit të këtij aktiviteti të ngrihej 
në një shkallë akoma më të lartë, si në nivel 
dege, ashtu dhe në nivel qendror. E për këtë 
pikësynim, u ndryshua formati i zhvillimit 
të konkursit nga tri nivele, (nivel dege, nivel 
rajonal dhe nivel qendror) që ishte deri një 

vit më parë, në vetëm 2 nivele (në nivel 
dege dhe në nivel qendror), ku niveli 
qendror do të përbënte dhe takimin 
final në nivel kombëtar. Organizimi 
në dy nivele, ashtu siç dhe e tregoi 
organizimi i fazës së parë, ka forcuar 
shumë përpjekjet për më shumë 
cilësi dhe për një shtrirje më të gjerë 
gjeografike në bazë, duke synuar një 
përfshirje sa më të gjerë, kryesisht të 
rinisë shkollore, për të bërë konkursin, 
pikësëpari, një mjet për sensibilizimin 
e masës së gjerë të publikut për 
dobinë e mësimit dhe vënies në jetë 
të teknikave të ndihmës së parë, duke 
e shndërruar sloganin e Programit 
“Ndihma e parë, shpëton jetë” në një 
realitet në praktikën e përditshme. 

Në organizimin e konkursit të 
ndihmës së parë gjatë vitit që shkoi u 
adoptua dhe një risi tjetër përsa i përket 
formatit dhe standardeve që u aplikuan 
dhe për këtë u përdor eksperienca 
e përftuar gjatë pjesëmarrjeve në 
Konkursin Europian të ndihmës 
së parë. Kjo risi kishte të bënte me 
futjen e stacioneve të simulimit në 
formatin e garës, ku çdo ekip do të 
demonstronte njohuritë e aftësitë e 
veta, brenda një kohe sa më të shkurtër 
nëpër stacionet e simulimit dhe këto 
aftësi do të vlerësoheshin nga gjyqtarët 
pranë këtyre stacioneve. Veçori e këtij 
konkursi ishte dhe rritja e numrit të 
pjesëmarrësve vullnetarë në ekip nga 

5 në 6,  ku një vullnetar do të qëndronte 
rezervë, në dispozicion të ekipit, për t’u 
futur në garë në rast pamundësie të ndonjë 
pjesëmarrësi aktiv të ekipit. 

“20 vjet - Konkursi Kombëtar i Ndihmës së Parë i Kryqit të Kuq Shqiptar”
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Po si u zhvillua faza e parë e konkursit? 

Mbështetur në një planifikim të 
hollësishëm të çdo dege të KK, ekipet e 
vullnetarëve të ndihmës së parë organizuan 
paraprakisht takime sensibilizimi në shkollat 
e mesme, ato të larta apo dhe institucione, 
duke shpjeguar rreziqet që vijnë nga të 
papriturat apo aksidentet e ndryshme, 
duke promovuar në këtë mënyrë nevojën 
e përhapjes së njohurive të ndihmës së 
parë nëpërmjet formatimit të njohur si 
ndërgjegjësim i publikut. Pikërisht nga këto 
takime me vullnetarët e rekrutuar, u ngritën 
ekipet konkurruese në nivel dege që, pas 
një trajnimi paraprak nga instruktorët e 
ndihmës së parë, u përgatit dhe u organizua 
në çdo njërën prej 38 degëve konkursi në 
nivel dege. Respektivisht në degët e vogla, 
konkurruan 3 ekipe të ndihmës së parë, në 
degët e mesme 4-5 ekipe, në degët e mëdha 
5-6 ekipe dhe në degën e KK Tiranë 14 
ekipe. 

Konkurset në nivel dege u mbyllën 
me konkursin e degës së KK Tiranë, i cili u 
zhvillua në 8 maj, me rastin e ditës botërore 
të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, 
në Sheshin “Skënderbej”, në të cilin morën 
pjesë dhe konkurruan 14 ekipe nga shkollat 
e mesme dhe universitetet e qytetit. Për 
konkurrimin u ngritën 4 stacione simulimi 
dhe u angazhuan 17 instruktorë të ndihmës 
së parë ndërsa 40 vullnetarë të tjerë luajtën 
rolin e simulantëve.  Për mbarëvajtjen e këtij 
aktiviteti, në total u angazhuan rreth 200 
vullnetarë. 

Konkurset e ndihmës së parë në 
nivel dege u zhvilluan përgjithësisht në 
sheshet dhe qendrat e qyteteve, duke 
ofruar një mundësi për t’u ndjekur nga një 
numër i madh njerëzish, të shoqëruar me 
banderola e postera, ndërkohë që ekipet 
ishin të veshur me uniformën e KK. Në të 
38 degët pjesëmarrëse në konkurs në këtë 
fazë, u synua të sensibilizohej sa më shumë 
publiku për rëndësinë e marrjes, njohjes 
dhe mësimit të teknikave të ndihmës së 
parë. Nga ana tjetër, këto aktivitete rritën 
kapacitetet operuese të degëve për të vepruar 
në raste aksidentesh apo raste fatkeqësish. 
Konkurset u pasqyruan nga median lokale 
dhe në median sociale të shoqatës. 

Me përcaktimin e ekipit fitues për çdo 

degë për në fazën finale, përfundoi dhe faza 
e parë e konkursit, ajo në nivel dege. Gjatë 
vitit që shkoi u planifikua të mos kishte 
konkurrim rajonal, sikundër ishte vepruar në 
vitet e mëparshme. Këtë vit, ekipet fituese 
që dolën nga konkurset në nivel dege, do të 
konkurronin në një ditë, në takimin kombëtar 
që do të zhvillohej në Tiranë, ndoshta kjo një 
arsye më shumë për të rritur më tej shpirtin 
e garës ndërmjet ekipeve që konkurruan në 
nivel dege. 

Organizimi i konkursit në nivel 
qendror ishte dhe pika më kulmore e kësaj 
veprimtarie. Kështu, më datën 8 shtator 
2018, pikërisht në Ditën Botërore të ndihmës 
së parë, u organizua  në Tiranë takimi final 
i Konkursit të 20-të të ndihmës së parë. 
Kjo datë është përcaktuar nga organet 
vendimmarrëse të Lëvizjes ndërkombëtarë 
të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe  
dhe në mbarë botën, shoqatat kombëtare të 
KK e GJK organizojnë veprimtari kushtuar 
ndihmës së parë, si një nga veprimtaritë 
kryesore që indentifikon në publik Kryqin 
e Kuq. 

Këtë vit, slogani i kësaj dite ishte : 
“Nuk merret leje për të shpëtuar jetë në 
rrugë”. Është e pamundur që shkaqet të cilat 
sjellin aksidentet të eliminohen plotësisht, 
me gjithë sistemin e masave që merren dhe 
përpjekjet që bëhen në këtë drejtim. Por nga 
ana tjetër, gjenden kurdoherë mënyra për 
të minimizuar pasojat e tyre, për t’u dhënë 
mundësi të dëmtuarve nga aksidentet të 
mbijetojnë. Ky ishte qëllimi final që kërkoi 
të realizojë KKSH 
nëpërmjet organizimit 
të këtij konkursi, i cili 
u zhvillua në sheshin 
“Skënderbej”, në Parkun 
“Rinia” dhe hapësirat 
pedonale në qendër të 
qytetit, duke arritur një 
shikueshmëri maksimale 
nga ana e publikut që 
me interesimin e tij për të 
ndjekur aktivitetin, u bë 
“pjesë” e tij. 

Ekipet pjesëmarrëse 
në konkurs u grumbulluan 
në datën 7 shtator dhe u 
larguan në datën 9 shtator 

2018. Akomodimi i tyre u bë i mundur në 
Qytetin “Studenti”, falë  një bashkëpunimi 
që u krijua me administratorët e mjediseve 
të akomodimit. Në këtë aktivitet u paraqitën 
37 ekipe, duke përfaqësuar po këtë numër 
degësh të KK. 

Ekipet do të konkurronin duke 
përshkuar 8 stacione simulimi dhe 4 stacione 
lojërash kreative, të gjitha këto të realizuara 
sipas formatit të Konkursit Europian të 
Ndihmës së Parë. Për të mundësuar rolin 
e simuluesve u angazhuan 50 vullnetarë, 
të trajnuar se si duhet të silleshin gjatë 
lojës së simuluesve. Për të ndihmuar në 
mbarëvajtjen e konkursit, ishin marrë 
më parë të gjitha masat, duke caktuar një 
vullnetar shoqërues për secilin ekip, i cili 
drejtonte ekipin nëpër stacionet e caktuara 
të simulimit. Pranë stacioneve të simulimit, 
përveç simulantëve, ndodheshin dhe 
gjyqtarët, të cilët bënin vlerësimin me pikë 
të veprimeve që kryenin ekipet e ndihmës 
së parë. Për këtë u angazhuan 50 instruktorë 
të ndihmës së parë në rolin e gjyqtarit. Në 
shërbim të mbarëvajtjes së aktivitetit, ishin 
caktuar edhe 20 vullnetarë të tjerë në rolin e 
ofruesve të shërbimeve mbështetëse. 

Në total, në shesh ndodheshin rreth 
400 vullnetarë dhe punonjës të KK, të cilët 
me uniformat e tyre, kryesisht me ngjyrë 
të kuqe, i dhanë mjediseve qendrore të 
Tiranës një pamje vërtet të veçantë dhe të 
admirueshme pasi ngjarje të tilla nuk janë të 
shpeshta në qendër të kryeqytetit  dhe si të 

“20 vjet - Konkursi Kombëtar i Ndihmës së Parë i Kryqit të Kuq Shqiptar”

Fituesit e Konkursit të XX Kombëtar

të Ndihmës së Parë

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.

vijon në faqen 13
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Vullnetarizmi dhe të rinjtë vullnetarë në Kryqin e Kuq Shqiptar
“Të rinjtë dhe Kryqi i Kuq”

Pothuaj 100 vite më parë 
u themelua në Paris Federata 
Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe.  Kryqi i Kuq 
Shqiptar (KKSH) ka përafërsisht një 
moshë me të (KKSH është themeluar 
në 4 tetor 1921 dhe është pranuar në 
gjirin e Federatës në vitin 1923), por 
mbetet gjithmonë i ri dhe Lëvizja jonë 
e përbashkët e Kryqit të Kuq (KK) 
dhe Gjysmëhënës së Kuqe (GJK) 
gjithmonë e më e re, falë përqafimit 
të ideve të Henry Dunant, themeluesit 
të KK dhe përkushtimit në aktivitete 
humanitare të të rinjve vullnetarë, 
të cilët ditë pas dite dhe vit pas viti 
shtojnë radhët e  e kësaj Lëvizje, e 
cila aktualisht ka rreth  11.7 milionë 
vullnetarë në mbarë botën. 

Kryqi i Kuq Shqiptar e prezanton 
veten e tij me një rrjet të strukturuar 
vullnetarësh të moshave të ndryshme. 
Aktualisht shoqata numëron rreth 
2500 vullnetarë, nga të cilët 70% 
e tyre janë të rinj që vijnë kryesisht 
nga gjimnazet dhe universitetet. Një 
pjesë e madhe e tyre janë pjesëmarrës 
të trajnimeve të ndryshme të 
organizuara nga shoqata. Të tjerë 
vullnetarë marrin pjesë në veprimtari 
edukuese sipas metodës “Peer to Peer 
Education” (të rinjtë për të rinjtë) 
apo një procesi që do t’a quajmë 
stafetë e eksperiencës, që kalon  nga 
vullnetarët më me përvojë tek të 
sapoardhurit.

Do doja me pak fjalë të përvijoja 
figurën e vullnetarit të KKSH. 
Vullnetar është ai person, i cili 
ka dëshirë të njihet me Lëvizjen 
ndërkombëtare të KK e GJK, që 
inspirohet nga misioni i KK, që 
kërkon të japë kontributin e tij 
vullnetar për komunitetin dhe që 
dëshiron të përhapë vlerat humanitare 
të KK tek të tjerët. Motoja e një 
vullnetari të KK është “Unë dua të 
ndihmoj njerëzit!”. 

Shumë prej vullnetarëve kryejnë 
veprimtari specifike në fusha të 
veçanta si: në Programin social, me 
të moshuarit, me fëmijët jetimë, 
me gratë në vështirësi, etj.;  në 
Programin e shëndetit,  në fushatat 
sensibilizuese për pa-
randalimin e drogës, 
duhanit, alkoolit, 
për  parandalimin 
e HIV- AIDS-it, në 
dhurimin vullnetar e 
pa pagesë të gjakut, 
etj.; në Programin 
e trajnimit me 
njohuri  për teknikat 
e dhënies së ndihmës 
së parë; në Programin 
e përgatitjes dhe 
përgjigjes në raste 
katastrofash, duke u 
angazhuar në ndihmë 
të të prekurve nga 
këto fatkeqësi dhe në 
Programin e rinisë dhe 
edukimit humanitar.  

Do të veçoja dy 
nga veprimtaritë e 
organizuara gjatë gjashtëmujorit të 
dytë të vitit 2018: Kampin Veror të 
Rinisë dhe Konkursin IV Kombëtar 
për Vlerat Humanitare “Rinia dhe 
Kryqi i Kuq”. Këto dy veprimtari janë 
kthyer tashmë në një traditë shumë të 
bukur edukative dhe motivuese për të 
rinjtë e shoqatës.

Organizimi i kampit veror nuk 
është thjesht një argëtim, por është 
një organizim i të rinjve vullnetarë 
të degëve  të ndryshme të KK, që 
më së pari përcjellin një kauzë, atë të 
vullnetarizmit dhe humanizmit, që i 
bashkon ideja dhe misioni i Lëvizjes 
ndërkombëtare të KK dhe GJK për 
ndihmë ndaj njerëzve në nevojë,  janë 
ata që japin kohë nga koha e tyre dhe 
janë ata që ndajnë ide dhe mendime 
se si të mund të vazhdojnë të japin në 
mënyrë më efektive kontributin e tyre 
në shoqëri për përhapjen e vlerave 

humanitare. 
Risia e këtij viti në kampin 

veror për të rinjtë vullnetarë ishte 
organizimi dhe zbatimi, nëpërmjet 
seancave interaktive,  e instruksioneve 
të lançuara nga Federata, nën okelion 

“Angazhimi i të rinjve në ndryshimin 
e sjelljeve”, që përfshinte tema të 
tilla si: aftësitë e lidershipit, teknika 
e komunikimit verbal, të menduarit 
kritik dhe jo diskriminues, promovimi 
i kulturës pro paqes - kundër dhunës, 
bashkëpunimi konstruktiv për 
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, etj.

“Të rinjtë si vullnetarë, të rinjtë 
si lider, të rinjtë si përfitues”

Një veprimtari tjetër tek e 
cila do të doja të ndalesha është 
dhe Konkursi IV Kombëtar 
për vlerat humanitare i quajtur 
“Rinia dhe Kryqi i Kuq”. Për të 
katërtin vit radhazi, rreth 200 të 
rinj vullnetarë të moshave 15-
18 vjeç nga 38 degët e Kryqit të 
Kuq Shqiptar u përfshinë në këtë 
projekt. Dëshiroj të theksoj që 
këtë vit u vu re një rritje e cilësisë 
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Vullnetarizmi dhe të rinjtë vullnetarë në Kryqin e Kuq Shqiptar
së përgatitjes nga pjesëmarrësit në 
krahasim me vitet e mëparshme, 
ç’ka për ne është një tregues i 
angazhimit dhe përvojës së fituar 
gjatë 3 edicioneve të mëparshme.

Duke qenë se të rinjtë 
vullnetarë janë një burim njerëzor 
i rëndësishëm në promovimin 
e vlerave humanitare te 
bashkëmoshatarët e tyre, rritja e 
njohurive dhe përfshirja e të rinjve 
vullnetarë në këtë veprimtari 
shërbeu për të përmbushur 

qëllimin e projektit.
Përmes zbatimit të tij u synua 

dhe u realizua rritja e njohurive 
e të rinjve vullnetarë të shoqatës 
për Kryqin e Kuq Shqiptar, për 
programet dhe veprimtaritë e 
tij në shërbim të të rinjve dhe 
komunitetit, si dhe u ofrua një 
informacion i gjerë për Lëvizjen 
ndërkombëtare të KK dhe GJK, 
parimet themelore të saj dhe vlerat 
humanitare që përçohen.

Përgjegjshmëria, serioziteti, 
angazhimi dhe shpirti i garës 
dominuan gjatë gjithë zhvillimit 
të projektit.

Konkursi për vlerat humanitare 
u zhvillua në 4 takime rajonale në 
degët pritëse: Elbasan, Shkodër, 
Lezhë dhe Vlorë.  Kryetari i jurisë 
së konkursit Dr.Halil Stana, Zv. 
President i KKSH, vullnetar në 
vite i shoqatës, dha një kontribut 

të veçantë gjatë planifikimit dhe 
zbatimit të projektit. 

Duke vlerësuar pjesëmarrjen 
e të rinjve, njohuritë që ata 
shpalosën dhe angazhimin e tyre, 
Dr. Halili, theksoi në fjalën e tij, 
gjatë takimeve, se “këto njohuri 
dhe vlera që ju përfituat gjatë 
projektit t’i shpërndani edhe te 
bashkëmoshatarët tuaj”.

Takimi final u zhvillua në 
sallën "Europian House" të 
Komisionit Europian në Tiranë. 

Në Konkursin IV 
Kombëtar për vlerat 
humanitare “Rinia 
dhe Kryqi i Kuq”, 
vendin e parë e zuri 
skuadra e të rinjve 
vullnetarë të KK 
të degës Durrës, 
e ndjekur nga 
skuadrat e degëve 
të KK Vlorë dhe 
Elbasan. 

Në ceremoninë 
p ë r m b y l l ë s e 
të Konkursit, 

Presidenti i KKSH, z. Ylli Alushi 
dhe Sekretari i Përgjithshëm, z. 
Artur Katuçi ndanë kupat dhe 
certifikatat për fituesit, si dhe 
falënderuan dhe përgëzuan të 
rinjtë vullnetarë për përkushtimin, 
bashkëpunimin dhe nivelin e lartë 
të paraqitur në konkurrim.

Suksesi i këtij konkursi, 
njëlloj si aktivitetet e tjera të 
shoqatës në punën me rininë, japin 
shpresë dhe forcojnë besimin se 
tani dhe në të ardhmen, të rinjtë 
jo vetëm do të shtojnë rradhët e 
vullnetarëve por edhe do të rritin 
ndërgjegjësimin e tyre mbi vlerat 
dhe idealin e humanizmit që 
Lëvizja ndërkombëtare e KK dhe 
GJK përfaqëson.

Zhvillimi me sukses i 
Konkursit IV Kombëtar “Rinia 
dhe Kryqi i Kuq” është fryt i 
kontributit të gjithë të rinjve 
pjesëmarrës.  

Mbresa nga vullnetarët

Për kampin e Rinisë 
Artjola Kodheli,vullnetare e KK 

dega Berat, thotë: -U mblodhëm këtu, 
në këtë kamp veror, të gjithë në një 
përzierje traditash, sjellje, karakteresh, 
por u bëmë bashkë këto 5 ditë nën një 
organizëm të vetëm nën 7 parimet 
themelore të organizatës më të 
madhe humanitare në botë, të gjithë 
si vullnetarë të KKSH, si misionarë të 
Lëvizjes.

Vullnetarja e KK dega Fier, Sara 
Memsuri, shprehet:- Më e bukura 
eksperiencë e kësaj vere ishte ky kamp 
veror, i cili më ka befasuar në mënyrën 
më të gëzueshme të mundshme, 
nuk do ta ndërroja me asnjë aktivitet 
tjetër. Trajnimet, lojërat e deri te 
detajet më të vogla. Faleminderit që 
na bëtë të kuptojmë vlerën e vërtetë të 
humanizmit. 

Për Konkursin - Mateo Sota, 
vullnetar i KK, dega Lushnje shkruan se 
përveç faktit që ka kaluar ditë të bukura 
“...mbi të gjitha kam mësuar si të jem 
një lider i përkushtuar dhe një vullnetar 
i mirë”. 

Monika Selko, vullnetare e KK dega 
Elbasan dhe moderatore e konkursit 
thotë:-Pjesëmarrjet në aktivitetet e 
organizuara nga KKSH kanë përbërë 
vazhdimisht afeksion për mua, pasi i 
shoh si kontribues në zhvillimin tim 
individual, intelektual dhe social. Së 
fundmi isha pjesëmarrëse si moderatore 
e konkursit “Rina dhe Kryqi i Kuq”, 
ku një vit më parë kam qenë konkurente. 
Pavarësisht se në dukje në një status më 
komod, emocionet kanë qenë për mua të 
pashmangshme. Ky pozicion më lejoi të 
gjykoja mbi zhvillimin gjithnjë e në rritje 
të performancës së degëve, angazhimin 
dhe entuziazmin që shprehnin të rinjtë 
pjesëmarrës. 

Nga Manjola Syknej, 
Koordinatore e Programit të 

Rinisë dhe Edukimit Humanitar
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Asnjë nuk e di se kush, ku dhe kur 
do të ketë nevojë për ndihmën e parë, por 
të gjithë kemi ndjesinë dhe pritshmërinë që 
dikush duhet të jetë në gjendje dhe të ofrojë 
ndihmën e parë në rast nevoje, në çdo vend 
e në çdo kohë. 

Po tregojmë në vijim një situatë reale e 
ndodhur në Velipojë, Shkodër dhe e treguar 
nga një instruktor i ndihmës së parë të 
Kryqit të Kuq Bledar Kelaj, Instruktor i 
ndihmës së para, dega e KK Malësi 
e Madhe

që ishte i pranishëm në këtë ngjarje.
"Në një ditë të nxehtë vere isha gati 

të shijoja një plazh të mbrekullueshëm në 
Velipojë, por që rezultoi të ishte një ditë e 
tmerrshme. Afro njëqind metra larg nga 
vendi ku po qëndroja, pashë një vorbull 
tymi shumë të madhe që po dilte nga pallati 
“Resort Fishta”. Menjëherë u afrova për të 
parë nëse mund të bëja gjë dhe nëse mund të 
ishte e nevojshme t’i ofroja dikujt ndihmën 
e parë. Sa më shumë i afrohesha vendit, aq 
më shumë dëgjoja zhurma e shpërthimeve 
të njëpasnjëshme, shoqëruar me britma 
të rriturish dhe fëmijësh. Pasi kontrollova 
zonën dhe u njoha me gjendjen, vendosa të 
mos humbisja kohë dhe të ndërhyja. Flakët e 
zjarrit dilnin nga lokali si gjuhë përbindëshi, 
ndërsa tymi kishte fshehur nga shikimi gjithë 
pallatin, ndërkohë që brenda tij kishte njerëz. 

Presioni i shpërthimit të parë ishte 
aq i madh sa kishte hedhur një burrë rreth 
3-4 metra larg vendit të aksidentit, i cili 
qëndronte ende i shtrirë në tokë, dallohej që 
ishte koshient por që askush nuk po i afrohej 
për ndihmë. Edhe pse reja e tymit pengonte 
shikimin, pashë që personi kishte djegie 
të thella që ngjanin të shkallës së III-të. Së 
bashku me ndihmën e një të riu që u ndodh 
pranë, arritëm ta nxirrnim atë nga zona e 
rrezikut ku ndodhej, pasi flakët e zjarrit dhe 
tymi, dhe dielli që përvëlonte, vështirësonte 
dhënien e ndihmës në vendin e ngjarjes. Pak 
metra më larg, pashë një djalë i ri, edhe ai 
me plagë të rënda djegie, që thërriste për 
ndihmë. Më duhej të mblidhja mendjen e 
të merrja masat që t’i ndihmoja të dy dhe 
brenda një kohe sa më të shkurtër. Dy veshje 
që m’u ndodhën në çantë dhe shishet e ujit 
që m’i solli djali që i kërkova ndihmë, më 
mundësuan të filloja procesin e fresikimit të 

djegieve të të dy të lënduarve dhe t’i mbaja 
në atë gjendje deri sa të vinte ambulanca. 
Ndërkohë përpiqesha t’i qetësoja të dy 
të plagosurit duke u thënë se diegiet e 
shkaktuara nuk ishin serioze dhe se çdo gjë 
do të shkonte mirë. Pas pak i kërkova djalit që 
më ndihmontë që të bënte punën që po bëja 
unë me këta dy të plagosur dhe angazhova 
dikë tjetër që t’i sillte ujë. Vetë nxitova në 
drejtim të tymit, u futa në ndërtesë për të 
nxjerrë bashkë me të tjerët personat e tjerë 
që ishin të bllokuar atje, në rrezik asfiksimi 
për shkak të tymit. Pasi mbarova me këtë 
proces pune, u drejtova tek dy të plagosurit 
e shtrirë në tokë, ku djali po vazhdonte të 
mbante në gjendje të freskët plagët e tyre. 
Ndërkohë mbërriti ambulanca dhe të dy 
personat e djegur i shoqërova me të deri 
tek qendra shëndetësore duke u përpjekur 
t’i mbaja sa më qetë, me preokupimin për të 
mos i lejuar të kalonin në gjendje shok-u. 

U riktheva sërish tek zona e aksidentit 
për të kontrolluar edhe njëherë pallatin, duke 
ndihmuar forcat e rendit dhe zjarrfikësit për 
nxjerrjen e të dëmtuarve të tjerë. Kontrolluam 
çdo cep të pallatit dhe fatmirësisht nuk kishte 
të vdekur. Kur çdo gjë po normalizohej pasi 
dhe të lënduarit e fundit u shoqëruan në 
spital, sinqerisht pata një ndjesi lehtësimi 
dhe menjëherë më shkoi mendja tek Kryqi 
i Kuq. Iu ndjeva në çast mirënjohës, pasi 
falë tij unë jo vetëm u trajnova të shpëtoj 
jetë, por kuptova se në këtë mënyrë unë 
isha shndërruar në një njeri të dobishëm 
për dike në nevojë. U ndjeva krenar kur të 
pranishmit më shprehnin ndjenjat e tyre të 
vlerësimit duke më falenderuan për sa bëra.  
U ndjeva edhe  më i lehtësuar kur mora vesh 
që personat të cilëve u kisha dhënë ndihmën 
e parë nuk patën pasoja për jetën dhe se ata 
kishin qënë babë e bir. Në heshtje, ashtu siç 
ndodhesha, i thashë vetes: “Ndihmo! Jep 
ndihmën e parë! Shpëto jetë!”

Faleminderit Kryqi i Kuq Shqiptar!"
Një fragment i këtij rasti real, por të cilit 

i shtohen dhe shumë e shumë raste të tjera 
që pasqyrohen edhe në median elektronike 
apo dhe rrjetet sociale, lidhur me aksidente 
që ndodhin nëpër miniera, objekte ndërtimi 
e prodhimi, fasoneri, apo dhe në vende 
publike, janë tregues i domosdoshmërisë së 
nevojës së trajnimit me teknikat e dhënies 

së ndihmës së parë për të cilën  ne kemi 
krijuar me kohë bindjen dhe prandaj i jemi 
përkushtuar asaj. 

Është e qartë që njohuritë për ndihmën 
e parë nuk kanë sesi të parandalojnë 
ngjarjen, por nga ana tjetër atoj bëjnë të 
mundur të minimizojë humbjet e jetëve apo 
dhe të ndihmojë personat e lënduar e janë në 
gjendje stresi e paniku. 

Ndihma e para është shkaku dhe arsyeja 
mbi të cilën u mbështet vetë krijimi i Kryqit 
të Kuq në nivel ndërkombëtar. Edhe KKSH, 
që në momentet e para të riorganizimit të 
tij, përqafoi menjëherë idenë e ngritjes së 
programit të ndihmës së parë. Vitet shkonin 
dhe shoqata, e angazhuar me seriozitetin dhe 
përkushtimin e nevojshëm për ta realizuar sa 
më mirë këtë program, i ka rritur dhe zhvilluar  
kapacitetet e saj organizative dhe ka tashmë 
një numër relativisht të madh instruktorësh e 
vullnetarësh të trajnuar për ndihmën e pare. 
Nga ana tjetër, paralel me punën e organizuar 
në këtë drejtim, ka rritur dhe përmirësuar 
edhe bazën e nevojshme materiale që 
nevojitet për këtë qëllim. Aktualisht, KKSH 
zhvillon aktivitete të programit të ndihmës 
së parë në të 39 degët e tij në nivel lokal në 
mbarë vendin. Mbështetur në eksperiencën 
e fituar dhe në rritjen e kapaciteteve, shoqata 
ka bërë të mundur të kthejë tashmë ndihmën 
e parë në një shërbim, që përfaqëson në një 
shkallë më të lartë në zhvillimin e shoqatës 
në raport vetëm me edukimin me njohuritë 
për ndihmën e parë. Kështu, KKSH, për 
të gjitha kategoritë e riskuara, si; bizneset 
e prodhimit, institucionet e ndryshme dhe 
publikun e gjerë është në gjendje ta ofrojë 
ndihmën e parë si shërbim, duke iu përgjigjur 
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kërkesavë të këtyre të fundit. 
Natyrisht që kjo arritje e madhe për 

KKSH u bë e mundur të realizohej falë 
bështetjes së Federatës Ndërkombëtare të 
KK dhe GjK dhe të shoqatave simotra, ku rol 
të rëndësishëm ka luajtur KK Austriak. Për 
këtë, KKSH i është mirënjohës partnerëve të 
tij për sa ata kanë bërë për të dhe respekti më 
i mirë i treguar ndaj tyre, mendojmë se është 
vetë stadi ku shoqata ka mundur të ngrejë 
programin e ndihmës së parë. 

Në vitin 2008 KKSH është liçensuar 
nga  Qendra Globale e Referencave për 
Ndihmën e Parë, me seli në Bruksel, duke 
marrë prej saj konfirmimin se shoqata është 
në gjendje të ofrojë kurset për njohjen me 
teknikat e ndihmës së parë, si në kuadrin 
e përhapjes së njohurive dhe në kuadrin e 
ofrimit të shërbimeve. Ky liçensim bëhet 
pas konstatimit në vend të kushteve dhe 
standardeve të përcaktuara nga kjo Qendër, 
ku një ndër kushtet e rikonfirmimit të 
liçencës është dhe rikontrolli e testimi i 
kapaciteteve të shoqatës çdo pesë vjet. Dhe 
që nga viti 2008, KKSH është rikonfirmuar 
çdo pesë vjet si shoqatë me aftësi e kapacitete 
të nevojshme për të organizuar trajnime për 
ndihmën e parë. 

Ofrimi i shërbimit të ndihmës së parë e 
mbi bazën e standardeve të rikonfirmuara në 
vazhdimësi si dhe kapacitetet e nevojshme 
dhe eksperienca e fituar në këtë drejtim, 
kanë bërë që ndaj shoqatës të rritet ndjeshëm 
besimi i mbarë publikut në vend. Tregues 
i kasëj arritje është rritja nga viti në vit i 
numrit të enteve e bizneseve të ndryshme 
që i drejtohen shoqatës me kërkesën për të 
zhvilluar pranë tyre trajnime të ndihmës së 
parë. Disa nga këto subjekte në të cilat është 
vendosur një bashkëpunim i suksesshëm 
në këtë drejtim janë: TAP, në të gjitha 
zonat e operimit të saj; kompania Devolli 
Hidropwer; kompania Limak; Fabrika 
e Ҫimentos në Fushë Krujë; fasoneri 
të ndryshme si dhe trupi diplomatik i 
akredituar në Shqipëri; selitë e përfaqësive 
të institucione ndërkombëtare që operojnë 
në Shqipëri si: UNDP, OSCE, USAID, 
PAMECA, World Vizion, etj. 

Nga Luljeta Hidi, Koordinatore e 
Programit “Shërbimi i Ndihmës së 

Parë”

Legjislacioni për ndihmën 
e parë në vendin e punës

Ndihma e parë në vendin e punës mbështetet në 
Kodit të Punës. Ligji nr. 10 053, datë 29.12.2008, 
neni 75, parashikon shprehimisht se: 

1. Në çdo sipërmarrje duhet të merren masat e 
duhura për dhënien e ndihmës së shpejtë çdo 
personi të dëmtuar në vendin e punës.

2. Në çdo sipërmarrje të paktën një anëtar i 
personelit, për çdo grup, duhet të ketë marrë 
instruksionet e nevojshme për të dhënë ndihmën 
e parë në rastet urgjente.

3. Në çdo mjedis pune duhet të jetë kutia e 
ndihmës së shpejtë e pajisur rregullisht me 
materialet dhe mjetet e nevojshme.

Ligji Nr. 10 237, datë 18.02.2010, “Për Sigurinë 
dhe Shëndetin në Punë”

Neni 8, parashikon shprehimisht:

Ndihma e parë, mbrojtja kundër zjarrit dhe 
evakuimi i punëmarrësve, rreziqet e rënda dhe të 
menjëhershme.

1-  Punëdhënësi:

a) merr masa paraprake për të organizuar 
dhënien e ndihmës së parë, mbrojtjen nga zjarri 
dhe evakuimin në rastet kur ka rrezik për të 
ndodhur ngjarje;

b) trajnon personat, që do të kryejnë evakuimin 
e shpëtimin dhe siguron, me anë të personave 
të trajnuar, realizimin e evakuimit e të shpëtimit, 
fikjen e zjarrit dhe dhënien e ndihmës së shpejtë 
me pajisjet e nevojshme;

c) organizon dhe jep ndihmën e shpejtë 
për punëmarrësit e dëmtuar në punë ose 
punëmarrësit, që pësojnë sëmundje të papritura, 
derisa ata të dërgohen në një institucion të 
kujdesit shëndetësor;

ç) cakton të paktën një punëmarrës të trajnuar, 
i cili mund të japë ndihmën e shpejtë, të fikë 
zjarrin ose të kryejë veprime shpëtimi a evakuimi 
dhe, nëse ka më tepër se 20 persona, që punojnë 
në të njëjtin mjedis pune, duhet të ketë të paktën 
dy punëmarrës të trajnuar për ofrimin e këtyre 
shërbimeve.

2- Punëdhënësi vendos pajisje të nevojshme 
në dispozicion të punëmarrësve përgjegjës për 
ndihmën e shpejtë, shpëtimin dhe evakuimin në 
rast zjarri.
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tilla mbeten në memorien e të pranishmëve. 
Vlen të përmendet fakti se adoptimi i 

praktikës së organizimit të konkurseve më 
herët në vetë gjirin e degës se KK solli në 
mënyrë të drejtpërdrejtë rritjen e numrit të 
pjesëmarrësve vullnetarë në këtë aktivitet 
që në bazë. Kështu, kjo praktikë e re, 
rezultoi të sillte pjesëmarrjen e më shumë 
se 2000 vullnetarëve në 38 qytete të vendit. 
Kjo shifër vlerësohet e kënaqëshme kur 
mendon faktin se këta vullnetarë kanë 
për detyrë dhe janë porositur që njohuritë 
e fituara lidhur me ndihmën e parë t’ua 
transmetojnë edhe shokëve të tyre. Në 
këtë mënyrë, ne si KKSH ndjehemi, duke 
bërë një vetëvlerësim të punës sonë në 
këtë drejtim, të paqtë e të kënaqur pasi në 
këtë mënyrë kemi realizuar atë për të cilën 
dëshirojmë e përpiqemi të realizojmë. 

Si konkluzion vlerësojmë se Konkursi 
i 20-të i ndihmës së parë  i KKSH, duke 
marrë parasysh punën disamujore që u 
investua për organizimin e tij, si në nivel 
dege ashtu dhe në nivel qendror, ishte një 
arritje tjetër e suksesshme e shoqatës, një 
tjetër vlerë e shtuar e saj, duke arkivuar në 
historikun e KKSH një tjetër eksperience 
pozitive, një tjetër tregues të rritjes dhe 
zhvillimit të kapaciteteve të tij, duke 
realizuar në të njëjtën kohë edhe qëllimin 
e tij për përhapjen e njohurive lidhur me 
teknikat e ndihmës së parë në komunitet, 
që nevojiten për t’u mësuar dhe vënë në 
zbatim në raste aksidentesh apo fatkeqësish 
të ndryshme, duke mundësuar shpëtimin e 
jetës së të dëmtuarve. 

Konkursi nuk mungoi të pasqyrohej 
nga shumë media si: TVSH, Report TV, 
TV Nëws 24, TV Ora News, etj., pa lënë 
mënjanë rrjetin social online të shoqatës.

Nga Fatos Xhengo Koordinator i 
Programit të Përgatitjes dhe Përgjigjes në 
raste katastrofash dhe Ndihmë të Parë

vijon nga faqja 9

20 vjet - Konkursi Kombëtar i 
Ndihmës së Parë i Kryqit të Kuq 

Shqiptar”
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Kryqi i Kuq Shqiptar gjatë Luftës së 
Dytë Botërore 

Nga viti 1939 deri në vitin 1944, 
praktikisht gjatë Luftës së Dytë Botërore, 
Shqipëria ka kaluar në dy pushtime. Më prill 
të vitit 1939, vendi ynë pushtohet nga Italia 
fashiste dhe me kapitullimin e saj, në shtator 
të vitit 1943, vendin e ushtrisë fashiste e zë 
pushtuesi gjerman. 

Për Kryqin e Kuq Shqiptar (KKSH), 
si organizata më e vjetër dhe më e madhe 
humanitare në vend,  kjo periudhë ka qenë 
mjaft e ngjeshur për historinë e saj, sepse 
shoqata ka kaluar në dy riorganizime 
tërësore, të realizuara nën ndikimin e 
pushtetit qendror, riorganizime që kanë 
prekur të gjithë strukturën dhe veprimtarinë 
e saj. Këto riorganizime tregojnë dhe 
rëndësinë që kishte kjo organizatë për vetë 
periudhën në të cilën po kalonte vendi.  

Veçanërisht, me pushtimin italian 
dhe bashkimin e dy vendeve, KKSH ruajti 
vetëm emrin, ndërkohë që e gjithë mendësia 
e organizimit të tij si shoqatë, do t’i përshtatej 
statusit të ri që kishte marrë Shqipëria. 
Shoqata do të kthehej në realitet në një 
shtojcë, një zgjatim i veprimtarive të Kryqit 
të Kuq Italian në vendin tonë, duke qenë se 
dhe drejtuesit më të lartë të tij dhe shumë nga 
personeli do të ishin italianë.  

Kështu pas vendosjes në krye si 
Presidente të KKSH, të Maja Jacomonit, 
gruas së Mëkëmbësit të Mbretit, që përbënte 
figurën me përfaqësimin më të lartë në 
Shqipëri, në 31 gusht të vitit 1939, vetë 
mëkëmbësi i mbretit Francesco Jacomoni 
do të firmoste një tjetër dekret, me anë të 
cilit, me propozim të Ministrit të Brendshëm 
Maliq Bej Bushati, do të emëronte Zëvendës 
president të KKSH, mjekun italian Pasquale 
Lugini. (Ngritja dhe rënia e Partisë fashiste. 
Shtëpia Botuese Botart)

Emërimi i Lugini-t pati qëllime të 
përcaktuara fare qartë sepse i besohej një 
tekno-politikani, roli i drejtimit operativ të këtij 
institucioni. Lugini ishte një mjek specialist 
dhe me përvojë në fushën e shëndetësisë dhe 
asistencës sociale. (Po aty...)

Ndërkohë që në gusht të vitit 1941, kur 
u mblodh Komiteti Qendror i KKSH për të 
miratuar bilancin parashikues të organizatës 
për vitet 1941-1942, zëvendës president 

rezulton të jetë Nush Bushati. Pikërisht në 
këto ditë, Lugini emërohet përsëri inspektor 
kombëtar i PNF (Partia Nacional Fashiste 
Italiane) për Shqipërinë. Emërimi në majën 
e drejtimit të institucionit të bamirësisë  
e detyroi të lerë detyrën e inspektorit të 
PNF në Shqipëri, detyrë që e mbajti derisa 
u zëvendësua nga një eksponent tjetër. 
(AQSH, Fondi 149, viti 1942)

Por cilët ishin disa nga veprimtaritë 
e KKSH të zhvilluara në këtë periudhë? 
Në një dokument të përgatitur e të botuar 
në vitin 1942, ilustrohet veprimtaria e 
shoqatës, duke filluar nga themelimi i saj, 
ku theksoheshin disa iniciativa të viteve 
të para luftës. Fillesat e veprimtarisë së 
shoqatës, kishin qenë sigurisht të ndrojtura. 
Ato datojnë në vitin 1922, me organizimin 
e një shërbimi ambulator shoqëruar me 
një farmaci; Strehë Vorfnore në Tiranë, që 
kujdesej për 64 vajza dhe djem; me hapjen e 
shkollës për infermierë në 1927, që u mbyll 
pak më vonë për t'u rihapur në 1937. Këtë 
vit,  KKSH solli ambulancën e parë, në 
shërbim të të sëmurëve në kryeqytet, dhe 
“supën popullore” dhe “bukës për të varfrit” 
për 450 racione ditore.

Pas pushtimit italian në prill 1939 
dhe bashkimit faktik të dy vendeve, një 
“bashkim” i tillë do të vihej re dhe në 
veprimtarinë e KKSH nën drejtimin e 
Maja Jacomonit dhe Pascuale Luginit. Një 
kujdes i veçantë iu kushtua të sëmurëve 
me tuberkuloz, nëpërmjet ngritjes së një 
dispanserie antituberkulare në Tiranë (në 
vitin 1942, ishte e vetme). Infermieret e 
specializuara vizitonin në shtëpi të sëmurët e 
rregjistruar në dispanseri, duke iu shpërndarë 
ilaçe, ushqime dhe veshje. Me shpenzimet 
e KKSH u dërguan në Itali për kurim më 
të specializuar rreth 50 të 
sëmurë me TBC.  

Në shkollën për 
infermiere numri i 
frekuentueseve u rrit nga 
15 në 30 nxënëse, si dhe u 
krijua një kurs i specializuar 
për malarien. Shërbimi i 
urgjencës me ambulancë u 
shtri në të gjithë territorin e 
vendit, falë 10 ambulancave 
që u dërguan në qendrat më 
të mëdha të vendit, përfshirë 

këtu dhe ato dikur nën dominimin grek dhe 
maqedonas. 

Gjatë konfliktit italo-grek, KKSH hapi 
një spital fushor me 60 shtretër, i cili ishte 
pajisur me sallë operacioni. 

Në këto vite, KKSH ka patur 
gatishmërinë e plotë për ndërtimin e një 
jetimore, që kishte nisur në vitin 1942, në 
Tiranë. Mbështetja ndaj kësaj shtrese u shtua 
duke rritur numrin e përfituesve në 300 në 
Shqipëri, ndërkohë që 100 të tjerë u dërguan 
në Itali. Racionet ushqimore për shtresat më 
të varfëra arritën në 600, ndërkohë që në 
Shkodër u hap një Azil për 50 të moshuar 
në nevojë. Ndihmave për më nevojtarët ju 
shtua dhe ndarja e ushqimeve. Kështu për 
popullsinë e Gjirokastrës dhe Kosovës u 
shpërnda oriz, ndërsa për popullsinë e prekur 
nga lufta u shpërnda 500 kv. miell, ilaçe dhe 
veshmbathje.

Me kapitullimin e Italisë fashiste dhe 
pushtimin e vendit nga ushtria gjermane,  në 
funksionimin e KKSH kemi një periudhë 
stanjacioni. Shumë nga veprimtaritë e tij, 
të ngritura gjatë pushtimit italian, do të 
pushonin së funksionuari sepse dhe vetë 
shteti ndodhej në një periudhë të vështirë. 

Me vendosjen e pushtimit të ri,  një ndër 
veprimet e para që do të ndërmerrnin drejtuesit 
e rinj të vendit, ishte riorganizimii i Kryqit të 
Kuq Shqiptar. Kujtojmë se nuk kishin kaluar 
vetëm se pesë muaj nga ndryshimi i pushtuesit 
në vend dhe katër vjet nga riorganizimi i 
KKSH nga pushtuesit italian.

Në fund të muajit shkurt 1944, 
Kryeministri i Shqipërisë me miratimin dhe 
pëlqimin e Regjencës së kohës, emëroi z. 
Ahmed Sadedini Kryetar të KKSH me qëllim 
riorganizimin e tij.  Dr. Sadeddini kishte 
një njohje të mirë të KKSH dhe të historisë 

Kryqi i Kuq Shqiptar gjatë Luftës së Dytë Botërore

Maja Jacomoni në shkollën e infermiereve 
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së shoqatës, sepse ka qenë Drejtor i Parë i 
Përgjithshëm i KKSH që me themelimin e 
tij në vitin e largët 1921. (Gazeta “Bashkimi 
i Kombit, 27 shkurt 1944)

Sipas Kryetarit të emëruar, gjendja 
e trashëguar e shoqatës ishte e mjeruar. 
Organizimi i saj linte shumë për të dëshiruar. 
KKSH nuk kishte as anëtarësi dhe as nuk 
organizonte veprimtaritë e nevojshme në 
ndihmë të më nevojtarëve. Ndërkohë në 
vend kishte pllakosur mjerimi, kjo dhe për 
shkak të luftës. Marrëdhëniet me strukturat 
ndërkombëtare të Lëvizjes ndërkombëtare të 
Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe 
ishin pothuajse inekzistente.  

Nisur nga situata e mësipërme dhe 
detyra që kishte marrë për organizimin e 
KKSH, Dr. Sadedddini ndërmerr një seri 
masash organizative, si në administratën e 
shoqatës dhe në organizimin në terren të saj, 
me qëllim rritjen e numrit të anëtarëve dhe 
organizimin e degëve të Kryqit të Kuq në të 
gjithë vendin.

Arritjet e realizuara në fushat e 
mësipërme bënë që ai të shkojë akoma 
më tej duke mbledhur Kongresin e Parë 
të KKSH, që do të ishte “...një hap vigan i 
jetës s’onë shoqërore mbasi në këtë Kongres 
kan me marrë pjesë Zoja, Zojusha, e Zotnij, 
të cilët kan me zhvillue aktivitetin e tyre në 
degë të ndryshme shoqnore”. Kongresi 
do të zgjidhte"...Komitetin Veprues, do të 
rishikonte statutin e KKSH, si dhe do të 
riorganizonte degët e KK .... në Qendrat 
e Prefekturave e të Nënprefekturave...” 
(Gazeta “Bashkimi i Kombit, 20 qershor 
1944)

Ndërkohë, Dr. Sadeddini mori masat e 

nevojshme për përmirësimin e kushteve të 
Strehës Vorfnore, si dhe krijimin e Kryqit të 
Kuq Shqiptar të të Rinjëve.

Në riorganizimin e KKSH, mori 
vlerë ndryshimi i statutit të shoqatës. Me 
kapitullimin e Italisë Fashiste, situata e krijuar 
ndikoi dhe në funksionimin e KKSH, duke 
bërë që shumë prej veprimtarive të pushonin 
së ekzistuari. Forma e qeverisjes nëpërmjet 
një regjence në periudhën e pushtimit 
gjerman, do të kërkonte ndryshime në 
funksionimit të KKSH. Dhe ajo që rregullon 
jetën e një shoqate, dokumenti themelor 
është Statusi i KKSH. Pikërisht statutin e 
ndryshuar në vitin 1940 (pushtuesit italianë 
e ndryshuan statutin që gjetën), kërkuan ta 
ndryshonin dhe e ndryshuan në vitin 1944, 
duke insistuar në nenin 14 të tij, pikërisht atë 
nen që kishte të bënte me formën e regjimit 
dhe mënyrën sesi imponohej partia fashiste 
në këtë institucion të rëndësishëm.

E rëndësishme është të theksojmë 
forcimin e marrëdhënieve me Lëvizjen 
Ndërkombëtare të KK dhe veçanërisht me 
Ligën e shoqatave të KK dhe të GjK (Sot 
Federata) dhe Komitetin Ndërkombëtar të 
Kryqit të Kuq (KNKK). Një gjë e tillë vihet 
re nga korrespondenca e dendur ndërmjet 
KKSH dhe këtyre institucioneve, ku 
kërkohej ndihmë për popullin, veçanërisht 
për të prekurit nga lufta, si dhe nota e 
protestës drejtuar këtyre institucioneve, ku 
kërkohej ndërhyrja e tyre te palët në luftim, 
për të evituar viktimat e pafajshme civile 
në mes të popullsisë së vendit. (Gazeta 
“Bashkimi i Kombit, maj 1944)

Pikërisht në këtë periudhë kemi dhe 
një interesim të shtuar të drejtuesve të 
KKSH për të hyrë në kontakt me Misionin 
e KNKK në Selanik të Greqisë. Për këtë 
qëllim, me dijeninë e qeverisë, një komision 
në drejtimin e Kryetarit të KKSH mori 
kontakt me këtë mision, ndërkohë që vetë 
qeveria ngarkoi nënministrin e jashtëm të 
asaj kohe z. Vehbi Frashëri me “u nis për 
Itali e mbasandaj në Gjermani e në Svicër” 
për të intervenue pranë Kryqit të Kuq 
Ndërkombëtar.”

Në përgjigje të kërkesës, misioni i 
KNKK në Selanik, dërgoi paraprakisht 
një sasi qumështi, medikamentesh 
dhe vitaminash, dhe çfarë është më e 
rëndësishme, dërgoi në Shqipëri një mision 
me dy delegatë, për të vlerësuar situatën dhe 

për të përgatitur furnizimet e ardhshme me 
ndihma kryesisht për popullsinë e prekur 
nga lufta.

Në letrën përgjigje të ardhur nga 
KNKK për KKSH më datë 27 maj 1944, 
(Gazeta Bashkimi i Kombit) ndër të tjera 
thuhej  “...se Komisioni Miks (KNKK dhe 
Liga e shoqatave të Kryqit të Kuq) mori 
vendimin të dërgojë ushqime dhe barna në 
Shqipëri. ...Ne (KNKK) po përballojmë të 
gjitha vështirësitë ... për t’i dhënë KKSH 
përkrahjen tonë, në veprimtaritë kaq 
njerëzore që ka filluar...për të lehtësuar 
mjerimet e bashkatdhetarëve...”

“Delegatët e Kryqit të Kuq 
Ndërkombëtar kaluan nëpërmjet Korçës, 
patën rastin me sodit përsëafërmi, pjesërisht 
vise të djeguna prej kah ende ngrihen 
përpjetë shtëllunga tymash. Ata kishin një 
ide të përciptë rreth rrënimeve t’ona por 
kur panë Starovën e djegun krejtësisht, 
Pogradecin dhe një varg të gjatë katundesh, 
u prekën thellë. Pa u shplodhë mirë nga 
udhëtimi i gjatë, u nisën për Vlorë dhe Berat. 
Kanë ndërmend të vizitojnë pëllambë për 
pëllambë Toskëninë e djegun. Për së shpejti 
do të fillojë shpërndarja e medikameneteve 
dhe qumështit për të mjeruemit e luftës.”

Masat e mara për riorganizimin e 
shoqatës në vend dhe forcimi i lidhjeve me 
strukturat e Lëvizjes ndërkombëtare do të 
bënin që veprimtaritë e Kryqit të Kuq të 
intensifikoheshin dhe ndihma e tij në ndihmë 
të më nevojtarëve, veçanërisht për të prekurit 
nga lufta, të shtohej nga burime të jashtme 
nëpërmjet ndihmave të KNKK, por dhe nga 
donacionet brenda vendit. 

Ngjarjet e shumta që rrokulliseshin pa 
mëshirë në atë kohë të vështirë, do të kishin 
ndikimin e tyre në veprimtarinë e KKSH. 
Në muajt e fundit të pushtimit gjerman 
veprimtaritë e Kryqit të Kuq do të bënin që 
sërish veprimtaritë e Kryqit të Kuq të binin. 

Shumë shpejt, me çlirimin e vendit 
në nëntor 1944, dhe përfundimin e Luftës 
së II Botërore, në Shqipëri fitimtarët do të 
ndërmerrnin sërish riorganizimin e KKSH 
duke caktuar në krye të tij një komision 
nismëtar me në krye presidentin e vendit të 
asaj kohe, z. Omer Nishani. Një histori kjo, 
mjaft interesante që meriton të tregohet në 
numrat e ardhshëm të revistës.

Nga: Zamir Muça, Koordinator 
për marrëdhënie me publikun

Kryqi i Kuq Shqiptar gjatë Luftës së Dytë Botërore

Gazeta "Bashkimi i Kombit" 1944
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Pamfleti “E ardhmja e përgjakshme” i Henry Dunant është marrë nga Blogu “Humanizmi 
në të gjithë etapat e historisë së tij” i krijuar në vitin 2007 nga Frédéric Joli, zëdhënësi i Komiteti 
Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (KNKK) në Francë.. Blogu ka si qëllim që të promovojë vlerat më 
të mira të historisë njerëzore nëpërmjet historisë së humanizmit në të gjithë historinë e tij. 

Në 100 vjetorin e armëpushimit të Luftës së Parë Botërore, po botojmë pamfletin “E 
ardhmja e përgjakshme” të Henry Dunant, krijuesit të Kryqit të Kuq, botuar në vitet e para 
të shekullit të XX-të,  një analizë e qartë e situatës që bota po kalonte në atë kohë, si dhe një 
parashikim i qartë i asaj që ku do të ishte kjo botë në fund të po këtij shekulli, pse jo dhe përtej 
këtij kufiri, në epokën që po jetojmë, ku luftërat nuk janë mundur të ndalen dhe mbeten gjithnjë 
një rrezik i madh për jetën.

Në fillim të shekullit të XX, Henry Dunant (1828-1910) nuk ishte vetëm se një i moshuar 
mjaft i njohur në Heiden të Zvicrës gjermanike. Pikërisht, ky i moshuar që është në origjinën e 
Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, të Kryqit të Kuq dhe të Konventës së Parë të Gjenevës, 
ishte nderuar në vitin 1901, me Çmimin Nobel për Paqe. E me gjithë nderimin e respektin, ai, 
Henry Dunant vazhdonte të mbetej mjaft i  indinjuar ...dhe vizionar. E këtë e tregon ky pamflet, 
i titulluar ”E ardhmja e përgjakur” në të cilin ai, Henry Dunant, paralajmëron luftërat që do të 
pasonin në shekullin e XX. Në realitetin e sotëm, këto linja të shkruara vazhdojnë të ndjellin e të 
sjellin një ndjesi aspak të mirë. Është një pamflet që ia vlen ta lexosh, por dhe ta shpërndash për 
t’u lexuar në këtë periudhë të përkujtimit të njëqind vjetorit të Luftës së Parë Botërore. 

“E ardhmja e pëgjakshme”- pamfleti vizionar i Henry Dynant, që jehon akoma dhe sot
Në 100 vjetorin e armëpushimit të Luftës së Parë Botërore

“Nëse fillimi i shekullit të XX 
ishte një kohë trazirash dhe luftërash 
të mëdha, është e trishtueshme të 
mendosh se fundi i po këtij shekulli 
duket se do të jetë akoma më i trazuar, 
i destinuar të jetë preh i një deliri të 
përgjakshëm, sepse kjo është epoka e 
një çrregullimi të pamatë shpirtëror, 
një botë e zhveshur nga ndjenjat, një 
botë që nuk ka më besim të vetja, e 
ndodhur në mes të konfuzionit në të 
cilin një pjesë e njerëzimit po lufton.

...Një atmosferë mosbesimi pse jo 
urrejtje, përhapet gjithnjë e më shumë 
mbi popujt, një lloj kristianizmi që 
është shumë larg shpirtit të Krishtit. Në 
epokën aktuale, nga Pirenejtë në malet 
Ural, kontinenti europian vezullon nga 
bajonetat e më shumë se 22 milion 
ushtarëve dhe, kur ora e përplasjes 
do të vijë, kur të vijë momenti i së 
ashtuquajturës dashuri kalorsiake, 
ku, ashtu si kafshët e egra të verbuara 
nga tërbimi dhe të mbërthyera nga 
çmenduritë e pandalshme, kombet e 
mëdha do të nxitojnë mbi njëri-tjetrin, 
cila shfaqe tragjike do të na kënaqë? 
E do të dalin të shfaqen egërsirat e 
mëdha dhe të vegjlit do të vuajnë. Do 
të shkatërrojnë që të mos shkatërrohen, 
kur kafshët të shpëtojnë nga zinxhiri 
nuk do të ketë si të ndodh më ndryshe.

Dhe luftëtarët, ashtu si në duelet e 
përsëritura për shekuj me radhë, janë të 
gatshëm për beteja të reja, për një luftë 
për jetë a për vdekje, të bindur për të 
bërë pjesë të kësaj lufte pjesën tjetër të 
Evropës dhe bashkë me të dhe pjesën 
tjetër të botës, - pikërisht në një kohë kur 
mbretëritë, kishat, të gjitha institucionet 
e nderuara nga njerëzit për antikitetin 
e tyre, kërcënohen me rrënim, dhe që 
pas gjithëkësaj, shumëkush nuk sheh 
vetëm se një greminë të tmerrshme. Në 
këtë konflikt, me dëshirë ose me dhunë, 
me siguri do të përfshihen popujt më të 
civilizuar, që do të harrojnë qytetërimin 

e tyre të shkëlqyer por mashtrues 
për t’u kthyer në barbarizëm - në një 
barbarizëm shkencor! – Dhe në këtë 
përzierje gjigandeske të racave, të gjithë 

pa përjashtim do të vuajmë kush më pak 
e kush më shumë, pasojat e tmerrshme. 

Për më tepër, kriza morale e kohës 
sonë, më e rëndë te popujt e racës latine 
ku ajo merr një karakter alarmant, që 
rritet çdo vit gjithnjë e më shumë, duket 
se kërcënon shoqërinë me një katastrofë 
të vërtetë. Batica ngrihet ngadalë; ajo 
me siguri do të përfundojë duke gëlltitur 
digat që po përpiqen ta ndalojnë; ajo 
do të tronditë, ndoshta, do të fshijë 
gjithçka që konsiderohet si e fortë, si 
e pakundërshtueshme nga dallgët që 
ngrenë ujërat e saj.

Si për të shpejtuar këtë krizë fatale, 
për të rritur anarkinë e mendjeve dhe 
për të nxitur botën drejt shpërbërjes 
sociale, shohim forcat më të fuqishme 
të natyrës të konvertuara nga njerëzit 
në instrumente shkatërrimi; ne shohim 
kombet më inteligjente që kërkojnë 
me ngulm, të kapur nga një dalldi e 
përgjithshme, të jenë më të mëdhenjë, më 
të fuqishëm nëpërmjet forcës së dhunës, 
të hekurit dhe zjarrit. Njerëzit e civilizuar 
janë të armatosur deri në dhëmbë: ata 
nuk mendojnë të ndalojnë ose të sillen 
ndryshe në këtë rrëshqitje fatale.

Nuk është rastësi që nga të gjitha 
shpikjet, raca njerëzore ka kërkuar 
të sjellë deri në përsosmëri pikërisht 
atë, qëllimi i së cilës është vrasja në 

përmasa gjithnjë e më të mëdha të të 
ngjashmëve të saj. Ajo, raca njerëzore,  
ka ditur ta legjitimojë me konsiderata të 
tilla të lavdishme që të pranohet si “ligj 
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“E ardhmja e pëgjakshme”- pamfleti vizionar i Henry Dynant, që jehon akoma dhe sot
Dhurimi Vullnetar i Gjakut, Kryqi i Kuq Shqiptar
dhe Aleanca për Dhurimin Vullnetar të Gjakut

i natyrës sonë”! Përdorimi, tradita dhe 
domosdoshmëria e kanë shenjtëruar 
luftën: e kanë rrethuar atë me admirim 
dhe lavde, duke arritur ta glorifikojnë si 
diçka aq sa ta pronojnë zgjerimin e saj si 
luftë për pushtim, si luftë për luftë!

Duke siguruar mjetet për të 
asgjësuar njëri-tjetrin më lehtë, në 
mënyrë më të sigurt, në mënyrë sa më 
komode, qytetërimi i kohës sonë që mund 
të besonim dikur se ishte i destinuar që të 
ftonte njerëzit në vëllazërim, pohon çdo 
ditë e më shumë të kundërtën, duket, 
në të vërtetë, se përparimi modern tani 
konsiston kryesisht në kërkimin dhe 
shpikjen e makinave më të mira të 
shkatërrimit (...)

Do të jemi dëshmitarë dhe do të 
shohim pa mundur që të përcaktojmë 
rendin e njëpasnjëshëm të ngjarjeve: 
revolucionet, anarkitë, ndjekur nga 
tiranitë e reja që ecin si paraardhëset e 
tyre; një hakmarrje kjo, dalja prej së cilës 
është e pamundur të parashikohet ..., 
luftën e madhe që ka të ngjarë të rikthehet 
dhe të përfshijë të gjithë për fat të keq; 
Europën e tërhequr zvarrë në një luftë të 
përgjithshme, të përfshirë në aventura, që 
do të çojnë padyshim në ribërjen e hartës; 
..., invazionin në Perëndim, komplikimet 
aziatike që ekzistojnë tashmë në fakt; 
çështja e madhe e Lindjes me të gjitha 
pasojat dhe vështirësitë e saj, që do të 
rikthehen më me forcë, zgjidhja e të 
cilave duket më e largët se kurrë; rënien 
e Perandorisë Osmane që ka hapur 
derën për të gjithë të papriturat; formimi 
i mundshëm i një konfederatë sllave, 
krijimi i mundshëm i një konfederate 
latine, që risjellin urrejtjen e racave, duke 
çuar në persekutimin e despotizmave, 
dhe më në fund në rrëzimin e tyre për 
t’i hapur rrugë revolucionit shoqëror 
universal në mes të një bote gjysmë të 
populluar. Dhe rezultati do të jetë ky: 
gjak, gjak, gjak, kudo gjak!”

Përktheu nga origjinali
Zamir Muça 

shtypshkrimet dhe publikimet e veta, 
në intervistat në radio e televizione, 
shoqata jonë i mëshon fakteve, që 
dhuruesi vullnetar i gjakut shpëton 
jetë, që lartëson veten dhe kontribuon 
në zhvillimin human të shoqërisë, që 
gjaku i dhuruar është më i sigurti, që 
nevojat për gjak janë shumë të mëdha, 
që individi që dhuron nuk ka asnjë dëm, 
por përkundrazi përfitime shëndetësore 
e shpirtërore nga dhurimi, etj.

Në çdo vit vullnetarët tanë prekin 
më shumë se 30.000 njerëz në takime të 
drejtpërdrejta, në institucione shtetërore e 
private, në shkolla të mesme e universitete, 
në ndërmarrje prodhuese e komunitete, në 
ambasada, etj.

Në vitin që lamë pas rreth 9500 
individë ju përgjigjen thirrjes së Kryqit të 
Kuq dhe 6600 prej tyre dhuruan gjak, duke 
shënuar një shifër, që vjen në rritje nga viti 
në vit. Ndërkohë nevojat për gjak janë disa 
herë më të mëdha (nevojiten rreth 50 000 
njësi gjaku në vit) dhe gjaku nuk prodhohet, 
veç njeriu mund ta japë, veç njeriu mund ta 
dhurojë.

Në të tilla kondita, aktorë të rinj dolën 
në skenë! Aktorë që me mundësitë që 
mbartnin brenda vetes do të ishin kontribues 
të rëndësishëm në shtimin e radhëve të 
dhuruesve vullnetarë. Me iniciativën e 
Presidentit të Republikës u krijua “Aleanca 
për dhurimin vullnetar të gjakut” dhe po 
ashtu një lojtar tjetër i rëndësishëm kishte 
zbritur në fushë, “Një Fundjavë Ndryshe”, 
me të rinjë gjithë dëshirë për të vepruar. 
Vetë Qendra Kombëtare e Transfuzionit 
të Gjakut (QKTGJ), krijoi zyrën e saj 
promocionale.

Veçanërisht, në këtë shkrim, do të 
përqendrohesha tek “Aleanca për dhurimin 
vullnetar të gjakut”, e cila dëshiroi dhe 
së bashku me Kryqin e Kuq Shqiptar 
dhe partnerë të tjerë, ka pasur dhe ka 
bashkëpunim të suksesshëm në promocion 
e rezultativ në dhurime. Ky bashkëpunim 
është realizuar në të gjithë vendin, nga 
Jugu në Veri, nga bashkitë e vogla tek ato 
të mëdhatë, nga institucionet shtetërore 
tek ato private, ku spikat edhe pjesëmarrja 
e herë pas hershme e vetë  Presidentit të 

Republikës dhe stafit të tij. 
Nuk është e tepërt të shtojmë që 

prezenca e Presidentit të Republikës është 
një element mjaft i rëndësishëm në nxitjen, 
gatishmërinë dhe motivimin e individëve 
për dhurim vullnetar të gjakut.

Përkrahja që Aleanca i jep 
humanizmit dhe shoqatave që veprojnë në 
fushën humanitare është ndihmesë e çmuar 
dhe respektim i reciprocitetit. Sloganet e 
njohura që “Bashkimi bën fuqinë” dhe 
“Trimi i mirë me shokë shumë” kanë 
marrë vlerë konkrete në bashkëpunimin, 
“Aleanca për dhurimin vullnetar të gjakut” 
dhe “Kryqi i Kuq Shqiptar”, si edhe në 
partneritetin e shoqatës sonë me shoqatat e 
tjera, pjesë e Aleancës që veprojnë në këtë 
fushë.

E një rëndësie të veçantë, mbetet 
gatishmëria e ekipit drejtues dhe ekipeve të 
bankave të gjakut të QKTGJ dhe kolegëve 
të rretheve, që me gjithë vështirësitë e 
mbingarkesën që kanë, përpiqen për të 
kombinuar, harmonizuar dhe realizuar 
procesin e marrjeve të gjakut, organizuar 
prej nesh dhe partnerëve të tjerë në gjirin e 
Aleancës.

Duke marrë shtysë prej njerës prej 
degëve tona të vogla, që në mbarim të 
çdo aktiviteti falënderon dhe përshëndet 
me emër vullnetarët e saj, dua ta mbyll 
artikullin me një falënderim të madh nga 
ana e shoqatës sonë, për dhuruesit vullnetar 
të gjakut, për vullnetarët tanë të përkushtuar, 
për drejtuesit e shoqatave të angazhuara në 
dhurimin vullnetar të gjakut, për drejtuesit 
mirëkuptues e kontribues të institucioneve, 
ambasadave e kujtdo që bëhet pjesë aktive 
e promocionit dhe dhurimit vullnetar të 
gjakut. 

Nga Armand Pambuku Koordinator 
i Programit të Shëndetit dhe Promocionit 

të Dhurimit Vullnetar të Gjakut
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22 Shtator  2018 - Workshopi “Teknikat e 
dhënies së Ndihmës së parë” 

Më 22 shtator, Kryqi i Kuq Shqiptar 
(KKSH) organizoi në bashkëpunim me 
Qendrën Kombëtare të Edukimit në Vazhdim 
workshopin “Teknikat e dhënies së Ndihmës 
së Parë”. KKSH organizon dy workshope 
që bëjnë pjesë në programin e Krediteve: 
“Teknikat e dhënies së ndihmës së parë” me 
10 kredite dhe “Etika, anemitë, parazitozat në 
shërbimin parësor” me 12 kredite

Ato organizohen me mjekë, infermierë, 
stomatologë dhe farmacistë të angazhuar në 
procesin e thellimit të njohurive të edukimit 
të mëtejshëm të tyre profesional. Këto 
workshope organizohen që nga viti 2016 ku 
mesatarisht janë zhvilluar 10 workshope me 
një pjesëmarrje prej 30-40 persona për çdo 
njërin.

4  Tetor 1921 - 4  Tetor 2018 – Dita e 
themelimit të Kryqit të Kuq Shqiptar. 

Si çdo vit, përvjetori i krijimit të Kryqit 
të Kuq Shqiptar u shoqërua me veprimtari të 
shumta të karakterit humanitar, në ndihmë 
të më nevojtarëve, por dhe ato në fusha 
tradicionale të Kryqit të Kuq  (KK) si; ndihma 
e parë, dhurimi i gjakut, në fushën e shëndetit 
apo të edukimit humanitar të të rinjëve.  Të 
shumta ishin dhe veprimtaritë në përkujtim të 
datës së krijimit të kësaj shoqate humanitare, 
më e vjetra në vend. 
7 Tetor 2018 - Edicioni III i Maratonës së 
Tiranës.

Edicioni i III-të i Maratonës së Tiranës 
nuk do të kishte kurrsesi atë sukses që pati, 
pa kontributin e ekipit të vullnetarëve të degës 
së Kryqit Kuq Tiranë. Rreth 165 vullnetarë 
dhe instruktorë të ndihmës së parë ishin të 
pranishëm përgjatë gjithë kohës së organizimit 
të aktivitetit duke qëndruar në gatishmëri 
për çdo incident të mundshëm. Mbështetja 
psikologjike dhe ndihma e parë për ata garues 
që patën nevojë për ndërhyrjen e instruktorëve 
dhe vullnetarëve të KK nuk bënë gjë tjetër 
veçse  lartësuan më tej emrin dhe imazhin e 
Kryqit të Kuq!

20  tetor - Konkursi IV Kombëtar i Kryqit 
të Kuq Shqiptar “Rinia dhe Kryqi i Kuq”

Kryqi i Kuq Shqiptar organizon për të 
katërtin vit, Konkursin Kombëtar për përhapjen 
e vlerave humanitare “Rinia dhe Kryqi i Kuq”. 
Çdo vit në këtë veprimtari përfshihen rreth 300 
të rinj vullnetarë nga të gjitha degët e KKSH.

KKSH numëron në rradhët e tij rreth 2 

me moton: “Testohu për HIV”; “Know your 
status”. 

Degët e KKSH në të gjithë vendin 
kishin zgjedhur të organizonin veprimtari 
sensibilizuese, të organizuara nga 
vullnetarët dhe nxënësit e shkollave të 
mesme, krijimin e fjongos identifikuese të 
kësaj date, ndezjen e qirinjve, organizimin 
e ekspozitave vizatimore me temë nga kjo 
ditë, takime sensibilizuese, etj. Veprimtaritë 
u organizuan në bashkëpunim me Drejtoritë 
e Shëndetit Publik, dhe organizata e 
institucione të interesuara në fushën e HVI/
AIDS. Përmendim këtu, degët e KK Tiranë, 
Elbasan, Librazhd, Korçë, Laç, Berat, 
Kuçovë, Vlorë, etj.

Një  veprimtari e veçantë u zhvillua 
nga vullnetarët e degës së KK Tiranë 
dhe nxënësit e shkollave të mesme të 
Tiranës. Rreth 500 pjesëmarrës në këtë 
veprimtari, sensibilizuan komunitetin në 
sheshin “Skënderbej” mbi rreziqet e kësaj 
sëmundjeje, duke i ftuar të TESTOHEN si 
mënyra më e mirë për t’u mbrojtur nga HIV.

11 Dhjetor - Konferenca Ndërqeveritare për 
paktin për emigracionin.

Konferenca për Paktin për një 
emigracion të sigurtë, u organizua në 
Marakesh, Marok nën kujdesin e OKB. Në 
konferencë mori pjesë dhe një delegacion 
i Federatës ndërkombëtare, i kryesuar nga 
Presidenti i FNKK&GjK Z. Francesco 
Rocca dhe Sekretari i Përgjithshëm i 
Federatës z. As Sy. 

Konferenca miratoi Paktin Global për 
Emigracionin, një fitore për ndërtimin e 
një kornize të re progresive të pikëpamjes 
botërore  mbi emigrantët dhe mbrojtjen e të 
drejtave themelore të njeriut.

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. Gjithsej janë ndihmuar 
1980 familje në zonat e prekura nga 
përmbytjet, si dhe janë shpërndarë ndihma 
për 320 familje vështirësi në Pukë, Patos, 
Burrel, Tropojë, Librazhd, Gramsh, Laç dhe 
Elbasan dhe 40 familje në Dibër, Lezhë, 
Kukës dhe Malësi e Madhe. 

500 vullnetarë, 70 % e të cilëve janë të rinj. 
Shumë nga të rinjtë vijnë nga gjimnazet. 
Synimi i këtij projekti është që të rinjtë 
vullnetarë të afrohen pranë KKSH dhe të 
marrin njohuri për Lëvizjen Ndërkombëtare 
të KK dhe GJK, Parimet themelore të kësaj 
Lëvizje dhe veprimtaritë e zhvilluara nga 
shoqata, me qëllim që të edukohen me vlerat 
humanitare për të qenë nesër qytetarë të denjë 
për vendin.

25 Tetor - Panairi Expo Medical-al
Panairi Expo Medical-al, i hapur në 

hollin e Pallatit të Kongreseve, është një 
ngjarje nga më të rëndësishmet në fushën e 
mjekësisë dhe të shëndetit në vendin tonë. Në 
këtë panair ku u ekspozuan arritjet më të mira 
në fushën e mjekësisë dhe të shëndetësisë në 
vend dhe më gjerë, mori pjesë dhe Kryqi i 
Kuq Shqiptar (KKSH) me stendën e tij ku u 
dha një informacion i plotë i asaj që shoqata 
bën në fushën e shëndetit: Ndihma e parë dhe 
shërbimet që ofrohen për kategori të caktuara 
të interesuara, promocioni i dhurimit vullnetar 
falas të gjakut, higjiena personale dhe ajo në 
komunitet, lufta kundër drogës, duhanit dhe 
alkoolit, SIDA-s, etj. E veçanta e stendës së 
KKSH ishin vullnetarët  dhe demonstrimet 
që ata realizuan në dhënien e ndihmës së 
parë, informacionet për fushat e ndryshme të 
veprimtarisë së KKSH. Gjatë ditëve të panairit 
u realizua dhe një seancë dhurimi gjaku nga të 
pranishmit.

23 Nëntor - Dita Botërore e Higjienës
Dita Botërore e Higjienës në komunitet 

u kthye në një aksion të madh mbarë shqiptar, 
aksion të cilit ju bashkëngjitën dhe vullnetarët e 
degëve të KK në mbarë vendin nën moton “Të 
pastrojmë Shqipërinë në një ditë”. Vullnetarët 
e Kryqit të Kuq, në bashkëpunim me shkollat 
nëntëvjeçare dhe ato të e mesme ishin në ballë 
të këtij aksioni. Përmendim këtu: degën e KK 
Kukës dhe nxënësit e Shkollës së Mesme 
“Havzi Nela” dhe asaj 9-vjeçare; degën e 
KK Laç dhe nxënësit e Shkollës “At Shtjefen 
Gjecovi”; degën e KK Gramsh dhe nxënësit 
e Shkollës 9-vjeçare “Rilindja”; degën e 
KK Elbasan dhe nxënësit e gjimnazit “Vasil 
Kamami” dhe “Dhaskal Todri”;  degën e KK 
Kuçovë dhe nxënësit e Shkollës “28 Nëntori”; 
degën e KK Durrës dhe nxënës të shkollave 
“L. Tomeu”, “B. Qeraxhia” dhe “Q. Mici”.

1 Dhjetor - Dita Botërore kundra AIDS.
1 Dhjetor, Dita Botërore kundër AIDS 

në 30 vjetorin e përkujtimittë tij, tij u kremtua 

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: Komite-

tin 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 sigurimit 
të zbatimit 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 forcojë 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 
zbatimit të parimeve të Lëvizjes 
Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe në 191 vende 
të botës. Ato përmbushin në vendet 
e tyre respektive, rolin e ndihmësit 
të pushtetit publik për gjithçka 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
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Kursi i rrobaqepësisë i Kryqit të Kuq Amerikan në Shkodër në vitin 1920. 
Gjithçka e qepur, shkonte për më nevojtarët.

Fëmijët e Elbasanit  duke mësuar anglisht në një klasë  të improvizuar 
nga Kryqi i Kuq Amerikan në vitin 1920

NGA ALBUMI FOTOGRAFIK I HISTORISË


