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Përgjigjja ndaj katastrofave,
drejtimi kryesor i veprimtarisë së 		
Kryqit të Kuq Shqiptar

ORGAN I KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR,
SHPËRNDAHET FALAS.

Presidenti i Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit
Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe viziton Kryqin e Kuq Shqiptar

Përgatitja dhe përgjigja ndaj katastrofave, drejtimi
kryesor i veprimtarisë së Kryqit të Kuq Shqiptar

Vizita e Presidentit të Federatës ndërkombëtare, z. Tadateru Konoe, u zhvillua më datat 27-29 maj 2015,
ndërkohë që Revista ishte në botim. Një pasqyrim më i detajuar i kësaj vizite do të jepet në numrin e
ardhshëm të Revistës së Kryqit të Kuq Shqiptar.

Magj. Ylli Alushi,
President i Kryqit
të Kuq Shqiptar
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Me drejtuesit e lartë të Kryqit të Kuq Shqiptar

rijimi dhe fillesat e veprimtarisë
humanitare të Kryqit të Kuq
Shqiptar (KKSH) përkojnë me
kohën kur vetë shteti shqiptar ishte në
proces strukturimi. Qeveria shqiptare, në
vitin 1921, edhe pse në periudhë të vështirë
drejtimi, për shkak të paqëndrueshmerisë
politike dhe mungesës së stabilitetit në
vend, njohu KKSH si një organizatë
humanitare, me mision ndihmën e
shtresave më në nevojë të popullsisë.
Më herët, përpara se të përfundonte
Lufta e I-rë Botërore, misioni i Kryqit
të Kuq në botë, shihej dhe perceptohej
i lidhur ngushtë vetëm me ndihmën
ndaj viktimave që shkaktonin palët
ndërluftuese në fushën e betejës apo në
rrethinat e saj, qofshin ata ushtarë apo

Këshilli Botues

dhe popullsi civile. Lufta I Botërore, nisur
nga magnituda dhe përfshirja në të e një
numri të madh shtetesh ndërluftuese, u
mendua se do të ishte një luftë që do të
zgjidhte njëherë e mirë të gjitha konfliktet
në botë dhe, kështu, pas përfundimit të
saj, do të mbretëronte paqja. Në gjuhën e
mjaft individëve protogonistë të kohës, ajo
konsiderohej ndryshe edhe si: “…lufta që
do t’u jepte fund të gjitha luftrave…”. Aq
shumë u besua kjo sentencë, sa që, mjaft
njerëz filluan të pyesnin se çdo bëhej me
Kryqin e Kuq pas kësaj lufte, pasi ai ishte
krijuar për të ndihmuar viktimat në fushën
e luftës. Por luftra nuk do të kishte më!
Në këto kushte, nuk do të ekzistonte më
një “raison d’être” për Kryqin e Kuq dhe
kështu, ai do të pushonte së ekzistuari!
Por gjendja në Europë pas Luftës I
Botërore ishte katastrofike. Lufta la pas
shkatërrime dhe vuajtje pafund e tejet të
dhimbshme. Mandati i Kryqit të Kuq ishte
për të ndihmuar viktimat gjatë konflikteve
të armatosura dhe gjendja e pasuftës,
praktikisht, nuk e lejonte Kryqin e Kuq
të ndërhynte. Në këto rrethana, në maj
1919, me iniciativë të Presidentit të KK
Amerikan Henry Davison, u mblodhën
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në Paris përfaqësues të Kryqit të Kuq të
SHBA, Britanisë Madhe, Francës, Japonisë
dhe Italisë, të cilët diskutuan për nevojën
e shtrirjes së aktiviteteve të Lëvizjes së
Kryqit të Kuq përtej misionit strikt të
Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të
Kuq, duke përfshirë ndihmën shëndetësore
dhe në ushqime për njerëzit në nevojë,
pavarësisht faktit se emergjenca ishte
shkaktuar nga lufta apo nga fatkeqësitë
natyrore. Kështu, mori jetë krijimi i Ligës
(sot Federata) së Shoqatave të Kryqit të
Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, me mision
për të ndihmuar në zhvillimin e shoqatave
kombëtare dhe bashkërenduar ndihmën
në raste emergjencash si: përmbytje,
tërmete, tajfune, xhvendosje masive të
popullsisë,etj.
Vëtëm në pesë vitet e para nga
krijimi i saj, Liga arriti të lëshojë 47 apele
për ndihmë në 34 vende të botës, duke
mundur të sigurojë në dispozicion të saj
një shumë impresionuese prej 685 milion
frangash zvicerane. Nëpërmjet këtyre
apeleve përfituan ndihmë humanitare
njerëz në nevojë, që vuanin nga uria, nga
vende si: Rusia, Gjermania, Shqipëria,
vijon në faqe 4
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Z. Tadateru Konoe me vullnetarët e Degës së Kryqit të Kuq, Tiranë.

Redaksia falënderon të gjithë anëtarët, vullnetarët, të punësuarit në KKSH dhe bashkëpunëtorët jashtë tij, për ndihmën e dhënë në nxjerrjen e këtij numri të revistës. Revista e Kryqit të Kuq Shqiptar
del tri herë në vit në një tirazh prej 1500 kopje. • Revista shpërndahet falas. • Opinionet e shprehura janë përgjegjësi e autorëve dhe nuk reflektojnë domosdoshmërish opinionin e Kryqit të Kuq
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vijon nga faqe 3
etj. Ndihma që erdhi në vendin tonë,
nëpërmjet Kryqit të Kuq Amerikan, i dha
një nxitje të madhe lindjes së idesë për
themelimin edhe në Shqipëri të shoqatës
së Kryqit të Kuq, i cili u krijua menjëherë
pas kësaj ndihme, duke u njohur dhe nga
qeveria shqiptare në vitin 1921.
Në këtë optikë, na lind e drejta
të themi se KKSH është krijuar si
rezultat i aktivitetit humanitar të Ligës
Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit
të Kuq në ndihmë njerëzve në nevojë

e Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të
Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe
(FNKK), e cila mundësoi mbështetjen
fianciare dhe teknike të Kryqit të Kuq
Finlandez. Në këtë plan janë përcaktuar
qartë roli dhe përgjegjesitë e strukturave
vepruese të KKSH në një situatë
emergjente, në përputhje me Parimet bazë
të Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të
Kuq dhe Gjysmëhenës së Kuqe, politikën
dhe kapacitetet e shoqatës, të koordinuara
këto me Planin Kombëtar të Qeverisë për
raste emergjencash. Ky plan përcakton

Shpërndarja e ndihmave
në qarkun e Beratit

në Shqipërinë e fillimviteve ‘20. Pra,
emergjenca krijoi shoqatën e KKSH. Kjo
do të thotë që ky tipar, përgatitja dhe
përgjigjja ndaj katastrofave ka qenë dhe
mbetet aspekti kryesor i veprimtarisë së
KKSH.
Dhe në fakt, që në fillimet e
riorganizimit të tij, në vitin 1991, KKSH
ka përcaktuar se Përgatitja dhe Përgjigjja
për raste emergjencash (katastrofash) do të
jetë prioriteti kryesor i punës së shoqatës.
Ky përcaktim ka lidhje të drejtpërdrejtë me
vetë natyrën e shoqatave të KK dhe GJHK,
të cilat janë mjaft aktive, në ndihmë të
njerëzve në nevojë, në situata të tilla.
Kjo veprimtari është shprehje e
reagimit që KKSH bën, duke u mbështetur
në karakteristikat dhe veçoritë që ka
vendi ynë, i cili ka qenë shpesh herë pre
e fatkeqësive të ndryshme si tërmete,
përmbytje, rrëshqitje dheu, zjarre, etj.
Aspekt i rëndësishëm i përgatitjes për
raste emergjencash në vend ka qënë dhe
hartimi i Planit për raste katastrofash i
KKSH, i hartuar që në vitin 2002. Për
vetë rendësinë e madhe që ka ky plan,
hartimi i tij u kërkua të bëhej me ndihmën
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se të gjitha programet e tjera të shoqatës,
përveç realizimit të objektivave specifike në
secilën fushë, në mënyrë të drejtperdrejtë
apo të tërthortë, duhet të luajnë rolin e tyre
në raste emergjencash. Në këtë mënyrë,
mund të themi se Plani i shoqatës për raste
katastrofash është “masterplani” rreth të
cilit pozicionohen të gjithë programet e
tjera të shoqatës.
Koncepti bazë i KKSH për strukturën
e përgjigjes në rast katastrofe është se
gjithkush, në raste të tilla, mund e duhet
të kontribuojë. Në varësi të përmasave
të katastrofës, struktura e funksionimit
normal të shoqatës, shndërrohet në
strukturën operacionale të saj, e cila
miratohet në Këshillin Drejtues. Stafi
në seli dhe degë, si dhe masa e gjerë e
vullnetarëve, të mbështetur nga organet
drejtuese të shoqatës, në nivel qëndror
e lokal, ripozicionohen në funksion të
përmbushjes së rolit e përgjegjësive të
KKSH në ndihmë të grupeve në nevojë.
Grupi i drejtimit operacional, i cili
drejtohet nga Sekretari i Përgjithshëm
dhe përbëhet nga koordiantorët kryesorë
të programeve, ka për detyrë drejtimin,

REVISTA E KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR

organizimin dhe bashkërendimin e gjithë
aktivitetit të KKSH për përgjigjje ndaj
katastrofës.
Në Statutin e KKSH është përcaktuar
se shoqata është ndihmëse e pushtetit në
ndihmë të grupeve në nevojë. Për këtë,
KKSH mban lidhje me autoritetet, në
nivel qendror e lokal, i informon ato për
përgatitjet dhe aktivitetet që zhvillon, me
qëllim që të mos dublohen role apo të
ngelen hapësira bosh, si gjatë procesit të
përgatitjes, ashtu dhe në përgjigje për raste
katastrofash.
Në thelb, programi për raste
katastrofash ka 2 objektiva:
 Të krijojë e të konsolidojë kapacitetet
e nevojshme njerëzore, materiale
e financiare që kanë të bëjnë me
strukturat vullnetare në të gjitha
degët e shoqatës, dhe
 Të ndërgjegjësojë e të sensibilizojë
komunitetin për rreziqet e mundshme
që vijnë nga katastrofat, duke bërë
edhe avokati tek strukturat e pushtetit
qendror për përmiresimin e bazës
ligjore, planeve e projekteve, për
zvogëlimin e pasojave e të rreziqeve,
etj.
Në funksion të realizimit të këtyre
objektivave, KKSH kryen veprimtari si
më poshtë:
 Ngre struktura me vullnetarë dhe i
trajnon ata, në përputhje me fushat
e përcaktuara, në të cilat vepron në
raste katastrofash;
 Ndërhyn, në përputhje me kapacitetet
e tij, në ato raste kur ndodhin
fatkeqësi, që rrezikojnë mbijetesën e
komunitetit nga pamundësia për të
përballuar nevojat bazë të jetesës;
 Merr pjesë në vlerësimin e
menjëhershëm të nevojave të
viktimave të katastrofës, nëpërmjet
vullnetarëve të trajnuar;
 Siguron asistencë ushqimore dhe jo
ushqimore për viktimat e katastrofave
gjatë fazës së emergjencës, për një
maksimum prej 8.000 personash, për
një periudhë një mujore, në përputhje
me standardet e pranuara nga FNKK;
Kur nevojat në përgjigje ndaj katastrofës
i kalojnë kapacitetet e përcaktuara nga kjo
politikë, KKSH lëshon Apel ndihme për

Pamje nga zonat
e përmbytura

Lëvizjen Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq
dhe Gjysmëhënës së Kuqe dhe donatorë të
tjerë të mundshëm, brenda dhe jashtë vendit;
 Organizon sistem informacioni për
situatat emergjente;
 Ofron shërbime të ndihmës së parë
me anë të vullnetarëve të trajnuar
dhe përgatitet për të ofruar edhe
mbështetje psikologjike;
 Realizon sensibilizimin e nevojshëm
të komunitetit për mbrojtjen e
shëndetit, eventualisht i rrezikuar nga
pasojat e katastrofës;
 Ofron shërbimin e rivendosjes së
lidhjeve familjare të ndërprera, si
rezultat i katastrofës;
Fatkeqësisht, gjatë dy dekadave
të fundit, vendi ynë është prekur nga
katastrofa të ndryshme natyrore, por dhe
kriza e trazira të shkaktuara nga vetë njeriu.
KKSH ka qënë mjaft aktiv dhe ka ndërhyrë
në përmbushje të misionit të tij humanitar,
në bashkëpunim me strukturat e pushtetit,
duke pasur dhe ndihmën e madhe të
Federatës ndërkombëtare dhe shoqatave
simotra në botë. Për të argumentuar këtë
veprimtari, përmendim disa nga këto raste:
Ndihmën për familjet më të varfëra në
vend, gjatë viteve ‘90-‘94, pas ndryshimit
të sistemit. Në këto operacione janë
ndihmuar rreth 350 mijë përfitues;
Ndihmën për njerëzit që jetojnë në
zonat e përmbytura, duke filluar në vitet
‘95-96 në Lezhë e Shkodër, në 2002 në
Berat e Fier, në 2005 në Lezhë, në 20102011 në Shkodër, dhe së fundi 2015 në
Fier, Vlorë e Berat. Në këto operacione
janë ndihmuar mesatarisht rreth 2000
familjet më të prekura;

Ndihma për njerëzit në nevojë në
vitin 1997, gjatë krizës që përfshiu vendin
si rezultat i rënies së “skemave piramidale”,
ku u ndihmuan mbi 300 000 përfitues;
Ndihma gjatë krizes humanitare të
refugjate Kosovarë në vitin 1999, ku u
ndimuan mbi 350 000 refugjatë për një
periudhë tre mujore;
Operacione në ndihmë të familjeve të
bllokuara nga bora dhe ngricat në zonat
veri-lindore gjatë viteve 2001-2002, 2007
dhe 2012 ;
Ndihmë për familjet më të dëmtuara
pas shpërthimit në Gërdec, Tiranë, në
Mars 2008, ku u ndimuan 2200 familje
për një periudhë katër mujore.
Sipas statistikave të FNKK rezulton
se, nga viti në vit, janë shtuar 1-2 herë
dukuritë natyrore me pasoja si dhe, janë
rritur humbjet në njerëz dhe materiale 2-3
herë. Katastrofat ndodhin nga ndërveprimi
i dy faktorëve:
1. Dukuritë e natyrës si: termete, ciklone,
cuname, dëborë e madhe, etj., pra
ngjarje që nuk i ka në dorë njeriu, dhe;

2. Vulnerabiliteti i komunitetit apo zonës
si: pozicioni gjeografik, infrastruktura
e dobët, gjendja ekonomike, shkalla
e përgatitjes, etj., për të cilat njerëzit
kanë kapacitete e mundësi për të
zvogëluar këtë prekshmëri.
Kjo është arsyeja që, në ditët e sotme,
struktura ndërkombëtare si Kombet e
Bashkuara, Federata ndërkombëtare,
qeveritë e vendeve të ndryshme, etj.,
gjithnjë e më shumë po nxjerrin si
prioritet intensifikimin e punës në drejtim
të zvogëlimit të vulnerabilitetit dhe të
rreziqeve nga katastrofat në kohë normale.
Shifrat tregojnë se 1 USD dollar i investuar
për parandalimin e katastrofave kursen
10 USD në përgjigje, pasi katastrofa ka
ndodhur.
Ndërsa në vendin tonë, kjo çështje
po diskutohet gjithnjë e më shumë nga
UNDP dhe Banka Botërore, me studime
të posaçme dhe së fundi, edhe nga
struktura të qeverisë, të cilat po hartojnë
strategji për reduktimin e rreziqeve dhe
po rishikojnë legjislacionin dhe planet në
fushën e mbrojtjes civile.
Kështu, edhe KKSH, në programin
e përgatitjes për raste katastrofash, në
respektim të strategjisë së shoqatës 2010
- 2015 dhe eksperiencës së grumbulluar,
gjatë viteve në vazhdim, do të synojë që
në rreth 30 degë në nivel lokal, të ketë
realisht skuadra me vullnetarë të trajnuar, të
krijojë pikat e kontaktit nëpër komuna, në
bashkëpunim edhe me programe të tjera të
shoqatës si dhe të zhvillojë aktivitete cilësore
për sensibilizimin e komunitetit për rreziqet
nga katastrofat në të gjitha degët.
Ylli ALUSHI
President i Kryqit të Kuq Shqiptar

Pika e shpërndarjes së
Kryqit të Kuq
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Dr. Hajdar Bashkurtaj - aktivist vullnetar i
KKSH nderohet me titullin “Qytetar Nderi”

Operacioni i ndihmës së Kryqit të Kuq Shqiptar në zonat
e përmbytura në Qarqet Vlorë, Fier, Berat dhe Gjirokastër

Nga shpërndarja e ndihmave
në qarkun e Fierit

F

undi i Janarit 2015, e gjen
vendin tonë të përmbytur. Këtë
herë jo në Veri por në pjesën
Jug-Perëndimore të tij. Reshjet tepër
intensive dhe vulnerabiliteti mjedisor,
shkaktuar në vite përgjatë lumenjve
Vjosa, Osumi dhe Shkumbini solliën
përmbytje në Qarqet Vlorë, Fier, Berat,
Gjirokastër dhe Elbasan. Nga kjo
situatë u prekën rreth 42 000 banorë,
u evakuuan 850 familje, u përmbytën
rreth 2 000 shtëpi banimi dhe 1800
ha toka, u mbytën rreth 3 500 bagëti
e shpendë, u dëmtuan shumë orendi
shtëpiake etj.
Përballë kësaj situate, Kryqi i Kuq
Shqiptar (KKSH), që në ditët e para
vuri në gatishmëri të gjitha kapacitetet
e tija njerëzore e materiale. Bazuar në
Politikën e KKSH për përgatitjen dhe
ndërhyrjen në raste katastrofash dhe
përgjegjësive të shoqatës që rrjedhin
nga Plani Kombëtar i Emergjencave,
pas vlerësimit të dëmeve dhe të nevojave
të kryera në bashkëpunim me organet
e pushtetit vendor, KKSH deklaroi
menjëherë nisjen e një operacioni
ndihme për 2 000 familjet më të prekura
nga kjo fatkeqësi natyrore.
Për zbatimin me sukses të këtij
operacioni, KKSH mori masa të
menjëhershme si: ngritjen e Grupit
6

të
Menaxhimit
të emergjencave
në Seli; mobilizoi
degët përkatëse në
qarqet e prekura dhe
organizoi ndjekjen dhe
vlerësimin e situatës
duke mobilizuar rreth
200 vullnetarë të
skuadrave për raste
katastrofash dhe të
tjerë; u vunë në kontakt
me
Komisionet
e Menaxhimit të
Emergjencave në
nivel prefekture, dhe
me mobilizimin e
kapaciteteve njerëzore
e materiale filloi dhe
shpërndarja e 100 pakove ushqimore
nga stoku i emergjencës, në zonat ku
e mundësonin kushtet për transport;
ndërkohë u përgatit dhe u lëshua një Apel
ndihme për Federatën Ndërkombëtare
të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës
së Kuqe, i cili gjeti përgjigjen e menjë
hershme nga strukturat drejtuese të saj.
Shpërndarja e ndihmave të KHSH
filloi më datë 5 shkurt 2015 për të
vazhduar në koordinim me degët në
zonat e përmbytura Vlorë, Fier, Berat,
Gjirokastër, Elbasan. Ajo u organizua në
dy faza, për arsye të mbështetjes së gjerë
të aksionit të KKSH:
Në fazën e parë - 5 shkurt - 14
mars 2015, u shpërndanë ndihma për
2686 familje, në Vlorë 660 familje në
komunat Akërni, Novoselë, Fitore,
Poro, Delisuf, Dëllenjë, Mifol, Bishan,
Aliban; në Fier 1485 familje në komunat
Darzesë, Hoxharë, Ferras, Kashisht,
Çerven, Levan, Qarr, Poro, Bashkim,
Bishan, Martinë, Boçovë, Jagodinë dhe
në qytet; në Berat për 371 familje në
komunat Ura-vajgurore, Otllak, Kutalli
dhe lagje Beratit; në Gjirokastër për
60 familje në qytet, në Tepelenë dhe në
Përmet; në Elbasan për 110 famile: në
qytet, në Librazhd dhe në Gramsh.
Në fazën e dytë – 16 prill – 7 maj
2015 u shpërndanë ndihma për 1775
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familje. Falë mbështetjes së donatorëve
dhe në bashkëpunim me Drejtorinë
e Përgjithshme të Emergjencave u
organizua një tjetër shpërndarje sërish
për familjet e prekura nga përmbytjet,
por dhe një numër familjesh të prekura
nga përmbytjet dhe dimri i ashpër në
rrethet e Korçës dhe Dibrës. Konkretisht,
në këtë fazë janë shpërndarë ndihma
për 1775 familje respektivisht: në Vlorë
390 familje në komunat Novoselë,
Akërni, Mifol, Aliban, Bishan, Poro,
Delisuf, Dëllenjë; në Fier 801 familje
në komunat Darzezë, Povelcë, Ferras,
Hoxharë, Pishe, Bocovë, Martine,
Bishan, Bashkim, Marinzë; në Berat
në Ura-vajgurore, Otllak, Lagje Berat,
Kutalli; në Gjirokastër 160 familje:
Gjirokastër, Tepelenë, Përmet; në
Elbasan 94 familje: Elbasan, Librazhd
35 familje, në Korçë 85 familje dhe dhe
në Dibër 50 familje.
Falënderojmë Donatorët për
mbështetjen e apelit të Kryqit të Kuq
Shqiptar janë:
Federata Ndërkombëtare e
Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhëna e
Kuqe - 230 000 franga Zvicerane
në ndihmë të 2 000 familjeve,
mbështetje me ushqime dhe materiale
jo ushqimore sipas standardit të
Kryqit të Kuq;
Gjysmëhëna e Kuqe e Emirateve
të Bashkuara Arabe - në shumën
200 mijë dollarë në ndihmë të 2 200
familje sipas standardit të Kryqit të
Kuq si dhe 4949 pako me veshje për
fëmijët;
Fondacioni Vodafone Albania
- në shumën 6,5 milion lekë për
mbështetjen e 500 familjeve sipas
standardit të KKSH, dhe Vodafone
Grup me bazë në Londër; 10 mijë
paund;
Kryqi i Kuq Gjerman - 20 mijë
Euro;
TAP (Trans Atlantic pipeline),
përfaqësuesi në Shqipëri, 10 mijë
Euro për 234 familjet në Otllak dhe
Ura Vajgurore, Berat.

Totali i ndihmave të shpërndara
në dy faza: racione familjare gjithsej
4 461 racione: Miell 133.8 ton, pako
ushqimore 4461, batanije 13430 copë,
kite higjienike 3 225 copë. Sasia e
ushqimeve të organizuara në pako: vaj
17.85 ton, sheqer 17.85 ton, oriz, 17.85
ton, makarona 17.85 ton, fasule 17.85
ton, kripë 2231 kg.
Në fazën e dytë të operacionit
të ndihmës, Gjysmëhëna e Kuqe e
Emirateve të Bashkuara Arabe dhuroi
një kontingjent me veshje prej 4949
pako, të cilat u shpërndanë në kuadër
të operacionit për nxënësit më nevojtarë
në zonat e përmbytura, prej të cilave
përfituan 2050 nxënës.
Ky operacion nuk do të kishte
rezultatet e arritura nëse nuk do të
kishim angazhimin e gjithanshëm
të vullnetarëve, të zgjedhurve dhe të
punësuarve në seli dhe në degë të cilët
dhanë gjithçka për realizimin në kohë
dhe me cilësi të këtij operacioni.
Eksperienca e krijuar në vite dhe
imazhi i Kryqit të Kuq Shqiptar, e bëjnë
një partner të besueshëm dhe të vlerësuar,
çka u tregua në mbështetjen financiare,
materiale dhe morale të gjithanëshme që
shoqata pati përpara, gjatë dhe pas këtij
operacioni.

Në datën 12 Prill 2015 iu dha Titulli
“Qytetar Nderi ” (pas vdekjes) z. Hajdar
Bashkurtaj, për kontribute të njohura
humane. Titulli i akorduar nga Këshilli
Bashkiak i qytetit dhe Kryetari i Bashkisë
së Tropojës, z. Agron Demushaj, iu
dorëzua familjes.
Në ceremoninë e dorëzimit të këtij
titulli merrnin pjesë familjarë, të afërm,
drejtues të pushtetit vendor, ndërmjet
tyre Kryetari i Bashkisë z. Agron
Memushaj dhe deputeti i Kuvendit
Popullor, Besnik Dushaj, miq, kolegë
dhe bashkëpunëtorë të shumtë të tij. Mbi
jetën dhe veprimtarinë e Dr. Hajdarit e
morën fjalën dhe përshëndetën kolegë
dhe drejtues të pushtetit vendor në vite.
Në emër të Kryqit të Kuq Shqiptar,
përshëndeti znj. Ariana Deliana,
koordinatore në fushën e shëndetit dhe
njëkohësisht kolege për shumë vite, e cila
përcolli përshëndetjet e Presidentit të
KKSH zotit Ylli Alushi, dhe Presidentit
të Nderit Prof. Dr. Shyqyri Subashi, si
dhe prezantoi në mënyrë të përmbledhur
veprimtarinë e Dr. Hajdarit në këtë
shoqatë. Ndër të tjera ajo theksoi faktin

Koordinatori i Programit
për raste Katastrofash dhe
Ndihmën e Parë
Fatos Xhengo

Në ceremoninë e
dhënies së titullit

Me përfaqësuesit e
Gjysmëhënës së Kuqe të
Emirateve të Bashkuara.

se në të gjithë veprimtarinë e tij Dr.
Hajdari është orientuar nga parimi i
humanizmit dhe ai i vullnetarizmit
dhe se ky vlerësim e lartëson akoma më
shumë figurën ë këtij njeriu të mirë dhe
të drejtë.
Kush ishte Dr. Hajdar
Bashkurtaj për Kryqin e Kuq
Shqiptar?
Ai është një nga vullnetarët dhe më

pas punonjësit më të hershëm të Kryqit
të Kuq në Shqipëri.
Në vitin 1992 filloi punën si
koordinator i projektit të shëndetit të
Delegacionit të Federatës Ndërkombëtare
të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së
Kuqe në Tropojë. Profesionalizmi dhe
përkushtimi në punë i Dr. Hajdarit bëri
që Projekti i shëndetit në Tropojë, të

Në një veprimtari të Kryqit
të Kuq në Gjirokastër

kishte rezultate shumë të mira. Për shkak
të cilësive që e shquan profesionalisht
kur ishte punonjës i Delegacionit të
Federatës ndërkombëtare, punësohet
prej Kryqit të Kuq Shqiptar në vitin
1994, në Programin e Shëndetit në fillim
si asistent dhe më pas si Koordinator i
këtij programi deri ditën që u nda nga
jeta.
Dr. Hajdari, ka qenë njeri i terrenit,
njohës i mirë i natyrës njerëzore dhe
zgjidhës i mirë i situatave me të cilat
përballej Kryqi i Kuq. Për këto arsye
u angazhua gjatë situatave rë vështira
më 1997, krizës humanitare kosovare
më 1998-99, si koordinator në terren.
Me Dr. Hajdarin zgjidheshin të gjitha
problemet dhe vështirësitë.
Me përkushtimin e tij, ai
dha kontribut të rëndësishëm në
veprimtarinë e Kryqit të Kuq në shërbim
të më nevojtarëve, veçanërisht në fushën
e shëndetit. Emri dhe vepra humanitare
e Dr. Hajdarit, do të jetë shembull
për të gjithë anëtarët, vullnetarët dhe
dashamirësit e Kryqit të Kuq Shqiptar.
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Drejtimet kryesore të Programit për raste Katastrofash
dhe Ndihma e parë në Komunitet
Selia do të ndihmojë në organizimin
e veprimtarive rajonale me qëllim
që të kemi më shumë veprimtari të
përbashkëta, trajnime dhe simulime për
fatkeqësi të ndryshme sipas natyrës së
zonave.
Programi, ashtu si deri tani do të
vazhdojë të bashkëpunojë ngushtë me
Federatën ndërkombëtare, dhe strukturat
shtetërore e jo shtetërore në përmirësimet
ligjore, në studimet, vlerësimet apo në
projektet për zvogëlimin e rreziqeve dhe
veprimtari të tjera në interes të shoqatës
dhe të komunitetit. Veprimtaritë
kryesore të punës së shoqatës do të jenë
si më poshtë:
Duke vlerësuar situatën në
qarkun e Fierit pas përmbytjeve

Përgatitja:

Degët e KKSH do të bëjnë
“inventarizimin” e vullnetarëve të
tyre, dukë rishikuar, kompletuar
dhe trajnuar skuadrat për katastrofat
së bashku me programet e tjera,
ndërkohë që degët kryesore do
të testohen për gatishmërinë e
vullnetarëve të tyre.
 Zhvillimi i Konkursit Kombëtar të
Ndihmës së parë, do të vazhdojë
të mbetet një nga veprimtaritë
kryesore të KKSH, duke kërkuar një
masivizim dhe një cilësi më të lartë të
pjesëmarrësve. Ai do të gërshetohet
ngushtë me elementë të menaxhimit
të situatave emergjente.
 Degët kryesore do të përgatisin e
hartojnë projekte për përgatitje
dhe ndërhyrje nga vetë dega në
emergjenca të vogla lokale.
 Selia do të kërkojë bashkëpunimin me
donatorë të mundshëm për projekte
ambicioze që synojnë konsolidimin e
kapaciteteve të saj.


Këshilli Drejtues i Kryqit të Kuq
Shqiptar vendosi që Programi për
përgatitje dhe ndërhyrje për raste
Katastrofash të ristrukturohet, duke
shtuar atë pjesë të Programit të Ndihmës
së Parë që ka lidhje me strukturat
vullnetare dhe punën në komunitet,
duke u quajtur Programi për raste
Katastrofash dhe Ndihmën e Parë në
Komunitet.
Në vitet e fundit, po i kushtohet
një vëmendje më e madhe zvogëlimit
të rreziqeve nga katastrofat, temë e cila
është kthyer në një agjendë kryesore për
Federatën Ndërkombëtare të shoqatave
të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së
Kuqe. Në vendin tonë, mbrojtja civile
dhe zvogëlimi i rreziqeve nga fatkeqësitë
po diskutohen gjithnjë e më shumë
nga strukturat e pushtetit, Drejtoria
emergjencave civile, etj. si dhe UNDP
dhe Banka Botërore. Kështu, Programi
i Përgatitjes dhe Përgjigjes për raste
Katastrofash dhe Ndihma e parë në
Komunitet, e ka orientuar veprimtarinë
e tij në dy drejtime kryesore:
Së pari. Veprimtaria në kohë normale
që ka të bëjë me përgatitjet e strukturave
të shoqatës dhe me ndërgjegjësimin e
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komunitetit për rreziqet dhe përgatitjet
e tij, dhe ndërgjegjësimin e komunitetit
për nevojën e njohurive të Ndihmës së
Parë, ku KKSH është lider në këtë fushë.
Së dyti. Reagimi në kohë në raste
katastrofash dhe emergjencash, për të
ndërhyrë në ndihmë të individëve dhe
familjeve të prekura duke vepruar dhe
mobilizuar shpejt, strukturat vullnetare
dhe kapacitetet e nevojshme materiale
për të dhënë shërbimin e duhur në
kohën e duhur.
Në Seli dhe në Degë, në të dy
drejtimet është punuar në vijimësi për
realizimin e veprimtarive apo projekteve
konkrete. Me synim rritjen e aftësive të
degëve në burime njerëzore dhe materiale
për të vepruar vetë, në kohë normale apo
në raste emergjencash të vogla lokale,
në të ardhmen theksi do të vendoset më
shumë në nivel Dege.
Qenia lider në fushën e Ndihmës
së Parë, falë standardeve të fituara,
kërkon që shoqata dhe degët në veçanti,
ta “shfrytëzojnë” më shumë këtë aspekt
në hartim e projekteve dhe rritjen e
kapaciteteve të tyre.
Degët do të nxiten për të shkëmbyer
eksperiencat e mira, ndërkohë që
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Ndërgjegjësimi:

Do të bashkëpunohet ngushtë me
Federatën ndërkombëtare për për
shtatjen e prioriteteve të saj në
kushtet e KKSH dhe të vendit tonë
si dhe udhëzimet e Qendrës Globale
të Referencave për Ndihmën e Parë.
 Do të kërkohet një bashkëpunim më i
ngushtë me partnerët tanë si Drejtoria


Emergjencave Civile dhe Komisioni
Kombëtar i Sigurisë rrugore për
koordinim të punëve dhe shkëmbim
informacionit reciprok.
 Do të ndërmerret një fushatë
ndërgjegjësimi për rreziqet, e
kombinuar kjo me transmetimin e
njohurive të NP si një vlerë e shtuar
për çdo individ dhe si një kapacitet
për tu vënë në shërbim të të tjerëve
në raste aksidentesh apo raste
fatkeqësish.
 Degët do të shtojnë takimet e
sensibilizimit me komunitetet
(mesatarisht 3 secila degë) për
reduktimin e rreziqeve dhe trajnime
për NP, në universitete, shkolla,
komuna, etj.
 Do të shikojmë mundësinë e
ripozicionit të aktivitetit NP në
bregdet për 9 Degët e përfshira, duke
synuar marrëveshje me pushtetin
lokal.

Ndërhyrja:

Do të punohet që Degët e KK të
jenë të afta të përmbushin më së
miri misionin e tyre humanitar në
përgjigje të rasteve të katastrofave
lokale apo më të mëdha nëpërmjet
krijimit dhe forcimit të kapaciteteve
të tyre njerëzore e materiale;
 Do të forcohet puna në mbajtjen në
gatishmëri të sistemit të komunikim
ittë shoqatës duke synuar ruajtjen e
pavarësisë së tij;
 Do të mbahet në gatishmëri stoku
për raste katastrofash, bazuar në
standardet e përcaktuara.


Aspekte ligjore
te menaxhimit te
emergjencave civile
në Shqipëri
Një komponent shumë i rëndësishëm
i menaxhimit të katastrofave në çdo vend,
është baza ligjore dhe hartimi i strategjive
për menaxhimin e tyre.
Sot, debatet mes specialistëve të
fushës, por dhe institucioneve që veprojnë
në fushën e menaxhimit të katastrofave
në botë, bëhen rreth shkallës së qasjes
që ka baza ligjore mbi komunitetet e
rrezikuara nga dukuritë e natyrës, dhe
më konkretisht rreth pyetjeve: A është
e vërtetë se ligje më të mira të çojë në
komunitete më të sigurta? Nëse është
kështu, pse nuk i kemi ligjet që kemi
nevojë?
Nga të gjithë pranohet se në vep
rimet tona si individë, komunitet apo si
komb duhet të bëjnë dallimin ndërmjet
një dukurie natyrore dhe një katastrofe
natyrore. Ne nuk mund të jemi në gjendje
për të ndaluar p.sh dridhjet e tokës,
stuhitë që ndodhin në tokë, etj., por me
ligjet, veprimet, zgjidhjet tona ne mund
të përcaktojmë, në mënyrë të përafërt
shkallën e plagosjeve, të vdekjeve dhe
të dëmtime të tjera infrastrukturore, të
mjedisit, pasurisë që mund të shkaktojnë.
Shpesh, aspektet ligjore janë të
padukshme, por ligjet efektive për raste
katastrofash përforcojnë sigurinë e jetës
dhe të pasurive tona, rritin efikasitetin
e përgjigjes për raste emergjente dhe
garantojnë suksesin për t’u rimëkëmbur
kur ka ndodhur katastrofa.
Në vendin tonë, legjislacioni primar
për fatkeqësitë është Ligji nr. 8756, datë
26.03.2001 “Për emergjencat Civile”.
Në historinë e legjislacionit shqiptar, ky
ligj është i parë në këtë fushë. Në vitet e
fundit, janë bërë përparime të dukshme
në plotësimin e e tij me vendime e akte
nënligjore, që rregullojnë planifikimin në
të gjitha nivelet, ngritjen e strukturave,
dhe ngritjen tekniko-profesionale të

personelit të Shërbimit të Emergjencave
Civile. Ai mbështetet gjithashtu, nga Ligji
nr. 8766, datë 05.04.2001 “Për mbrojtjen
nga zjarri dhe shpëtimi”, që rregullon
një tjetër shërbim ndaj qytetarëve për
shpëtimin e jetës dhe ruajtjen e pronës dhe
mjedisit. Nga dhjetor i vitit 2004, vendi
ka një Plan Kombëtar të Emergjencave, që
pasqyron politikën dhe drejtimet kryesore
të punës së Shtetit në planifikimin dhe
përballimin e Emergjencave Civile.
Aktualisht, Strukturat e Emergjen
cave Civile po punojnë për rishikimin
e bazës ligjore dhe të Strategjisë për
zvogëlimin e rreziqeve në vendin tonë.
Draft ligj “Ligj për Mbrojtjen Civile”,
i vitit 2009, i përmirësuar, pritet të
miratohet nga Parlamenti Shqiptar.
Ndërkohë, qeveria me mbështetjen e
Bankës Botërore, po punon për hartimin e
një “Strategjie Kombëtare për reduktimin
e rrezikut nga katastrofat dhe mbrojtjen
civile” në të cilën janë përfshirë të gjitha
institucionet e vendit, ndër të cilët dhe
Kryqi i Kuq Shqiptar.
Me përmirësimet e bëra, Baza
ligjore në këtë fushë ka një dialektikë
përmirësimi e zhvillimi, mbasi përveç
se jemi të ekspozuar ndaj një sërë
fatkeqësish natyrore, prekshmëria e
popullsisë kushtëzohet në një masë
të konsiderueshme dhe nga faktorët
ekonomikë të zhvillimit, nga infra
struktura në zhvillim, urbanizimi i
qendrave të mëdha urbane, menaxhimi
i burimeve ujore dhe pyjeve, mbrojtja e
mjedisit nga ndotja, pasojat e ndryshimeve
klimaterike, rritja e ndërgjegjësimit të
komunitetit për rreziqet, etj.
Angazhimi i institucioneve ndër
kombëtare në përmirësimin në këtë
fushë ka qenë i vazhdueshëm. Federata
Ndërkombëtare, ka krijuar një program
të quajtur “Ligje ndërkombëtare për
përgjigje në raste katastrofash” nëpërmjet
të cilit udhëzon shoqatat të bëjnë avokati
në vendet e tyre për aspektet ligjore në
fushën e emergjencave civile. Në këtë
vijon faqe 10
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Konferenca e Kombeve të Bashkuara për
reduktimin e rreziqeve

Për një forcim të mëtejshëm të
rolit të governancës në KKSH
Seminar me drejtuesit e shoqatës në seli dhe në degë

– Deklarata zyrtare e z. Tadateru
Konoe, President i FNKK, Sendai,
Japoni, 14 – 18 Mars 2015
Në Sendai të Japonisë u zhvillua
Konferenca e tretë botërore e Kombeve të
Bashkuara për reduktimin e rreziqeve në
raste katastrofash. Në këtë konferencë,
Federata ndërkombëtare e Shoqatave
të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës
së Kuqe shprehu qartë idetë e saja në
fushën e reduktimit të rreziqeve, e bindur
që vendimet e kësaj konference do të
kenë ndikim të madh në veprimtarinë
e Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së
Kuqe. Më poshtë Deklarata zyrtare e
Presidentit të Federatës ndërkombëtare.
Zoti President, Shkëlqesi, Zonja dhe
Zotërinj,
Faleminderit për mundësinë që më
jepni për të folur ne emër të Federatës
ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të
Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe në kuadër
të kësaj Konference të tretë të Kombeve të
Bashkuara për reduktimin e rreziqeve të
vijon nga faqja 9
kuadër Federata ndërkombëtare ka
ndërmarrë një studim në nivel botëror
për të parë se si trajtohet baza ligjore
në vendet e ndryshme, problemet e
zvogëlimit të rreziqeve dhe përgatitjet
për përballimin e tyre. Në këtë kuadër
është përfshirë edhe Shqipëria, për të cilën
është përgatitur një dokument studimi,
përmbledhjen e të cilit e kemi në këtë
numër reviste.
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katastrofave. Federata jonë, është këtu,
e përfaqësuar nga 120 të deleguar të
Shoqatave Kombëtare të Kryqit të Kuq dhe
të Gjysmëhënës së Kuqe nga e gjithë bota, të
cilët, që të gjithë, ndajnë të njëjtën bindje
se kjo asamble shënon një hap të madh
përpara të rëndësishëm në ndërtimin e një
bote më të sigurt dhe më të qëndrueshme.
Ajo për të cilën kemi nevojë sot, është
një plan që shikon nga e ardhmja për tu
bërë ballë sfidave serioze që kërcënojnë te
pengojnë një zhvillim të qëndrueshëm dhe
që mund t’i japë komuniteteve mjetet që të
bëhen më të fortë dhe më të qëndrueshëm.
Kuadri i veprimit “Pas 2015” për
reduktimin e rreziqeve të katastrofave
mundet shumë mirë të jetë plani që presim.
Me qëllim që të favorizojmë reali
zimin e këtij plani ambicioz, Federata
ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të
Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, nxit
qeveritë, donatorët e fondeve dhe partnerët,
të ndjekin objektiva thelbësor të ndryshëm.
Më lejoni që të përmend disa prej tyre.
Së pari, zhvillimin e kapaciteteve dhe
të qëndrueshmërisë së institucioneve lokale
për të realizuara partneritete frytdhënëse
duke njohur rolin e vullnetarëve.
Së dyti, hartimin e platformave efikase
për reduktimin e rreziqeve në nivel lokal.
Së treti, garantimin e financimeve
të menjëhershme, që zgjasin në kohë,
fleksibël dhe të ndryshëm që vijnë nga
donatorë publik dhe privat, me qëllim që
të lejojnë intensifikimin e zhvillimit të
qëndrueshmërisë komunitare.

Së katërti, garantimin e dinjitetit,
përmirësimin e shëndetin dhe rritjen e
qëndrueshmërisë së komuniteteve lokale
duke dyfishuar përpjekjet për të siguruar
një akses të vazhdueshëm për ujin dhe
kanalizimet.
Së pesti, investimin në sensibilizimin
dhe në edukimin e publikut me qëllim
që zhvillohet mentaliteti dhe sjellja e
gjeneratave aktuale dhe ato të ardhmes.
Së gjashti, të përshtatet një kuadër
juridik i fortë në fushën e reduktimit të
rreziqeve.
Shkëlqesi, Zonja dhe Zotërinj,
Ne duhet të vihemi në lartësinë
e sfidave të paprecedentë me të cilat
përballemi sot. Ne duhet të veprojmë në
mënyrë të tillë që gjeneratat e ardhme të
mos paguajnë çmimin e hezitimeve tona.
Kjo kërkon një angazhim kolektiv, një
veprim kolektiv dhe një kuptim kolektiv
të përgjegjësive tona.
Në emër të rrjetit të saj prej 17 milion
vullnetarësh dhe 189 shoqata kombëtare
që prekin me dhjetëra milion persona
nëpërmjet programeve për përgatitjen për
katastrofa, për zvogëlimin e rreziqeve dhe
programeve të zhvillimit, FNKK është e
vendosur të ndërmarrë aksione dhe të sjellë
kontributin e saj vendimtarë si në planin
lokal ashtu dhe në nivel global.
Në këtë optikë, ne sot lëshojmë sot
thirrjen tonë për të formuar “Koalicionin
e një miliard individëve për siguri e
qëndrueshmëri”, një iniciativë që ka për
qëllim të intensifikojë aksionin humanitar

Shtetet nga ana e tyre, kanë për
sëritur rëndësinë e legjislacionit në nivel
ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes
civile, duke përfshirë edhe këtu
konferenca të Kombeve të Bashkuara,
ku dallojmë Konferencën e Hyogo-s,
ku mbi 4 000 përfaqësues shteteve,
organizatave jo-qeveritare, Kryqit të Kuq
dhe Gjysmëhënës së Kuqe, Agjencitë e
OKB-së, Institutet akademike dhe sektori
privat miratuan atë që quhet instrumenti

ndërkombëtare mbi Zvogëlimin e
rreziqeve nga katastrofat. “Kuadri për
Veprim pas 2015” i Hyogos, përcakton
reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë, si
një prioritet kombëtar dhe lokal me një
bazë të fortë ligjore dhe institucionale për
zbatimin”.

REVISTA E KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR

Fatos Xhengo
Koordinator i Programit

dhe atë civil në favor të qëndrueshmërisë.
Ne e dimë se qëndrueshmëria varet
nga individët dhe komunitetet dhe për
këtë, ne duhet të angazhohemi në krahë
të tyre për t’i ndihmuar të modelojnë
fatin e tyre. Reduktimi i rrezikut dhe
vulnerabilitetit është një proces që duhet
të merret në dorë, duhet të menaxhohet
dhe të plotësohet nga qytetarët në mënyrë
që të sjellin ndryshime të qëndrueshme në
komunitetet e tyre respektive.
Në dhjetë vitet që vijnë, qëllimi i
koalicionit është bëjë të paktën që një anëtar
nga çdo familje në botë të ndërmarrë hapa
konkretë për të rritur qëndrueshmërinë e
komunitetit. Ky është angazhimi vullnetar
i FNKK nën Kuadrin e ri të veprimit për
të zvogëluar rrezikun e katastrofave dhe të
objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm.
Ne e përfytyrojmë këtë iniciativë si
një katalizator për bashkëpunim dhe për
partneritet në mes të një gamë të gjerë
aktorësh nga shoqëria civile, qeveritë,
sektori privat dhe ai i arsimit - me pak
fjalë, të gjithë ata që dëshirojnë të marrin
pjesë në këtë bashkim vullnet mirë, nga
niveli lokal në atë global.
Për të përfunduar, dëshiroj të
falënderoj shumë sinqerisht në emër të
FNKK, përfaqësuesen speciale Margareta
Wahlstrom për lidershipin e saj dhe
kontributin në reduktimin e rrezikut të
katastrofave, dhe të shpreh bindjen time
se nën udhëheqjen e saj të frymëzuar, ne
do të arrijë përparime të mëdha drejt një
Bote më qëndrueshme.
Faleminderit për vëmendjen,
Tadateru Konoe
President i Federatës
ndërkombëtare të KK dhe GjK
Takim me përfaqësuesit
e organeve drejtuese

Viti 2014, për Kryqin e Kuq Shqip
tar ishte një vit zgjedhor në të gjitha
strukturat e shoqatës. Nga ky proces
shumë i rëndësishëm për shoqatën pati
prurje të reja si në nivel dege, ashtu
edhe në nivel qendror. Kështu, rreth
35% e anëtarëve të këshillave të degëve
janë zgjedhur për herë të parë në këto
forume duke u rinovuar në një pjesë
të rëndësishme të tyre. Votimet në
Këshillin Drejtues sollën një rinovim
në masën 85% të anëtarëve të këtij
forumi të rëndësishëm të shoqatës tonë.
Të zgjedhur rishtaz janë dhe drejtuesit
e Komisionit të Financës ashtu dhe të
Komisionit të Vrojtim-verifikimit.
Për të siguruar një drejtim sa më të
mirë të të zgjedhurve, si në nivel dege
ashtu edhe në nivel qendror, mbështetur
në qëllimet e Strategjisë së KKSH 20102015, u zhvillua një takim me Kryetarët
e Degëve dhe Kryetarët e Komisionit të
Financës të të gjitha degëve. Qëllimi
i takimit ishte rritja e mëtejshme e
kapacitetit të organeve të zgjedhura,
për forcimin e rolit të saj në zhvillimin
e Kryqit të Kuq Shqiptar nëpërmjet
zbatimit të Statutit dhe Rregullores së
Brendshme të KKSH.
Njohja më e thellë dhe në detaje
e dokumenteve themeltarë të shoqatës,
ndihmon në rritjen e efektivitetit të
drejtimit të saj në të gjitha nivelet dhe
është një faktor i rëndësishëm në forcimin
e rolit drejtues të organeve të zgjedhura në
të gjithë nivelet. Pikërisht për këtë arsye,
në këtë takim u komentuan ato pjesë të
Statutit dhe Rregullores së Brendshme që
kanë lidhje me Degën e Kryqit të Kuq,

me detyrat e Kryetarit të Degës, dhe me
organizimin e Mbledhjes së Anëtarëve
dhe të Mbledhjes së Këshillit të Degës.
Element tjetër i rëndësishëm që
u trajtua në këtë takim ishin rëndësia
e zbatimit të detyrave të Kryetarit të
Komisionit të Financës, dhe mirë
funksionimi i Komisionit të Financës
në degë, si një domosdoshmëri për të
siguruar forcimin e rolit të organeve të
zgjedhura dhe rritjen e qëndrueshmërisë
financiare në degë.
Lidhja midis organeve të zgjedhura
dhe menaxhimit ishte një tjetër temë e
rëndësishme që u trajtua, si një element
i rëndësishëm për mirëfunksionimin
dhe zhvillimin e degës në veçanti dhe
shoqatës në përgjithësi. Pjesëmarrësit
sollën shembuj konkretë dhe diskutuan
duke ju referuar Statutit dhe Rregullores
së Brendshme të KKSH.
Puna në grupe me pjesëmarrësit u
fokusua në rolin e Kryetarit të Degës
në drejtimin e Kryqit të Kuq, në orga
nizimin e mbledhjes së Këshillit të Degës
dhe bashkëpunimi mes të zgjedhurve
dhe të punësuarve.
Në mbyllje të takimit, pjesëmarrësit
arritën në përfundimin se, për mbarë
vajtjen e punëve në degë, është shumë
i rëndësishëm një angazhim më i madh
i të zgjedhurve, i plotësimit të Komi
sionit të Financës dhe ushtrimit të
detyrave që Statuti dhe Rregullorja
e Brendshme kanë përcaktuar për të
zgjedhurit dhe të punësuarit në degë,
ashtu siç është e rëndësishme rritja e
bashkëpunimit ndërmjet të zgjedhurve
dhe të punësuarve në nivel dege dhe
mbajtja dhe forcimi i lidhjeve mes të
zgjedhurve në nivel dege dhe në nivel
qendror, në veçanti mes Kryetarëve të
Degëve dhe Presidentit të shoqatës.
Xhilda NUSHI
Koordinatore e
Funksionimit Organizativ
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Antonella – një vullnetare italiane në Kryqin e Kuq Shqiptar (Një intervistë në prag të largimit nga vendi ynë).
Antonella Mondi ka lindur në Firence. Ajo banon në Romë së bashku me
burrin dhe vajzën e saj shtatë vjeçe, Carlotta.
Antonela ka mbaruar studimet në mars të vitit 1994, në Fakultetin e
Mjekësisë dhe Kirurgjisë së Firences dhe specializuar në Geriatria dhe
Gerontologji pranë Universitetit Campus Bio-Medico të Romës në vitin 2010.
Ka filluar të bashkëpunojë me Kryqin e Kuq ndërkohë që vazhdonte
Universitetin, përfundon Kursin e Ndihmës së Parë të Kryqit të Kuq Italian në
degën e Firences, dhe me përfundimin e tij aktivizohet si vullnetare në fushën e
ndihmës mjekësore.
Në 1994 transferohet në Romë, dhe fillon të bashkëpunojë me Kryqin e Kuq
në shërbimin e personave toksikopedentë pranë Villa Maraini, si në njësitë e
lëvizshme në qytet, apo dhe në shërbimet e specializuara në Villa Maraini për
personat që janë marrë në kujdes aty.
Aktualisht, Antonella punon si mjeke në shërbimin e urgjencës në Romë, dhe
zhvillon në të njëjtën kohë dhe konsulenca geriatrike.
Antonella, pse në Shqipëri dhe si
vendosët që të bashkëpunoni me
Kryqin e Kuq Shqiptar?
Në Shqipëri kam ardhur në shtator
2012, duke qenë se bashkëshorti im
është transferuar këtu për arsye pune.
Ai është një diplomat karriere. Ne kemi
dhe një vajzë të vogël vetëm shtatë vjeçe,
Carlotta, dhe menduam se do të ishte
një eksperiencë e mirë dhe për të njohur
një vend dhe një popull të ndryshëm
nga Italia dhe italianët. Si një mjeke
gerantologe mendova se mund të isha
e dobishme në veprimtari të ndryshme,
gjithnjë me kuriozitetin për të njohur dhe
shëndetësinë shqiptare. Kështu vendosa
t’i bashkëngjitem Kryqit të Kuq Shqiptar
si vullnetare.
Si u pritët nga vullnetarët e
Kryqit të Kuq (Dega Tiranë)?
Kanë qenë të gjithë të përzemërt, më
kanë dhënë miqësinë e tyre dhe më kanë
ndihmuar shumë, veçanërisht për gjuhën.
Për fat të keq, nuk kam pasur kohën e
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mjaftë që të mësoj gjuhën tuaj, me gjithë
dëshirën e mirë, e kjo ka qenë arsyeja që
në pjesën më të madhe jam shoqëruar
nga vullnetarët shqiptarë që kanë bërë
dhe përkthyesin.
Ka qenë fati im që pjesa më e madhe
e shqiptarëve e njohin mrekullisht gjuhën
italiane, e kuptojnë dhe e shprehin, dhe
kjo ka qenë arsyeja që të komunikojë
nëpërmjet përkthimit, apo dhe drejt
përdrejt me “pacientët”.
Cfarë aktiviteti ke kryer në interes të
Kryqit të Kuq Shqiptar?
Dega e KK Tiranë ka veprimtari të
ndryshme dhe të shumta. Njëra prej tyre
është Qendra për Moshën e tretë. Në
këtë projekt jam angazhuar më së shumti,
dhe për profesionin tim duke u kujdesur
në mënyrë të veçantë për aspektin
shëndetësor të frekuentuesve duke bërë
kontrollin e tyre periodik mjekësor
si presionin e gjakut, etj) dhe duke i
këshilluar të bënin kujdes për patologji
të tjera kronike si diabeti, reumatizmën,
tipike për këtë moshë. Ndërkohë që jam
angazhuar në fushatat e sensibilizimit
për dhurimin vullnetar të gjakut, apo
dhe për sëmundje të tjera apo dhe
shpërndarjet ushqimore për njerëzit në
nevojë. Dhurimi vullnetar i gjakut është
një detyrë e rëndësishme që Kryqi i Kuq
Shqiptar ka marrë përsipër prej disa vitesh
duke kontribuar kështu në ndryshimin e
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Çmendim keni për veprimtarinë e
Kryqit të Kuq Shqiptar krahasuar dhe
me Kryqin e Kuq Italian?
Për Kryqin e Kuq Shqiptar dhe
veprimtaritë e tij, kisha dëgjuar përpara
se të vija në Shqipëri, nga një i afërmi
im, Massimo Barra, që ka qenë President
i Kryqit të Kuq Italian dhe Zëvendës
President i Federatës ndërkombëtare
të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të
Gjysmëhënës së Kuqe. Ashtu siç kisha
dëgjuar për mbështetjen që KK Italian
ka dhënë në ringritjen e Kryqit të Kuq
Shqiptar pas rifillimit të veprimtarisë
së tij. Ndryshimet janë të shumta, por
ajo që i bashkon është njerëzorja në
veprimtaritë e tyre. Në Itali, Kryqi i Kuq
zhvillon veprimtari të shumta në fushën

Redaksia e Revistës, falënderon
Antonellën për kontributin e dhënë
në Degën e KK të Tiranës dhe i uron
suksese në profesionin e saj dhe në
kontributin si vullnetare tashmë në
gjirin e Kryqit të Kuq Italian.

Në qendrën e Kryqit të
Kuq për moshën e tretë

mentalitetit, mbi të gjitha tek të rinjtë në
përfitim të njerëzve që kanë nevojë.
Një veprimtari e futur rishtas është
asistenca mjekësore në shtëpi për të
moshuarit e pamundur për të lëvizur.
Është një shërbim që kërkon përmirësime
të dukshme në vazhdimësi sepse problemet
me pacientët në moshë të madhe nuk
janë thjesht mjekësore, që sipas asaj që
kam konstatuar janë shumë mirë nën
kontroll nga mjekët përgjegjës, por dhe
ka nevojë dhe për mbështetje sociale. Këto
të fundit shpesh janë aspekte personal të
të moshuarit në jetën e tij të përditshme
(blerja e ushqimeve, higjiena personale dhe
e banesës, shoqërizimi. Shumë prej tyre
kanë fatin që të ndihmohen nga pjesëtarët
e tjerë të familjes por të tjerë janë tërësisht
vetëm dhe ndaj tyre duhet treguar kujdesi
më i madh.

mjekësore atë të toksikopendencës dhe
pacientëve të prekurve me HIV, në
ndërhyrjet në raste katastrofash brenda
dhe jashtë vendit, etj.
Kryqi i Kuq Shqiptar po zhvillon
një punë mjaft të mirë për rritjen e
kapaciteteve të tija (disa prej tyre, ne i
përmendëm kur folëm për degën e KK
të Tiranës) për të ofruar pas kësaj dhe
shërbime të vyera në kohë normale dhe
në raste katastrofash që nuk kanë qenë të
pakta në këto vite. Shqipëria, në ndryshim
nga Italia, është një vend me një popullsi
të re. Kam njohur shumë të rinj vullnetarë
plot energji që me siguri do të ndihmojnë
Kryqin e Kuq të rritet në veprimtaritë e
tij, në të gjithë vendin.
Personalisht jam shumë e lumtur që
kam qenë pjesë e kësaj eksperience, që
për fat të keq do të përfundojë shumë
shpejt. Por do të marr me vete kujtimin e
personave me të cilët kam bashkëpunuar
dhe të grupit të të moshuarve që kam
ndjekur nga afër në Qendrën për të
Moshuar të Degës së KK Tiranë.

shëndetësore dhe atë sociale, në fushën e
Ndihmë së Parë, në fushën e urgjencës

Me moshën e
tretë dhe fëmijët
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ÇFARË DUHET TË DIMË PËR NDIHMËN E PARË:

CIKLI I DYTË I PROGRAMIT TË NDIHMËS SË PARË: PLAGËT, DJEGIET, HEMORRAGJIA
Rekomandohet vizitë e menjëhershme
te mjeku jo më vonë se 6 orë. Në rast të
kundërt mund të ndodhin komplikacione
të rënda madje dhe jetë kërcënuese.

është e mundur. Ju mund të vendosnin
dhe një rrobë të pastër, si p.sh. një peshqir
mbi plagë.
Nëse plaga vazhdon të rrjedhë gjak,

Djegja
Si duhet të veproni?

Çdo ditë ndodh që nga aksidente,
sëmundje akute apo helmime, shumë
njerëz humbasin jetën ose vuajnë, për
shkak se ata nuk dinë si të japin ndihmë
vetes dhe të tjerëve.
Në kohë normale mësoni, sesi me
anë të masave të ndihmës së parë, të jeni
i aftë të shpëtoni vehten tuaj dhe të tjerët
në rast se dikush ka: • plage, • djegie, •
hemorragji etj.
Të dish si të japësh ndihmë të parë
dhe të mësosh të tjerët të japin atë për
të shpëtuar jetë njerëzore është veprim
human. Këto mësohen në kurset që kryen
Kryqi Kuq Shqiptar.
Për më shumë informacion
kontaktoni me Kryqin e Kuq në rrethin
tuaj.

Ndihma e Parë
• Vendoset i plagosuri ndenjur ose shtrirë
në një pozicion të përshtatshëm për të.
• Lidhet plaga me material steril

• Mënjanohet prekja e plagës me duar,
përdorni doreza apo qese plastike.

Plagët krijohen nga dëmtimi
pjesërisht apo tërësisht i lëkurës nga faktorë
të ndryshëm mekanik, etj.

• dhimbje
• Hemorragji
• prirje për infeksioni nga mikrobe që
fromojnë qelb, mikrobet e tetanosit dhe
të tërbimit në rastin e plagëve kafshuese
nga kafshët, etj.
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Largoni rrobat ose bizhuteritë nëse
nuk janë ngjitur me lëkurën.
Vendosni një rrobë të njomë pasi të
keni freskuar djegjen.
Mos i hapni flluskat e shkaktuara nga
djegja.
Mos përdorni (antibiotik) kremra kur
jeni duke dhënë ndihmën e parë.
Hkëshilloni të aksidentuarin që të
shkojë tek mjeku.

Ndalimi i hemoragjisë
• Nuk bëhet pastrimi ose dizifektimi i
plagës,
• Nuk përdoren medikamente mje
kësore apo barna popullore.
Nëse ka trupa të huaj në plag, mos i
hiqni ato.
Pjesa e plagosur e trupit vendoset në
popozicion të qetë.

REVISTA E KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR

vendosnin një fasho rreth saj. Sigurohuni
që fasho është shtrënguar mjaftueshëm për
të ndaluar rrjedhën e gjakut.

Shoku

• Veproni shpejt duke ushtruar presion

Plagët

Plagët shoqërohen me:

Freskoni vendin e djegjes sa më shpejt
që të jetë e mundur me ujë të rrjedhshëm
në një rubinet me ujë të ftohtë ose të vakët.
Ftohja me ujë të bëhet për një
periduhë 15 – 20 minuta, deri sa të
largohen dhembjet.

Kur ndodh një hemorragji dhe kur
ajo vazhdon gjatë mund të shkaktojë
humbje jete për fatkeqin.
Evitoni kontaktet me gjakun e të
aksidentuarit. Kërkojini të aksidentuarit
që të ushtrojë vetë presion mbi plagë.
Vendosni të aksidentuarin me kujdes në
pozicion shtrirë.
Uhstroni presion drejtpërdrejt mbi
plagë me dorën tuaj. Vendosni doreza nëse

Gjendja e shokut vjen si pasojë e
çrregullimit të sistemit të qarkullimit të
gjakut dhe nga hemorragjitë e ndryshme.
Ai është një reagim i organizmit që
zhvillohet gradualisht dhe që mund të cojë
në kërcënim për jetën.
Në rast gjendje shoku jepet kjo
ndihmë e parë:
• Ndalo shpejt hemorragjinë;
• Kujdesu për plagën;
• Vendos fatkeqin mbi një mbulesë;
• Vendosnin të dëmtuarin, në një pozi
cion të rehatshëm që nuk i shkakton
dhembje (p.sh. shtrirë në kurriz, me
këmbët në pozicion ngritur, etj.)
• Liro veshjet që e shtrëngojnë;
• Mbulo fatkeqin me ndonjë rrobë;
• Bëj ajrosjen e mjedisit ku gjendet i
aksidentuari.
• Siguro qetësi;
• Jepi zemër fatkeqit për t’a qetësuar;
• Bëj kontroll të herë pas hershëm të
vetëdijes, frymëmarrjes dhe qarkullimit
të gjakut.

Në kohë normale
mësoni sesi me anë të
masave të ndihmës
së parë, të jeni i aftë
të shpëtoni veten tuaj
dhe të tjerët në rast se
dikush ka:
Plagë,
Djegie,
Hemorragji, etj.
Të dish të japësh
ndihmë të parë
dhe të mësosh të
tjerët të japin atë
për të shpëtuar jetë
njerëzore, është
veprim human. Këto
mësohen në kurset
që kryen Kryqi i Kuq
Shqiptar
Kjo fletë palosje, nuk
zëvendëson trajnimin
për ndihmën e parë
të ofruar nga Kryqi i
Kuq Shqiptar, sepse
vetëm një kurs i
plotë trajnimi ju jep
aftësitë e duhura për
të vepruar në raste
aksidentesh, për të
shpëtuar jetë, kudo
që të ndodhin ato, në
shtëpi, në punë apo
në rrugë.

U zhvillua Faza e parë dhe
e dytë e Konkursit të XVII
Kombëtarë të Ndihmës së Parë.
Kryqi i Kuq Shqiptar prej vitesh është
i angazhuar në sensibilizimin dhe ndër
gjegjësimin e komunitetit për dhënien e
Ndihmës së Parë.
Konkursi Kombëtar i Ndihmës së
Parë, është një aktivitet tradicional. Faza
e parë e këtij konkursi, ajo e takimeve në
nivel dege, u zhvillua në muajin mars. Janë
38 degë të KKSH që organizuan konkursin
me ekipet e trajnuara nga instruktorët e
degëve. Aktivitetet u zhvilluan në qendër të
qyteteve, në mjedise publike, ku vullnetarët
e Kryqit të Kuq demonstruan për publikun
teknikat e dhënies së ndihmës së parë,
shoqëruar me shpërndarjen e fletëpalosjeve
dhe vendosjen e posterave.
Gjithsej u angazhuan rreth 840 vull
netarë të trajnuar dhe instruktorë të degëve.
Më hollësisht: 22 degë u paraqitën me 2
grupe vullnetarësh, 6 degë u paraqitën me
3-4 grupe vullnetarësh, 9 degë u paraqitën
me 5-6 grupe vullnetarësh dhe dega Tiranë
u paraqit me 15 grupe vullnetarësh. Në 14
degë aktiviteti u pasqyrua edhe në mediat
lokale.
Në muajin prill u zhvillua faza e dytë
e Konkursit, që janë takimet rajonale.
Takimi i parë u zhvillua në Shkodër më
11 prill me degët e KK të zonës veriore.
Fitues ishin dega e KK Shkodër e cila
zuri vendin e parë, dega e KK Lezhë vendin
e dytë dhe dega e KK Mat vendin e tretë.
Takimi i dytë u zhvillua në Durrës më
25 prill, me degët e KK të zonës qendrore
dhe juglindore dhe fitues ishin dega e KK
Tiranë, e cila zuri vendin e parë, dega e
KK Librazhd vendin e dytë, dhe dega e
KK Durrës vendin e tretë.
Takimi i tretë u zhvillua në Vlorë më
2 maj 2015 me degët e zonës jugore dhe
fitues ishin dega e KK Fier në vendin e
parë, dega e KK Lushnje vendin e dytë dhe
dega e KK Kuçovë vendin e tretë.
Tre fituesit e çdo takimi do të marrin
pjesë në Takimin final të këtij konkursi,
që do të zhvillohet në Tiranë më datë 8
maj – Dita Botërore e Kryqit të Kuq dhe
e Gjysmëhënës së Kuqe.
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Kryqi i Kuq dhe Gjysmëhëna e Kuqe pas 2015 për një zhvillim të qëndrueshëm të veprimtarive humanitare
Lëvizja ndërkombëtare e Kryqit të
Kuq po punon për vlerësimin e punës
së bërë në realizimin e objektivave deri
në vitin 2015 dhe vendosjen e piketave
orientuese për pas vitit 2015, gjithnjë në
rishikim të Strategjisë 2020 të Federatës
ndërkombëtare të Shoqatave të KK dhe
GjK.
Drejtimet kryesore të veprimtarisë
pas vitit 2015 janë dhënë fillimisht në
një dokument orientues të miratuar
nga Këshilli Drejtues i Federatës
Ndërkombëtare në shtator 2013 dhe më
pas në Deklaratën e Sidney, e miratuar
Në ndihmë të emigrantëve
në Sicili, Itali

nga Asambleja e Përgjithshme në 2013.
Falë lidhjeve të vullnetarëve me
komunitetet e njerëzve në nevojë, KK
dhe GjK janë pozicionuar mjaft mirë,
për t’u bërë zëdhënësi i tyre, në mënyrë
që programi i zhvillimit “Pas 2015”
i Kombeve të Bashkuara të marrë në
konsideratë nevojat, të drejtat dhe
mendimin e njerëzve në nevojë. Programi
“Pas 2015”, me shumë gjasa do të
ndryshojë bashkëpunimin ndërkombëtar
duke ndikuar në ndihmat dhe përparësinë
e donatorëve, si dhe në politikat e
zhvillimit në nivel ndërkombëtar,
kombëtar dhe rajonal.
Drejtimet kryesore të veprimtarisë së
Kryqit të Kuq pas 2015 janë:
1. Reduktimi i rreziqeve dhe forcimi
i sigurisë dhe përshtatshmërisë së
njerëzve në nevojë, duhet të integrohet
në të gjitha “Objektivat për një
zhvillim të qëndrueshëm” (OZHQ),
duke iu përgjigjur nevojave të më
të varfërve dhe të më nevojtarëve.
Më të varfrit dhe më nevojtarët
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preken në mënyrë jopropocionale
nga katastrofat. Objektivat duhet të
fokusohen më mirë mbi mirëqenien
e më të varfërve dhe të grupeve në
nevojë, duke synuar reduktimin e
humbjeve ekonomike dhe mbrojtjen
e mirëqenies së më nevojtarëve.
2. Siguria ushqimore dhe ushqyerja –
synimet e kësaj fushe janë të qarta,
më konkretisht çdo njeri ka të drejtë
të ketë qasje të vazhdueshme në ush
qime të ngrënshme, të pastra, në sasi
të mjaftueshme dhe me çmime të
përballueshme. Ky synim përfshin edhe
ato të Federatës
ndërkombëtare, që
janë një qasje më e
mirë në pronësinë
natyrore dhe në
shërbimet bujqësore
për të gjithë, për
fshirë këtu dhe
shfr ytëzuesit e
vegjël, gratë, komu
nitetet autoktone
dhe lokale, si dhe
forcimin e për
shtatshmërisë së sistemeve të shfry
tëzimit bujqësor dhe të burimeve
ushqimore përballë ndryshimeve
klimaterike.
3. Jetë më të shëndetshme - Shëndeti
është një fushë që ka përparësi dhe
është një fushë shumë e njohur për
Federatën ndërkombëtare. Federata
ndërkombëtare synon gjithashtu
edhe mbulimin e sëmundjeve univer
sale dhe krijimin e shërbimeve shën
detësore, të mjaftueshëm dhe me
çmime të përballueshme nga të gjithë,
duke luftuar për barazi, në mënyrë që
të varfrit dhe më nevojtarët të kenë
qasje në shërbimet e shëndetit.
4. Përshtatshmëria e strukturave të
shëndetit duhet të merret në kon
sideratë në OZHQ. Reduktimi i
rreziqeve të katastrofave është një
çështje ndërsektoriale dhe duhet
trajtuar në kontekstin e shëndetit,
për të bërë që komunitetet e prekura
nga një katastrofë, të kenë qasje
në përkujdesjet shëndetësore dhe
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strukturat e shëndetit të jenë të mbroj
tura.
5. Uji dhe kanalizimet – Përparësitë e
KK dhe GjK për furnizimin me ujë të
pijshëm dhe kanalizime për të gjithë,
duhen mbrojtur me vendosmëri në të
ardhmen, duke qenë se ato përbëjnë një
lidhje organike ndërmjet menaxhimit
të katastrofave dhe zhvillimit afatgjatë.
Uji i pijshëm dhe kanalizimet nuk
duhen konsideruar si një luks, por
si një e drejtë njerëzore, dhe asnjë
diskriminim nuk duhet të ekzistojë
për t’i pasur ato, kur bëhet fjalë
për të varfër apo për më nevojtarët;
pabarazisë gjinore, kombësisë apo
bindjeve fetare.
6. Migrimi: Emigrantët janë ndërmjet
grupeve sociale më nevojtarë dhe
shpesh objekt keqtrajtimi e shfrytëzimi
i egër. Jashtë sistemeve tradicionale
sociale, jo gjithnjë ata kanë qasje ndaj
shërbimeve shëndetësore dhe ndihmës
sociale, në respekt të nevojave të tyre
elementare dhe dinjitetit. Sot në
botë vlerësohet se janë 214 milion
emigrantë, pa llogaritur më shumë
se 27.5 milion persona të zhvendosur
brenda vendeve të tyre. Njerëzit mund
të zhvendosen, përkohësisht apo për
periudha më të gjata, sepse katastrofat
apo situata të tjera, me një kohëzgjatje
akoma më të madhe kërcënojnë jetën
e tyre dhe mjetet e tyre të mbijetesës.
7. Dhuna: Dhuna në katastrofa është
një tendencë veçanërisht alarmuese,
në rritje dhe e paparashikueshme.
Kryqi i Kuq dhe Gjysmëhëna e Kuqe
kërkojnë që parandalimi i dhunës
të ketë një vëmendje prioritare në
“Programet e zhvillimi pas 2015”,
duke e ndërthurur atë plotësisht me
objektivat e zhvillimit social. Për këtë
qëllim, është thelbësore që strukturat
dhe mjetet që u lejojnë personave dhe
komuniteteve të angazhohen në një
dialog konstruktiv me qëllim zbutjen
e tensioneve dhe tejkalimin e ndarjeve,
të jenë në dispozicion të individëve dhe
të arritshme prej tyre.
Marrë nga Federata
Ndërkombëtare e KK dhe GjK

Nga veprimtaritë e Kryqit të Kuq Shqiptar
Një delegacion i Kryqit
të Kuq Shqiptar viziton
Kryqin e Kuq të Kosovës
Një delegacion i Kryqit të Kuq
Shqiptar i kryesuar nga Presidenti i tij,
zoti Ylli Alushi, vizitoi Kryqin e Kuq të
Kosovës më datë 12 prill. Delegacionit iu
rezervua një pritje e ngrohtë vëllazërore
nga Kryetari i Kryqit të Kuq të Kosovës,
zoti Adem Nura dhe stafi i zyrës kryesore.
Në bisedimet e zhvilluara në këtë
vizitë u diskutua për bashkëpunimin e
deritanishëm ndërmjet dy shoqatave tona
dhe forcimin e tij në të ardhmen nëpërmjet
veprimtarive konkrete dypalëshe.

Për një angazhim më
të madh të të rinjve
në dhurimin vullnetar
të gjakut - Seminar
trajnimi me të rinjtë e
“Klubi 25”
Kryqi i Kuq Shqiptar ka filluar
zbatimin e projektit “ Klub 25” nga
viti 2007, me mbështetjen e Kryqit të
Kuq Norvegjez. Projekti është pjesë e
Programit të promovimit të dhurimit
vullnetar të gjakut, nëpërmjet të cilit
promovohet shëndeti dhe një stil jetese në
mënyrë të sigurt nëpërmjet dhuruesve të
gjakut; inkurajohen të rinjtë të dhurojnë
gjak rregullisht deri në moshën 25 vjeç.
Për ecurinë e suksesshme të këtij
projekti është bashkëpunuar me struktura
të arsimit dhe ato të shëndetësisë. Shembuj
të këtij bashkëpunimi në veprimtaritë
humanitare të Kryqit të Kuq janë të
shumtë. Në këtë kontekst, më 17-18 prill

2015, u organizua në Durrës, seminari dy
ditor me teme: “Trajnim i Trajnerëve”,
me pjesëmarrje të anëtarëve të dalluar të
“Klubit 25”, nga të gjitha degët kryesore
të Kryqit të Kuq ku zbatohet projekti si
Tiranë, Durrës, Korçë, Berat, Shkodër,
Vlorë etj.
Qëllimi i seminarit ishte të formonte
trajnues për bashkëmoshatarët e tyre
lidhur me kulturën e dhurimit vullnetar
të gjakut. Përveç anëtarëve të “Klubit
25”, ishin të ftuar lektorë e pedagogë
të cilët ligjëruan për tema të ndryshme
si: “Komunikimi” nga Entela Binjaku;
“Edukimi i të rinjve si lider”, “ Rinia si
objekt i dhurimit të gjakut”, mbajtur
nga Orjola Pampuri dhe “Drejt dhurimit
vullnetar të gjakut” nga Uarda Petriti.
Në seminar u prezantuan gjithashtu,
tema të ndryshme në funksion të qëllimit,
nga Koordinatorja e Programit, zj. Ariana
Deliana dhe Koordinatorja e Projektit
“Klub 25” Xhulieta Mucollari. Risi në
zhvillimet e projektit Klub 25 solli tema
“Mbi përdorimin me efektivitet të rrjeteve
sociale dhe internetit”, prezantuar nga dy
anëtare të dalluar të “Klub 25”, Herga
Agaj dhe Elda Bunguri.
Seminari ishte një tjetër hap drejt
formimit të trajnuesve për bashkë
moshatarët e tyre lidhur me dhurimin
vullnetar të gjakut në vendin tonë. Në
këtë mënyrë, nëpërmjet “Trajnim për

trajnerë” do të krijohet një bashkëpunim
afatgjatë ndërmjet të rinjve në fushën e
dhurimit vullnetar të gjakut, me qëllim
që të rritet më shumë numri i dhurimeve,
numri i dhuruesve të rregullt dhe të kemi
një gjak të sigurt dhe të mjaftueshëm.

Dhurimi vullnetar i
gjakut – një nismë që po
përqafohet gjithnjë e më
shumë nga rinia
“Secili nga ne e ka fuqinë të marrë
vendim që të shpëtojë një jetë”. Kryqi
i Kuq Shqiptar (KKSH) ka krijuar një
eksperiencë të mirë në promocionin e
dhurimit vullnetar të gjakut. Falë një
pune intensive në vite, ai është bërë
realisht lider në fushën e promocionit
të dhurimit vullnetar falas të gjakut,
ashtu siç është përcaktuar në Strategjinë
e Ministrisë së Shëndetësisë për një gjak
të mjaftueshëm dhe të sigurtë.
Në këtë periudhë, veprimtaritë e
KKSH janë shtrirë në 20 degë në mbarë
vendin në të cilat janë angazhuar më
shumë se 130 vullnetarë. Si rezultat janë
mbledhur rreth 2 000 njësi gjak ose 8.3%
më shumë se të njëjtën periudhë të një
viti më parë.
Të shumtë kanë qenë individët dhe
institucionet private e shtetërore që i
janë përgjigjur thirrjes së KKSH për të
dhuruar gjak vullnetarisht. Falënderojmë
për kontributin e dhënë: Forcat tokësore
Zall-Herr, Poshnje, Vau i Dejës, Drejtoria
e Policisë, Fier; Ambasada Amerikane,
Instituti Bujqësor në Kamzë, Universitetet
në Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër,
Fakultetet e Mjekësisë dhe Infermierisë në
Tiranë, Shkodër dhe Durrës, Call Center
Tiranë dhe Durrës, Teleperformanca
Tiranë, Komuniteti Mysliman Tiranë,
Shkodër dhe Kavajë, Drejtoria Arsimore
dhe Shkollat e Mesme të Përgjithshme në
Tiranë, Lezhë, Durrës, Librazhd, Kavajë;
Bashkia Lezhë dhe Komunat Shënkoll,
Balldren e të tjera. Kryqi i Kuq Shqiptar
përcjell një falënderim të veçantë për të
gjithë dhuruesit vullnetarë dhe në veçanti
për dhuruesit e rregullt!

Ambasada amerikane
në Tiranë dhuron gjak.
Ambasadori Donald Lu mori pjesë në
“Dhurimin vullnetar të Gjakut” organizuar
në Ambasadën Amerikane në Tiranë, në
bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar.
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Nga veprimtaritë e Kryqit të Kuq Shqiptar
“Dhurimi i gjakut nuk kërkon më
shumë sesa disa minuta nga koha juaj, por
dhuron një jetë të tërë për dikë tjetër. Ju
ftoj të gjithëve që të mbështesim Kryqin
e Kuq Shqiptar”, - tha Ambasadori Lu.
Dhurimi i Gjakut nga Ambasada
Amerikane në Tiranë është një aktivitet
që mbahet çdo vit dhe fton të gjithë
punonjësit e Ambasadës që të dhurojnë
gjak. Sipas Kryqit të Kuq, një qese gjak
mund të shpëtojë 3 jetë njerëzish. Bëhuni
edhe ju një kontribues! Dhuroni gjak dhe
do të mund të shpëtoni jetë dhe të jepni
shpresë!

jetësore të nevojshme, që përfshijnë
ushqim, strehim, ujë dhe përkujdesje
shëndetësore për 75 000 persona. Apeli
vjen pas alokimit nga Fondi i emergjencës
së Federatës për raste katastrofash të
shumës prej 500 000 franga zvicerane, e
livruar menjëherë në ndihmë të njerëzve
në nevojë.
Kryqi i Kuq i Nepalit ka një eks
periencë të madhe në përgjigjet ndaj
katastrofave natyrore dhe luan një rol
lider në Planin e emergjencës së qeverisë
për të tilla raste. Vullnetarët e trajnuar në
ndihmën e parë dhe në kërkim shpëtimin
janë mobilizuar tashmë dhe prej tri ditësh
po punojnë në terren.
Në shenjë solidariteti me Lëvizjen
ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të
Gjysmëhënës së Kuqe dhe në përgjigje të
apelit të ndihmës së lëshuar nga Federata
ndërkombëtare, Kryqi i Kuq Shqiptar jep
20 000 euro.

Ambasada e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës në Shqipëri, e ka kthyer në
traditë dhurimin e gjakut. Është viti i
shtatë që kjo ambasadë bashkëpunon me
Kryqin e Kuq Shqiptar në promovimin
e “Dhurimit Vullnetar të Gjakut”. Në
seancën e radhës u dhuruan 33 njësi
gjak, që do të shkojnë në ndihmë të
fëmijëve talasemikë. Faleminderit stafit
të ambasadës amerikane!

Kryqi i Kuq Shqiptar
kontribuon me 20 000
euro për emergjencën
humanitare në Nepal.
Federata ndërkombëtare e Shoqatave
të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së
Kuqe (FNKK) ka nisur një operacion të
gjerë ndihme emergjente në përgjigje të
pasojave të tërmetit që goditi Nepalin më
25 prill. Autoritet vendore raportojnë
për mbi 7600 të vdekur dhe shumë
ndërtesa tërësisht të rrënuara, kryesisht
në kryeqytetin Katmandu.
Në përgjigje të nevojave të theksuara
humanitare si rezultat i tërmetit, FNKK
ka lëshuar një apel ndihme emergjente
prej 33.4 milion franga zvicerane, me
qëllim realizimin në vend të shërbimeve
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U zhvillua
fushata “Promovimi i
Vlerave Humanitare dhe
Parimeve Themelore të
Kryqit të Kuq”
Të shumta dhe të shumëllojta ishin
veprimtaritë e zhvilluara nga të gjitha
degët e Kryqit të Kuq Shqiptar (KKSH)
në kuadër të fushatës “Promovimi i
Vlerave Humanitare dhe Parimeve
Themelore të Kryqit të Kuq”, zhvilluar
që nga fillimi i vitit. Takimet e shumta
sensibilizuese në shkollat 9-vjeçare të
vendit dhe ato të mesme, sollën si rezultat
veprimtaritë e shumta me rastin e 8 majit
– Dita Botërore e Kryqit të Kuq dhe
Gjysmëhënës së Kuqe.
Një vend i rëndësishëm, në këtë

REVISTA E KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR

fushatë, iu kushtua promovimit të shtatë
Parimeve Themelore të Kryqit të Kuq dhe
të Gjysmëhënës së Kuqe, duke qenë se në
këtë vit kremtohet 50-vjetori i miratimit të
këtyre parimeve. 8 maji – ishte njëkohësisht
dhe dita që Lëvizja ndërkombëtare e Kryqit
të Kuq dhe e Gjysmëhënës së Kuqe njofton
nismën për një promovim dhe diskutim
të gjerë të vlerave humanitare që mbartin
këto parime.
Fushata kulmoi me hapjen e
Ekspozitave me vizatime në 38 degë të
Kryqit të Kuq Shqiptar. Vizatimet dhe
punimet shprehnin ndjenjat e fëmijëve
për veprimtarinë konkrete të Kryqit të
Kuq dhe Parimet Themelore.
Të gjitha degët e KKSH u për
fshinë në këtë fushatë që zgjati rreth
2 muaj. Grupet e vullnetarëve të traj
nuar posaçërisht, organizonin seanca
sensibilizuese me fëmijët e shkollave
9-vjeçare dhe bashkëmoshatarët e tyre në
Shkollat e Mesme për vlerat humanitare
të Parimeve Themelore, duke i nxitur
ata që këto njohuri t’i reflektonin në
vizatimet e tyre.
Një mbështetje për t’u falënderuar
në këto organizime, ishte ajo e
Drejtorive arsimore dhe drejtuesve të
shkollave, të cilat mundësuan kushtet
për këtë fushatë. Bisedat konkrete,
shpërndarjet e materialeve promovuese
dhe sensibilizuese, hapja e këndeve të KK,
zhvillimi i veprimtarive konkrete, ishin
disa nga veprimtaritë e zhvilluara. Është
për t’u përmendur puna e mirë e bërë,
në mënyrë të veçantë në degët e mëdha
të shoqatës, në të cilat u zhvilluan 158
seanca sensbilizimi, dhe u përfshinë 133
vullnetarë të trajnuar
Është e sigurt se rezultati i fushatave
të tilla do të pasqyrohet nesër në
angazhimin e këtyre fëmijëve, për të
dhënë kontributin në veprimtaritë
humanitare të KKSH.

Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq
dhe e Gjysmëhënës së Kuqe në të cilën bën pjesë edhe Kryqi i Kuq
Shqiptar, përfshin tre përbërës: Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq
(KNKK), Federatën Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së
Kuqe (Federata Ndërkombëtare) dhe Shoqatat Kombëtare.

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

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

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

Të gjithë përbërësit e Lëvizjes Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe
udhëhiqen nga shtatë parimet themelore:
humanizmi, paanësia, asnjëanësia, pavarësia, vullnetarizmi, uniteti dhe universaliteti
Po ashtu dhe të gjitha aktivitetet e Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe synojnë të njëjtin objektiv:
të ndihmojnë ata që vuajnë, pa asnjë lloj diskriminimi, duke kontribuar kështu për paqen në botë

2015 - Vit jubilar i Parimeve Themelore!
50 vjet nga formulimi dhe miratimi i 7 Parimeve Themelore të Lëvizjes sonë!

