Raporti vjetor 2014
Raporti vjetor 2014 pasqyron në mënyrë të përmbledhur aktivitetet kryesore të vitit,
sipas qëllimeve të Strategjisë 2015. Çdo qëllimi strategjik, i përgjigjen një ose më
shumë programe dhe, sigurisht, disa projekte. Paraqitja e Raportit vjetor 2014, është
angazhim për të qenë transparent me anëtarët dhe vullnetarët e shoqatës, si dhe me
të gjithë bashkëpunëtorët e tjerë jashtë saj dhe sidomos me donatorët.
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Të nderuar miq,
Raporti vjetor i aktiviteteve të Kryqit të Kuq
Shqiptar (KKSH), është një pasqyrë e veprimtarive
që shoqata jonë ka realizuar gjatë vitit 2014. Këto
aktivitete janë pjesë e parashikimeve që KKSH bën
nëpërmjet dokumentit bazë të veprimtarive të tij,
Strategjia e KKSH për vitet 2010-2015. Për këtë
arsye, është kënaqësi e veçantë për mua që të ndaj këtë
raport, jo vetëm me lexuesin e thjeshtë, por, në radhë
të parë, me të gjithë kontribuuesit, brenda dhe jashtë
shoqatës, pa të cilët do të ishin të vështira arritjet e
realizuara gjatë këtij viti.
Për KKSH, viti 2014 ishte një tjetër vit pune plot
me veprimtari të shumta, në përmbushje të qëllimit
dhe të objektivave që shoqata i ka vënë vetes, në
fusha të ndryshme, siç janë: ajo sociale, e shëndetit,
e ndihmës së parë, e përgatitjes dhe ndërhyrjes në
raste katastrofash dhe fusha e promovimit të vlerave
humanitare dhe Parimeve themelore të Kryqit të Kuq
dhe të Gjysmëhënës së Kuqe
Gjatë vitit 2014 u arrit të realizoheshin më shumë
veprimtari në ndihmë të njerëzve në nevojë e veçanërisht për disa grupe të veçantë siç janë: fëmijët,
pleqtë e vetmuar, familjet e mëdha apo gratë në
2

raport vjetor 2014

nevojë, etj. Pra, gjatë këtij viti u organizuan më
shumë veprimtari, kemi pasur një gjeografi më e
madhe dhe, sigurisht më shumë persona në nevojë
të ndihmuar.
Vëmendje të veçantë, shoqata i ka kushtuar edhe
gjatë këtij viti, rritjes e zhvillimit të mëtejshëm të
kapaciteteve njerëzore, materiale dhe financiare të saj,
si dhe mundësimin e kryerjes së shërbimeve në fusha
të veçanta si: ndihma e parë, nëpërmjet organizimit
të kurseve me kandidatët për drejtues automjeti apo
për institucione shtetërore dhe private; në fushën
sociale, nëpërmjet realizimit të projektit “Integrimi
i grave në tregun e punës”; në fushën e promocionit
të dhurimit vullnetar të gjakut, etj.
Një vend të rëndësishëm gjatë këtij viti, ka zënë
edhe puna me rininë dhe publikun e gjerë, në drejtim
të promocionit të vlerave humanitare dhe të Parimeve
themelore të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së
Kuqe. Tipar dallues i shoqatës sonë është fakti se, si
në numrin e anëtarëve ashtu dhe në numrin e vullnetarëve, të rinjtë zënë një përqindje më të madhe se
grupmoshat e tjera të shoqërisë. Puna me të rinjtë sot,
është një investim me shumë vlerë për të ardhmen
e shoqatës.
Gjithmonë ka ekzistuar një hendek ndërmjet
nevojave të shoqërisë në përgjithësi, dhe mundësive
që ekzistojnë për t’i plotësuar këto nevoja. Sa më
të zhvilluara dhe të prosperuara të jenë vendet, aq
më i vogël është ky hendek, sa më pak të zhvilluara
dhe sa më të varfra të jenë ato, aq më i madh është
ky hendek. Gjithkush e prek dhe e kupton magnitudën e këtij hendeku në vendin tonë. Këtë e dimë
edhe ne, vullnetarët dhe stafi i KKSH dhe prandaj
jemi të përcaktuar si shoqatë që, duke kontribuar në
plotësimin e nevojave të personave më të defavorizuar

në vend, synojmë zvogëlimin e këtij hendeku, duke
u shndërruar në këtë mënyrë, në ndihmës të strukturave shtetërore në çështjet humanitare.
Bashkëpunimi me strukturat shtetërore ka synuar
gjithmonë në tërheqjen e kontributit të tyre për sa i
përket vlerësimit të nevojave dhe identifikimit sa më
mirë të më nevojtarëve. Për të mundësuar identifikimin e më nevojtarëve, KKSH, është i angazhuar në
monitorimin e informacionit të grumbulluar për këtë
qëllim, me synim rritjen e objektivitetit dhe transparencës në punën tonë humanitare.
Për Kryqin e Kuq Shqiptar, marrëdhëniet në
strukturat e ndryshme të Lëvizjes ndërkombëtare të
Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe si: Federata
Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe
të Gjysmëhënës së Kuqe, Komiteti Ndërkombëtar i
Kryqit të Kuq dhe shoqatat ndryshme si motra, në
mënyrë të veçantë ato të rajonit, kanë shënuar rritje,
në bashkëpunimin dhe ndihmën reciproke në raste
katastrofash.
Ky vit do të mbahet mend dhe për dy ngjarje të
rëndësishme për Kryqin e Kuq Shqiptar. Shoqata do
të dekorohej nga Presidenti i Republikës me Titullin
“Nënë Tereza” me motivacion: “Në nderim të veprimtarisë së vazhdueshme dhe të çmuar për realizimin
e misionit vullnetar në ndihmë të njerëzve në nevojë,
duke forcuar solidaritetin e shoqërisë dhe vlerat bashkëpunuese”. Po ashtu, edhe Presidenti i shoqatës,
Prof. Dr. Shyqyri Subashi, do të nderohej me Titullin
“Për merita të veçanta civile”, me motivacionin, “në
njohje të veprimtarisë së tij të vazhdueshme, në
përkrahje të shtresave në nevojë dhe rasteve të fatkeqësive në vendin tonë, si dhe për kontributin profesional shumëvjeçar në drejtimin e Kryqit të Kuq
Shqiptar”.

Aspekt i veçantë i punës së shoqatës gjatë vitit
2014 ishte dhe ai që lidhej me organizimin e zgjedh
jeve në organet drejtuese të saj, si në nivel qendror
ashtu dhe në nivel lokal. Realizimi me sukses i këtyre
zgjedhjeve është një arritje shumë e rëndësishme për
shoqatën, pasi kjo tregon qartë se, KKSH, jo vetëm që
është rritur, por edhe është zhvilluar e maturuar më
tej. Ai, nëpërmjet punës tij të ndërtuar në vite, është
në gjendje të transmetojë eksperiencën e nevojshme
tek vullnetarët dhe anëtarët e rinj, të cilët gëzojnë
të drejtën e marrjes së përgjegjësive, nëpërmjet një
procesi zgjedhor të parashikuar në dokumentet bazë
të shoqatës. Pritshmëria e rezultatit të këtij procesi
mendohet dhe shpresohet të ndikojë pozitivisht në
forcimin e zhvillimin e mëtejshëm të shoqatës.
Do të doja që të përshëndesja dhe të falënderoja
me këtë rast, të gjithë kontribuuesit për arritjet e deri
tanishme të shoqatës, në mënyrë të veçantë anëtarët
dhe vullnetarët e saj, anekënd vendit, anëtarët e strukturave vendimmarrëse dhe stafin, në nivel lokal e
në seli, duke shprehur vlerësimin e falënderimet e
KKSH për ta.
Shpreh bindjen se, së bashku, ne do të mund
t’i çojmë përpara arritjet e Kryqit të Kuq Shqiptar,
duke marrë mbi vete më shumë përgjegjësi dhe duke
sjellë më shumë shërbime e ndihmë për shtresat në
nevojë. 
Presidenti
Magj. Ylli Alushi
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Qëllimi 1
Të përhapen më tej njohuritë rreth misionit dhe
veprimtarive të Kryqit të Kuq dhe të promovohen
vlerat humanitare dhe Parimet themelore të Lëvizjes
ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.
Objektivat:
1. Të rrisë imazhin e Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së
Kuqe në përgjithësi dhe të Kryqit të Kuq Shqiptar në
veçanti, për publikun e gjerë.
2. Të promovojë vlerat humanitare, Parimet Themelore
të Lëvizjes ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të
Gjysmëhënës së Kuqe dhe të Drejtën Ndërkombëtare
Humanitare.
3. Të bëjë të njohura veprimtaritë e shoqatës dhe të rrisë
nivelin e marrëdhënieve me publikun dhe me grupet
shenjë të interesuara.
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PROGRAMI I KOMUNIKIMIT
Për Programin e Komunikimit, veprimtaritë e
zhvilluara gjatë vitit 2014, kanë konsoliduar më tej
traditën tashmë të krijuar në marrëdhënie me publikun e gjerë dhe në mënyrë të veçantë me median,
duke ruajtur parimet mbi të cilat zhvillohet veprimtaria e Kryqit të Kuq Shqiptar.
Viti 2014 shënon 50 vjetorin e miratimit e të
Drejtës Ndërkombëtare Humanitare që në thelbin e
tyre kanë Konventat e Gjenevës të vitit 1949. E drejta
ndërkombëtare humanitare e cila rregullon ligjshmërinë e konflikteve të armatosur dhe më posaçërisht,
të drejtat e popullsisë civile në konfliktet e armatosura,
po gjen një shtrirje gjithnjë e më të madhe në vendin
tonë. Falë dhe përpjekjeve të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, prej vitesh është arritur që të
vendosen në korikulat e formimit dhe edukimit të
forcat e armatosura, policisë së shtetit dhe në mënyrë
të veçantë studentëve të drejtësisë, mësimi i kësaj të
drejte. Pa dyshim që kjo e drejtë zë një vend të rëndësishëm dhe në formimin e vullnetarëve, në mënyrë të
veçantë të të rinjve të Kryqit të Kuq Shqiptar.
Në qendrën të vëmendjes të punës së programit,
kanë qenë veprimtaritë për të bërë të njohur punën
e shoqatës te publiku i gjerë, dhe për të përcjellë
nëpërmjet tyre, vlerat humanitare të Kryqit të Kuq.
Kujdes është bërë për promovimin e këtyre vlerave te
rinia shkollore dhe jo vetëm, me qëllim shpalosjen e
vlerave edukative të veprimtarive të Kryqit të Kuq,
duke i parë ata, të rinjtë si brezi i ardhshëm i anëtarëve
dhe vullnetarëve të shoqatës.
Publikimet e shoqatës, duke nisur nga Revista
e Kryqit të Kuq Shqiptar, Raporti Vjetor, botimet
e ndryshme të realizuara nga programet si postera,

fletë palosje, etj., janë konsideruar si një aset me mjaft
vlerë sensibilizues dhe edukues, dhe për këtë është
treguar kujdes si në botim ashtu dhe në përdorimin
e tyre, me qëllim, një efektivitet sa më të lartë në veprimtaritë për të cilën janë realizuar.
Një punë e mirë është bërë në nivel dege, në përgatitjen e vullnetarëve që merren me promovimin e
vlerave humanitare, të Parimeve Themelore të Lëvizjes
ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës
së Kuqe dhe të Drejtës Ndërkombëtare Humanitare.
Vullnetarët kanë qenë mjaft aktivë në fushatën promocionale të organizuar në kuadër të Konkursit
Kombëtar të KKSH “Fëmijët dhe Kryqi i Kuq”, që si
gjithnjë u mbyll me Ekspozitën Kombëtare të organizuar në Tiranë më 8 maj, Ditën Botërore të Kryqit
të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe. Në këtë kuadër
vlen të përmendet seminari me mësuesit e vizatimit,
të përzgjedhur nga degët me qëllim orientimin sa më
të mirë të punimeve të nxënëseve.
Një vëmendje e veçantë i është kushtuar medjas
sociale, dhe më konkretisht pasqyrimit të veprimtarive në faqen e internetit të shoqatës. Në faqen e
internetit, u punua për një pasqyrim më të gjerë dhe
më të larmishëm, jo vetëm të veprimtarive të organizuara në shkallë kombëtare, por dhe atyre ndërkombëtare.
Si çdo vit, u organizua në Seli, seminari me koordinatorët e komunikimit të degëve kryesore, për të
rritur nivelin e prezantimit të punës së degëve për
publikun e gjerë dhe median, në mënyrë të veçantë
median lokale.
Me mjaft vlerë ka qenë zbatimi në programin
e klasave të teta, të shkollave 9 vjeçare, i kapitullit
“Hulumtimi i të Drejtës Humanitare” në lëndën e
edukatës qytetare.

Kryqi i Kuq Shqiptar ka vijuar botimet e tij
kryesore. Kështu gjatë vitit është botuar Raporti
vjetor 2013, Revista e Kryqit të Kuq Shqiptar nr. 61,
62, 63 si dhe një sërë materialesh promocionale dhe
didaktike të programeve të ndryshme.
Një vëmendje e veçantë gjatë kësaj periudhe,
ju dha pasqyrimit të ngjarjes kryesore në jetën e
shoqatës, Asamblesë XIV të Kryqit të Kuq Shqiptar.
Si një asamble zgjedhore, ajo solli ndryshime të
rëndësishme në përfaqësimin e saj.
Një ngjarje e rëndësishme këtë vit ishte gjithashtu,
dekorimi i Kryqit të Kuq Shqiptar nga Presidenti i
Republikës me Titullin “Nënë Tereza” dhe i Presidentit të shoqatës, Prof. Dr. Shyqyri Subashi, me
titulin “Për merita të veçanta civile”.
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Qëllimi 2
Të rriten dhe të përsosen kapacitetet e shoqatës për
parandalimin dhe ndërhyrjen sa më efektive në kohë në
raste katastrofash dhe krizash.
Objektivat:
1. Të zbatohet në praktikë Plani i Përgatitjes dhe i Përgjigjes
ndaj Katastrofave në nivel qendror dhe lokal, në përputhje
me Planin kombëtar të Menaxhimit të Fatkeqësive.
2. Të rritet sensibilizimi i publikut të gjerë, i institucioneve
shtetërore dhe jo shtetërore për nevojën e parandalimit
dhe përgatitjes paraprake për raste katastrofash.
3. Të përmirësohen kapacitetet operacionale të KKSH për një
përgjigje efektive në raste katastrofash.
4. Të ndërhyhet me efektivitet dhe në kohë (sipas
standardeve dhe kapaciteteve të Shoqatës) në ndihmë të
grupeve më në nevojë të prekura nga katastrofat.
5. Të ofrohet shërbimi i Kërkimit të personave të humbur dhe
të rivendosjes së lidhjeve familjare.
6. Të rishikohen dhe përcaktohen qartë treguesit dhe
standardet e cilësisë së veprimtarive në fushën e
përgatitjes dhe të ndërhyrjes në raste katastrofash.
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PROGRAMI I PËRGATITJES DHE NDËRHYRJES NË
RASTE KATASTROFASH
Kryqi i Kuq Shqiptar konsideron se katastrofat
mund të përballohen duke punuar çdo ditë dhe
nga të gjithë aktorët përgjegjës. Vitet e fundit, po i
kushtohet një vëmendje më e madhe, zvogëlimit të
rreziqeve nga katastrofat, temë e cila është kthyer në
një nga drejtimet kryesore të veprimtarisë së Federatës
Ndërkombëtare të KK dhe GjK, dhe organizmave
të tjera ndërkombëtare dhe rajonale të interesuara.
Programi i Përgatitjes dhe Përgjigjes për raste Kata
strofash i KKSH, zhvillon veprimtarinë e tij në dy
drejtime kryesore:
• Në përgatitjen e shoqatës në nivel qendror dhe në
nivel dege, që në kohë normale, për të rritur kapacitet
njerëzore dhe materiale të reagimit në rast katastrofe,
në ndërgjegjësimin e komunitetit për reduktimin e
rreziqeve dhe të pasojave të tyre dhe në avokati pranë
strukturave përgjegjëse të pushtetit;
• Në përgjigjen në raste katastrofash, në rast se
ndodhin, nëpërmjet mobilizimit të strukturave të
shoqatës në përmbushje të misionit të saj humanitar
në ndihmë të të prekurve prej tyre.
E veçanta e veprimtarisë së këtij viti, ka qenë
intensifikimi i veprimtarive në Degë, me synim rrit
jen e kapaciteteve njerëzore dhe materiale për të
vepruar në rast situate emergjente në nivel lokal.
Kështu: në nivel dege:
• 22 degë kanë përditësuar planet me të dhënat për
rreziqet dhe ndikimin e tyre në rrethet e tyre përkatëse;
• Është bashkëpunuar me autoritetet vendore
(strukturat për emergjencat civile në komunë, bashki,
prefekturë), për veprimtarinë e mundshme të degës
për reduktimin e rreziqeve nga katastrofat;

• Janë rishikuar dhe plotësuar skuadrat vullnetarë
për raste katastrofash në 32 degë, sipas kritereve të
përcaktuara në nivel programi, dhe janë krijuar pikat
e kontaktit në bashkitë dhe komunat që mbulohen
nga dega;
• 12 degë kanë hartuar projekte për të ndihmuar
20-25 familje në raste emergjencash lokale, nëpërmjet
sigurimi të fondeve dhe materialeve në nivel lokal;
• Degët e mëdha dhe të mesme kanë organizuar
takime e seminare trajnimi me vullnetarët e skuadrave
për raste katastrofash;
• Në fund të vitit është organizuar një testim për
gatishmërinë e skuadrave vullnetarë në degët e mëdha
dhe të mesme. Këtij testimi i janë përgjigjur rreth 75%
e vullnetarëve në nivel dege;
• Degët e mëdha dhe të mesme kanë zhvilluar
mesatarisht 2-3 takime sensibilizimi në shkolla dhe
me komunitetin në komunat që konsiderohen të
rrezikuara nga katastrofat.
Në nivel Selie:
• Në zbatim të Planit të veprimit, në muajin korrik
u zhvillua një ushtrim në tavolinë, ku u përfshinë 16
degë. Ushtrimi u bazua mbi një skenar tërmeti, me
synim mënyrën e reagimit dhe të bashkëpunimit me
strukturat që veprojnë në nivel vendor.
• Së bashku me Programin e Shërbimit të Ndihmës
së Parë, në periudhën nëntor-dhjetor, u zhvillua një
trajnim me të gjitha degët e KKSH në Shkodër, në
Fier dhe në Tiranë, ku morën pjesë 134 pjesëmarrës.
Trajnimi synoi rifreskimin dhe standardizimin e njohurive të Ndihmës së Parë sipas Qendrës Evropiane të
Ndihmës së Parë. Njohuritë e fituara do të përdoren
në sensibilizimin në komunitetit për rreziqet nga
katastrofat dhe bashkërendimin e veprimtarive në
përgjigje ndaj emergjencave lokale.

• Në kuadër të bashkëpunimit me strukturat e
pushtetit, me ftesë të Ministrisë së Brendshme, koordinatori i programit për katastrofat dhe ai i logjistikës, morën pjese në Stërvitjen “Morava 2014”. Në
stërvitjen e realizuar nga Drejtoria e Emergjencave
dhe Ministria e Mbrojtjes, konceptuar si ushtrim
në tavolinë mbi një skenari tërmeti në prefekturën e
Korçës, u prezantua roli, përgjegjësitë dhe kapacitetet e
KKSH, të mundshme për tu realizuar në rast se ndodh.
• Programi ka qenë pjesë aktive e grupeve të
punës të ngritura nga Drejtoria e Përgjithshme e
Emergjencave civile, për rishikimin e Ligjit të Mbroj
t jes Civile dhe Strategjisë Kombëtare të Zvogëlimit të
rreziqeve nga katastrofat.
Në kuadër të rifreskimit të stokut për raste katas
trofash, në bashkëpunimin me Programin Social, u
bë shpërndarja e një sasie prej 302 pako ushqimore
standard dhe 3 626 kg miell. Nga kjo ndihmë për
fituan 450 familje të prekura nga fatkeqësi lokale
dhe familje me probleme sociale në 15 degë me
rreth 1500 përfitues, si dhe u ndihmuan 39 familje
të komunitetit rom në qytetin e Elbasanit, me pako
ushqimore dhe miell. 
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Qëllimi 3
Të kontribuohet në forcimin e shëndetit të popullatës me
përparësi shtresat e margjinalizuara të shoqërisë.
Objektivat:
1. Të rritet niveli i njohurive të popullatës në fushën
e shëndetit riprodhues dhe sëmundjeve infektive
(veçanërisht SIDA), dhe higjienës në Komunitet.
2. Të rritet niveli i njohurive të NP në publikun e gjerë dhe të
sigurohet qëndrueshmëria e shërbimeve të NP që ofron
Shoqata.
3. Të realizohet me profesionalizëm Programi i NP në
autoshkolla.
4. Të kontribuohet në promovimin e dhurimit vullnetar të
gjakut.
5. Të kontribuohet në ndërgjegjësimin e publikut për
rrezikun e minave, dhe municioneve të paplasura.
6. Të kontribuohet në plotësimin e disa prej nevojave
shëndetësore të popullatës në rast katastrofash.
7. Të përcaktohen treguesit dhe standardet e cilësisë së
shërbimeve në fushën e shëndetit.

8
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PROGRAMI I SHËNDETIT
Objektivi 1: Të rritet niveli i njohurive të popullatës
në fushën e shëndetit riprodhues dhe sëmundjeve infektive
(veçanërisht SIDA) dhe Higjienës në Komunitet.
Në fushën e shëndetit prioritet i është dhënë për
fshirjes në projekte dhe veprimtari të programit të sa
më shumë degëve, gjë që është reflektuar në rritjen
ndjeshëm të numrit të degëve të angazhuara. Tre janë
projekt/aktivitetet e programit për 2014
1. Projekti “Parandalimi i HIV/AIDS”
Qëllimi: “Informimi i të rinjve dhe i popullatës në
përgjithësi për HIV/AIDS.”
Objektivi 1: Përfshirja e të gjithë degëve në
aktivitete (objektiv vjetor)
Objektivi 2: Informimi dhe Sensibilizimi i të
rinjve, nëpërmjet kryerjes së veprimtarive në sasi dhe
cilësi në përputhje me nivelin e degës.
Veprimtaritë kryesore kanë qenë:
• Realizimi i seancave të informimit e ndërgje
gjësimit, shoqëruar me shpërndarje materialesh
publicitare, me nxënësit e vitit të fundit të shkollave
nëntëvjeçare, të shkollave të mesme, me studentë të
universiteteve dhe të rinj të ndërmarrjeve prodhuese.
• Zhvillimi i aktiviteteve kulturore e sportive me
temë HIV/AIDS.
• Organizimi dhe realizimi i aktiviteteve për 1
dhjetorin, Ditën ndërkombëtare të luftës kundër
HIV/AIDS, me pjesëmarrje të të gjitha degëve të
KKSH, ku spikatën 12 degët e mëdha dhe 5 të mesme,
që organizuan veç të tjerave dhe marshimin e përvitshëm me pjesëmarrje masive të vullnetarëve e nxënësve të shkollave.

2. Projekti “Higjiena Personale”
Qëllimi: Promovimi i vlerave të higjienës personale
dhe përftimi i shprehive praktike me nxënësit e ciklit të ulët.
Objektivi: Fitimi i elementeve e shprehive të
higjienës vetjake nga fëmijët e ciklit të ulët në masë mbi
80 % e tyre.
Veprimtaritë kryesore kanë qenë:
• Realizimi i bisedave të informimit dhe të demon
strimeve praktike nga vullnetarët e Kryqit të Kuq me
materiale bazë për higjienën personale, të njësuara,
të përgatitura dhe të shpërndara në degë nga selia, si
edhe e pyetësorëve, nga analiza e të cilëve ka dalë dhe
konkluzioni përkatës për arritjen e objektivit (80 %).
• Element tjetër me rëndësi informative, ka qenë
shpërndarja e fletë-palosjeve për të gjithë fëmijët, dhe
ndarja e furçave dhe pastave për larje dhëmbësh për
fëmijët e familjeve me probleme ekonomike, realizuar
nga degë të veçanta.
3. Projekti “Higjiena në komunitet”
Qëllimi: Sensibilizimi i popullatës për rëndësinë dhe
ndikimin në shëndet, të higjienës në komunitet.
Objektivi 1: Realizimi aktiviteteve masive higjienizuese - sensibilizuese.
Objektivi 2: Tërheqja dhe pjesëmarrja e komunitetit në veprimtaritë masive
• Të gjitha degët kanë kryer dy apo më shumë vepProjekte /
Veprimtari
Nr. i bisedave
Nr. i seancave
Nr. aktiviteteve
1 Dhjetori

Higjiena
Personale

HIV / AIDS

rimtari masive higjienizuese gjatë vitit (Tabela). Tetë
degë me qasje në bregdet kanë realizuar gjatë muajit
Qershor, nga 1 veprimtari masive higjienizuese dhe
kanë shpërndarë materiale informuese e sensibilizuese
në plazhet përkatëse. Në këto veprimtari ka pasur një
pjesëmarrje të kënaqshme, numri i të cilës shkon në
60-65 vullnetarë, nxënës shkollash e qytetarë, ndërkohë
që pjesëmarrja në degën e KK Tiranë, ka pasur një
mesatare mjaft të mirë, prej rreth 160-165 individësh,
në të cilën është përfshirë shumë mirë dhe komunitetin.
• Element i suksesit në realizimin e veprimtarive ka
qenë bashkëpunimi me shkollat, komunitetin, autoritetet vendore dhe median lokale.
Në programin shëndetësor është bërë kujdes në
botimin e materialeve informuese e sensibilizuese
dhe vënien në kohë në dispozicion të degëve për përdorim. Më poshtë, tabela përmbledhëse vjetore për
tre projektet:

Higjiena në
komunitet

642
656
81

Përfitues rreth Pjesëmarrës

Vullnetar

22000

396

21000

557

komuniteti

6290

723

komuniteti

rreth 8000

370
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Në kuadër të programit të përgatitjes në raste
katastrofash, në tre takime rajonale (në total morën
pjesë 38 degë) të organizuara për këtë qëllim dhe një
në tavolinë on-line me pjesëmarrjen e 17 degëve, janë
referuar tema teorike e ushtrime praktike për rolin e
vullnetarëve dhe masat shëndetësore që duhen marrë
në rast fatkeqësish natyrore (përmbytja) me përmasa
të konsiderueshme

PROGRAMI I PROMOCIONIT TË DHURIMIT VULLNETAR TË GJAKUT
Programi i dhurimit vullnetar të gjakut në
Kryqin e Kuq Shqiptar (KKSH) ka fituar një ekspe
riencë pozitive pune. Programi është i fokusuar në
ndërgjegjësimin e publikut për dhurimin vullnetar
falas të gjakut, që përkon me misionin humanitar të
shoqatës, për t’u ardhur në ndihmë njerëzve që kanë
nevojë për gjak, veçanërisht pacientëve talasemikë.
Veprimtaria e KKSH në fushën e “Promocionit të
dhurimit vullnetar falas të gjakut”, është në përputhje
me “Strategjinë 2010-2015” të KKSH dhe Strategjinë
e Ministrisë të Shëndetësisë për një gjak të sigurt dhe
të mjaftueshëm në vend. Kjo veprimtari organizohet
në bashkëpunim të ngushtë me partnerë të tjerë, të
interesuar për këtë fushë si: Ministria e Shëndetësisë,
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut, Shoqata
Shqiptare e Dhuruesve Vullnetar të Gjakut, etj.
Drejtimet kryesore të punës të Programit të gjakut
gjate vitit 2014 kanë qenë:
• Promocioni si një ndërthurje e edukimit, infor
mimit, komunikimit me marketingun social, median
e mas median;
• Rekrutim i dhuruesve vullnetarë nga grupet me
rrezik të ulët;
10
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• Ruajtja e dhuruesve nëpërmjet veprimtarive, dhe
avokati për statusin e dhuruesve;
• Rritja e kapaciteteve menaxhuese të shoqatës;
• Organizimi i Ditës Botërore të Dhuruesve të
Gjakut, si një ngjarje botërore;
• Bashkëpunim sa më efektiv me bankat e gjakut;
• Përcaktimi i një standardi unik të mirë organizuar
në nivel shoqate për organizimin e fushatave sensibi
lizuese dhe dhurimin e gjakut;
Dhe për vitin 2014, programi, ka pasur mbësh
tetjen e Federatës ndërkombëtare të KK dhe GjK
(një nga aktorët kryesor në shkallë botërore në këtë
fushë), dhe të shoqatave simotra. Në kuadër të programit janë zbatuar disa projekte:
1. “Promocion për dhurimin vullnetarë, pa pagesë të
gjakut”
Projekti është zbatuar në 39 degë të Kryqit të
Kuq Shqiptar në vend. Qëllimi i projektit ka qenë
“Promovimi i dhurimit vullnetar falas të gjakut” në
grupet shenjë me risk të ulët, si dhe rritja e numrit
të dhurimeve vullnetare, me qëllim sigurimin e një
sasie gjithnjë e më të madhe gjaku të sigurt nëpërmjet
rritjes së kapaciteteve të KKSH.

Me qëllim sensibilizimin e publikut janë orga
nizuar seanca sensibilizimi, janë shpërndarë materiale informative, dhe si rezultat është arritur që të
realizohen seanca të shumta dhurimi. Një vend të
rëndësishëm në program ka zënë organizimi i Ditës
Botërore të Dhuruesve të Gjakut, më 14 Qershor, që
u zhvillua nën sloganin e Federatës ndërkombëtare
“Dhuro gjak për ato që dhurojnë Jetë” (Nënat). Ky
mesazh u përcoll në të gjithë vendin.
Mbas më shumë se një dekadë pune të planifikuar
dhe intensive, rezultatet janë të prekshme. Nëse në fillimet e punës të programit, dhurimet nga dhuruesit
vullnetar ishin vetëm 5% dhe dhurimet nga ata me
pagese 95% të të gjithë numrit të dhuruesve, sot
ky raport na vjen i përmbysur. Janë vetëm 10% të
dhurimeve nga dhurues me pagesë dhe 90% janë nga
dhurues pa pagesë, vullnetarë dhe familjare.
Rezultatet e arritura :
• janë organizuar 12 trajnime, në nivel qarku, me
pjesëmarrjen e 34 degëve të KK;
• janë trajnuar 146 vullnetarë dhe 45 punonjës të
Kryqit të Kuq;
• janë organizuar 1542 seanca sensibilizimi; 35 %
më shumë se në vitin 2013;
• janë organizuar 382 aktivitete promocionale;
• janë organizuar 348 seanca dhurimi;
• janë aktivizuar 630 vullnetarë të Kryqit të Kuq;
• janë organizuar 16 emisione TV në nivel qendror
dhe lokal;
• janë transmetuar nga TV private dhe shtetërore
për disa muaj dy spote TV.
• është përgatitur faqja e internetit enkas për programin, me synim sensibilizimin, rekrutimin dhe
ruajtjen e dhuruesve vullnetar të gjakut;
• një vend të rëndësishëm ka zënë promocioni

nëp ërm jet City lights (promocionit nëpërmjet
tabelave) të vendosura në hapësirat publike në
qytetet, mundësuar kjo pa pagesë nga kompania
“Metro” sh.a.
Vlera e kontributit të medias pa pagesë nëpërmjet
transmetimit të Spoteve TV gjatë vitit arrin në rreth
60 000$.
Si rezultat i kësaj pune, është bërë e mundur që të
dhurohen 5 700 njësi gjaku, ndërkohë që shprehën
gatishmërinë për të dhuruar 6953 persona. (Në këtë
shifër përfshihen dhe dhuruesit nga “Klub 25”)
2. Projekti Bess-y financuar nga Bashkimi Evropian
Projekti Bess-y ose “Gjaku - sjellje të mira etike
për kapital shoqëror dhe siguri” është një nga projektet ndërkufitare mes Shqipërisë dhe vendeve
anëtare në BE rreth Adriatiku, zbatuar nga KKSH
dhe Ministria e Shëndetësisë në 6 rrethe: Tiranë,
Durrës, Vlorë, Fier, Lezhë dhe Shkodër. Projekti përfundoi më 30 Prill 2014.
Rezultatet e arritura : Nga zbatimi i këtij projekti,
është përforcuar partneriteti ndërmjet NGO–ve, institucioneve politik bërës dhe Shërbimit të Transfuzionit
të Gjakut në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për të
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nxitur politika të përbashkëta lidhur me promovimin,
solidaritetin dhe kulturën e dhurimit të gjakut.
3. Projekti “Klub 25”
Projekti i Klub 25 është pjesë e Programit të
Gjakut dhe ka si qëllim rekrutimin e sa më shumë të
rinjve në dhurimin vullnetar të gjakut.
Projekti synon informimin dhe edukimin e rinisë
për rëndësinë e dhurimit vullnetar të gjakut, me
qëllim sigurimin e gjakut të sigurt, duke kontribuar
në shëndetin e përgjithshëm dhe mirëqenien e komunitetit të tyre. Ai përfshin të rinj të moshës 16-25 vjeç
në 8 degë të Kryqit të Kuq Tiranë, Durrës, Vlorë,
Elbasan, Korçë, Shkodër, Berat, Gjirokastër.
Fokusi i projektit për këtë vit, ka qenë promovimi
i dhurimit të gjakut dhe i projektit Klubit 25 në
shkollat e mesme dhe në degët ku nuk është i për
fshirë Klubi 25.
Drejtimet kryesore të punës së këtij projekti kanë
qenë:
• Promovimi për dhurimin vullnetar të gjakut;
• Organizimi i seancave sensibilizuese në universitet dhe komunitet;
• Realizimi i seancave të dhurimit të gjakut;
• Promovimi i informacionit në fushën e fushën
e shëndetit.
Klubi 25 ka deri tani 310 anëtarë, nga të cilët
150 janë dhurues të rregullt gjaku. Nën moton “Ne
ambasadorët e promovimit të dhurimit vullnetar të
gjakut”, në vitin 2014 është organizuar sensibilizim
dhe informim në 45 shkolla të mesme.
Në shtator u organizua një Workshop rajonal me
temë “Së bashku për dhurimin vullnetar të gjakut”,
ku morën pjesë përfaqësues nga Kryqi i Kuq i Maqedonisë, i Italisë dhe i Kosovës. Ky Workshop shërbeu
12
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për shkëmbimin e eksperiencave më të mira mes
shoqatave në projektin “Klub 25”.
Arritja kryesore e Projektit është se 50% e numrit
të dhuruesve të gjakut janë të rinj, të sensibilizuar nga
vullnetarët e Klubit 25. Për vitin 2014 janë trajnuar
240 vullnetarë, për të qenë provues të dhurimit vullnetar të gjakut.
4. Projekti “telemjekësia nëpërmjet teknologjisë celulare”
Telemjekësia nëpërmjet teknologjisë celulare, i
vjen në ndihmë banorëve të zonave më të thella të
vendit, veçanërisht personave me aftësi të kufizuar,
pacientëve kronikë dhe moshës së tretë, pa lënë
mënjanë kategoritë e tjera të popullsisë. Si një projekt
i suksesshëm, zbatuar në Greqi prej pesë vitesh, Fondacioni Vodafone Albania, mendoi të zbatonte këtë
projekt dhe në vendin tonë. Projekti realizohet në
një bashkëpunim të ngushtë të disa institucioneve.
Kështu, Kryqi i Kuq Shqiptar (KKSH), organizon
dhe kryen të gjitha vizitat mjekësore në terren, Spitali
Hygeia organizon përgjigjet mbi testet e kryera dhe
Kompania e Telemedicinës Vidavo, realizon komunikimin elektronik ndërmjet palëve, ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë është institucioni që përcakton
fshatrat dhe koordinon punën me stafin e qendrave
shëndetësore në rrethet përkatëse.
Projekti ka nisur në muajin Mars të vitit 2012.
Në fazën e parë të tij u ofruan këto ekzaminime
mjekësore: Spirometër, EKG, Oksimetër, matje të tensionit arterial dhe të Glukozës në 300 fshatra në zonat
më të thella të vendit. Ekipet e KKSH ekzaminuan
rreth 3 500 pacientë, duke realizuar në total rreth 15
000 teste mjekësore. Gjatë kësaj faze u kryen 3 505
matje të tension arterial, 2 783 EKG, 2 345 matje të
Glukozës, 3 244 SPO2 dhe 2 062 Spirometri.

KKSH bashkëpunon me spitalin Hygeia duke i
dërguar ekzaminimet që realizohen në Qendrat Shëndetësore apo dhe në shtëpitë e pacientëve. Numri i
pacientëve të ekzaminuar në një fshat është mesatarisht 25-30 pacientë. Përqindjen më të lartë të ekzaminimeve e zënë patologjitë kardiake HTA aritmitë,
stente, etj. për të cilat realizohet EKG, Oksimetër
dhe matje e tensionit arterial; patologjitë pulmonare
për të cilat realizohet Oksimetër dhe Spirometër. Në
fazën e dytë të projektit, në proces për vitin 2014,
janë realizuar vizita në rreth 250 fshatra me një numër
prej rreth 7 000 pacientë. Numri i testeve mjekësore
në të dyja fazat arrin 40 000, që nëse do të barazonim
1 test mjekësor = 1 vizitë mjekësore do të kishim 40
000 vizita mjekësore.
Gjatë kësaj faze, u shtuan ekzaminimet mjekësore
për matjen e Kolesterolit dhe Triglicerideve, kryesisht
për pacientë kardiakë, pacientë që vuajnë nga Dyslipidemia, etj.

PROGRAMI NDIHMA E PARË (NP)
Qëllimi 3: Të kontribuohet në forcimin e shëndetit të popullatës
Gjatë vitit 2014, Programi i NP, ka punuar në dy
drejtime kryesore:
• në ndërgjegjësimin dhe përhapjen e njohurive të
ndihmës së parë në publik;
• në ofrimin e një shërbimi trajnimi të ndihmës
së parë sipas standardeve Europiane ,sa më cilësor për
grupet shenjë dhe komunitetin.
“Konkursi Kombëtar i NP” - është veprimtaria
e parë dhe kryesorë për rritjen e ndërgjegjësimit të
publikut për rëndësinë e njohurive të NP, si dhe krijimin e një efekti zinxhir në trajnimin e vullnetarëve

në Seli dhe në degët e Shoqatës. Veprimtaria përmbledh tre faza: takimet në degë, takimet rajonale dhe
takimi kombëtar.
Në nivel dege:
22 degë – u përfaqësuan me 2 grupe vullnetarësh;
6 degë – u përfaqësuan me 3 - 4 grupe vullne
tarësh;
9 degë – u përfaqësuan me nga 5 - 6 grupe
vullnetarësh;
dega Tiranë – u përfaqësua me 14 grupe vullnetarësh.
Në nivel rajonal:
3 takime rajonale – 38 degë KKSH u përfaqësuan me grupet më të mira të vullnetarëve.
Konkursi Kombëtar – 9 ekipe fituese të
takimeve rajonale, demonstruan dhënien e NP në
situata të ndryshme për publikun. Për këtë projekt
u angazhuan 970 vullnetarë dhe instruktorë të NP.
Këtë vit, Konkursi Kombëtar i NP u zhvillua
në kuadër të 150 vjetorit të Kryqit të Kuq dhe
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Gjysmëhënës së Kuqe dhe të së Drejtës Humanitare.
Për nga masiviteti dhe shtrirja e gjerë që ka pasur, ai
ka gjetur një pasqyrim të gjerë në media.
“Ndihma e parë në plazhet publike, në bregdet”:
projekt që zhvillohet në 8 degë të Kryqit të Kuq:
Durrës, Shkodër, Fier, Vlorë, Lezhë, Laç, Lushnje
dhe Pogradec.
Qëllimi i projektit është: ndërgjegjësimi i pu
shuesve nëpërmjet informacionit materialeve infor
mative “Këshilla për pushime të sigurta” dhe NP për
rastet e paraqitura.
Periudha e zbatimit të projektit: korrik- gusht.
U angazhuan 60 vullnetarë.
U angazhuan 15 instruktorë.
rreth 10 000 pushues përfitues.

• 22 degë janë përfshirë me grupet e vullnetarëve
(grupe me 2-3 vullnetarë).
• 22 degë të KKSH zhvilluan aktivitete (kryesisht në
fundjavë), në bashkëpunim me shkollat e mesme.

“Dita Botërore e NP” – 13 shtator
Qëllimi i aktivitetit është: ndërgjegjësimi dhe
sensibilizimi i publikut nëpërmjet demonstrimeve
praktike të teknikave të NP.

Në bashkëpunim me Programin e përgatitjes
dhe përgjigjes në raste katastrofash, 14 degë të KK
zhvilluan takime sensibilizimi në shkolla dhe në
komunitet në zona më probleme të sigurisë rrugore.

•
•
•
•

• 36 degë zhvilluan veprimtari në këtë ditë.
• 180 vullnetarë dhe instruktorë.
• Pasqyrim i aktivitetit në media.
Në aktivitet iu kushtua një rëndësi e veçantë
edukimit dhe orientimit të publikut në lidhje me
domosdoshmërinë e zbatimit të rregullave të qarkullimit rrugor.
“Siguria Rrugore”
Qëllimi i këtyre aktiviteteve është: orientimi i
qytetarëve në respektimin e rregullave të qarkullimit
dhe ndihmë konkrete për të moshuarit dhe fëmijët.
14
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Kurse trajnimi të NP me institucione.
Një aspekt i cili ndihmon dhe në realizimin dhe
përmirësimin e burimeve financiare në degë është
zhvillimi i trajnimeve për punonjësit e institucioneve.
• 18 degë kanë zhvilluar kurse trajnimi për institucione të ndryshme private dhe shtetërore dhe
për publikun.
• 1 457 persona kanë përfituar trajnim e NP dhe
janë pajisur me certifikatë.
Numri i personave që janë trajnuar dhe janë

pajisur më dëshmi të NP, krahasuar me vitin e kaluar,
ka një rritje të konsiderueshme prej 25%.
Shërbimi i trajnimit për NP me kandidatët për
drejtues automjeti
Një nga prioritetet e programit janë kurset e
trajnimit me kandidatët për drejtues automjeti.
Për realizimin e tyre është kërkuar si kriter bazë,
zbatimin e rregullores dhe udhëzuesit pedagogjik
gjatë trajnimit.
Disa shifra:
• Për rifreskimin e njohurive të ndihmës së parë u
organizuan 3 takime rajonale;
• Përfituan 109 instruktorë të ndihmës së parë dhe
25 sekretarë të degëve KKSH;
• 50 713 kursantë drejtues automjeti janë pajisur
me dëshmi të ndihmës së parë.
Për të rritur cilësinë e mësimdhënies, për të bërë
unifikimin dhe standardizimin e shërbimit, në fund
të vitit, u zhvilluan kurse rifreskimi me instruktorët e 38 degëve të KKSH. Trajnimi, i organizuar
në bashkëpunim me Programin e përgatitjes dhe
ndërhyrjes në raste katastrofash, synonte konsolidimin dhe rritjen e cilësisë të shërbimit të NP në
degët e KKSH. Ky aktivitet realizoi këto dy objektiva:
1. Rifreskimin e njohurive të ndihmës së parë,
sipas standardit të Qendrës Evropiane, për instruktorët NP aktivë të degëve të KKSH.
2. Simulim konkret mbi reagimin e degës në për
gjigje të një emergjence.
Për rritjen e kapacitetit të degëve KKSH u zhvillua
trajnimi i instruktorëve të rinj të ndihmës së parë.

• U përfshinë 21 degë KKSH
• U trajnuan 23 instruktorë të rinj të NPë.
Pasqyrimi në media
Programi i NP ka pasqyruar gjerësisht veprimtaritë e tij në media, veçanërisht në atë vizive.
Kështu, janë realizuar emisione në Radio dhe TV, me
qëllim informimi i publikut për teknikat e dhënies
së Ndihmës Parë. Janë pasqyruar temat dhe teknikat
e dhënies së ndihmës së parë nëpërmjet demonstrimit drejtpërdrejt në studio, si dhe sensibilizimit
të publikut të gjerë për rëndësinë që kanë njohuritë e
ndihmës së parë në jetën e përditshme. 
raport vjetor 2014
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Qëllimi 4
Të kontribuohet për plotësimin e disa prej nevojave bazë të
njerëzve më në nevojë dhe për përmirësimin e gjendjes së
tyre sociale dhe psiko-sociale.
Objektivat:
1. Të përcaktohen grupet shenjë dhe të vlerësohen nevojat
psikosociale dhe ekonomike të tyre me qëllim ndërhyrje
sociale.
2. Të vlerësohen në dinamikë prioritetet për nevojat e
identifikuara për grupet më në nevojë( familjet e mëdha
me pak të ardhura, pleqtë e vetmuar, fëmijët në vështirësi
dhe gratë në nevojë).
3. Të zbatohen projekte efektive për grupet në nevojë të
identifikuar qartë.
4. Të përcaktohen treguesit dhe standardet e cilësisë së
shërbimeve në fushën sociale.

Programi Social ka zbatuar disa projekte në
ndihmë të grupeve në nevojë si: “Qendra ditore për
të moshuar”, “Projekte edukative dhe integruese për
fëmijët në nevojë”, Projekte formimi profesional për
gra dhe vajza në nevojë, dhe shpërndarje ushqimore.
“Qendra ditore për të moshuarit” - në degët e
KK Tiranë, Durrës, Elbasan, Dibër, Lezhë, Librazhd,
Gramsh, Lushnjë, Berat, Përmet, Kuçovë, Vlorë dhe
Burrel.
Projekti u vjen në ndihmë të moshuarve të vet
muar apo me probleme social-ekonomike. Veprimtari
në këto qendra janë: lojëra të ndryshme, ofrimi i
një pije e ngrohtë, leximi i shtypit të ditës, kryerja
e vizitave mjekësore dhe takimeve me specialistë të
ndryshëm, organizimi i aktivitete sociale brenda dhe
jashtë qendrave.
Disa shifra:
• 670 të moshuar, vizitojnë këto qendra çdo ditë;
• 80 të moshuar marrin shërbim në shtëpi
• 60 të moshuar të vetmuar marrin një vakt falas;
• 800 të moshuar janë mbështetur me rastin e 1
Tetorit – Ditës së të Moshuarve dhe gjatë festave
të fundvitit;
• janë angazhuar 50 vullnetarë.
Degët e KK Fier, Tiranë, Kavajë, Gjirokastër kanë
bashkëpunuar me Institucionet Shtetërore në organizimin e veprimtarive për të moshuarit rezidentë me
astin e 1 Tetorit – Ditës Botërore të të Moshuarve,
dhe gjatë festave të fundvitit.
Në zbatimin e projekteve të KK është bashkëpunuar me Bashkitë e qyteteve, që kanë mbështetur
qendrat ditore,duke ofruar ambiente publike për tu
përdorur për veprimtaritë e projektit në degët e KK:
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Lezhë, Librazhd, Gramsh, Dibër, Burrel dhe Kuçovë.
“Integrimi i gruas në tregun e punës” – Ky
projekt formimi për gra dhe vajza në nevojë që është
zbatuar në degët e KK Berat, Korçë, Shkodër, Lezhë,
Tiranë dhe Durrës, ka synuar :
• Formimin profesional (rrobaqepësi) për gra dhe
vajza në nevojë që sjellë rritjen e nivelit të punësimit
të tyre;
• Fuqizimin e rolit të gruas në familje dhe në
komunitet nëpërmjet mbështetjes psiko-sociale dhe
organizimit nga degët të fushatave sensibilizuese.

të vitit akademik, si dhe në veprimtari integruese e
sportive.
Disa shifra:
• janë mbështetur 500 fëmijë me orë edukative;
• 450 fëmijë kanë marrë pjesë në kampet verore, në
degët e KK Dibër, Korçë, Tiranë, Laç dhe Vlorë;
• 180 fëmijë janë mbështetur me kite shkollore;
• 25 fëmijë rom janë mbështetur me mjete didaktike në degën e Kryqit të Kuq, Korçë;
• 100 fëmijëve jetim janë mbështetur me veshje e
në bashkëpunim me firmën OKAID;
• 640 fëmijë kanë marrë pjesë në veprimtari festive
për 1 Qershorin.

Disa shifra:
• 220 gra dhe vajza përfunduan kurset për rrobaqepësisë;
• 200 gra kanë kryer praktikë në kompani në
fushën e rrobaqepësisë;
• 70 gra janë punësuar në kompani private dhe 7
gra janë vetëpunësuar;
• 220 gra dhe vajza janë pajisur me certifikatë, të
njohura nga Qendra Kombëtare e Linçensimit;
• 64 sesione psiko-sociale janë zhvilluar me pjesëmarrëset e projektit;

Projekti “Mbështetje ushqimore për familjet
në nevojë”
Për shkak të rritjes së konsiderueshme të kërkesave
nga degët lokale, për mbështetje ushqimore për kategori të ndryshme në vështirësi, Programi Social ka
mundur të organizojë një mbështetje ushqimore të
konsiderueshme në ndihmë të familjeve të mëdha dhe
në vështirësi ekonomike në gjithë vendin.

Projektit “Integrimi i fëmijëve në vështirësi”
Vazhdon zbatimi i projektit që synon ri-integrimin social dhe edukativ të fëmijëve në vështirësi
dhe me tendencë braktisjen e shkollës në degët e
Kryqit të Kuq Tiranë, Vlorë, Korçë, Krujë, Lezhë,
Dibër, Pogradec, Laç, Gjirokastër, Elbasan, Berat, dhe
Fier. Projekti zhvillohet në shkollat e përzgjedhura,
në institucione rezidenciale apo në komunitet, ku
fëmijët në vështirësi social-ekonomike marrin pjesë
në veprimtari të ndryshme social-edukative, në orë
shtesë mësimore për të mundësuar kalimin me sukses

Disa shifra:
• Në shtator, janë mbështetur 302 familje në nevojë
në 15 degë të Kryqit të Kuq në vend;
• Më 17 tetori – Ditës së Luftës kundra urisë kanë
mbështetur 1000 familje në nevojë;
• Në muajin nëntor, janë mbështetur 39 familje
të komunitetit rom, në gjendje të vështirë socialekonomike, në degën e KK Elbasan;
• Për festat e fund vitit janë ndihmuar me paketa
ushqimore dhe veshje rreth 1450 familje në vësh
tirësi në të gjithë vendin.
raport vjetor 2014
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Qëllimi 5
Të zhvillohen më tej elementët e një shoqate që funksionon
mirë.
Objektivat:
1. Të rritet më tej kapaciteti i organeve drejtuese, për
forcimin e rolit të saj në zhvillimin e KKSH (konsolidim
strukture, forcim roli, formim i governancës).
2. Të rriten kapacitetet menaxhuese të KKSH, për një
mirëfunksionim të të gjitha strukturave të saj( konsolidim
strukture, formim).
3. Të vendosen standarde në hartimin, zbatimin,
monitorimin dhe vlerësimin e projekteve/programeve.
4. Të forcohen partneritetet e KKSH, në veçanti me qeverinë.
5. Të promovohet vullnetarizmi.
6. Të përmirësohen standardet për rekrutimin, trajnimin
motivimin dhe angazhimin në sistemin e menaxhimit
vullnetar.
7. Të sigurohet një përfshirje aktive e të rinjtë në veprimtaritë
dhe në vendimmarrjen e KKSH.

18
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Objektivi 1: Të rritet më tej kapaciteti i governancës, për forcimin e rolit të saj në zhvillimin e KKSH
Programi i zhvillimit të shoqatës ka qenë mjaft
intensivë sepse krahas veprimtarive kryesore statusore në degë dhe në seli, viti 2014 ka qenë një vit
zgjedhor për organet drejtuese të KKSH në të gjitha
nivelet e shoqatës, të cilat u kurorëzuan me mbajtjen
e Asamblesë së XIV të Përgjithshme.
Në mbledhjet e anëtarëve në degë që u mbajtën
në periudhën 15 mars – 10 maj, u bë analiza e punës
dyvjeçare të degëve, miratimi i Planit të Veprimit dhe
buxhetet përkatëse për dy vitet e ardhshme, si dhe u
zhvilluan zgjedhjet për strukturat në degë dhe delegatët për në Asamblenë e Përgjithshme. Mbledhjet e
anëtarëve u mbajtën në 30 degë të KKSH, ndërkohë
që 9 degë nuk i zhvilluan zgjedhjet, për mos për
mbushje të kritereve statusore. Ato u zhvilluan në
përputhje me standardet e kërkuara, dhe për faktin
se Këshilli Drejtues tregoi kujdesin e nevojshëm për
zbatimin e udhëzimeve në përputhje me Statutin dhe
Rregullores së Brendshme të KKSH. Për këtë qëllim,
në muajin shkurt, me kryetarët e Komisioneve të
Kandidimit dhe sekretarët e degëve u zhvillua një
takim në të cilin u vu theksi në zbatimin e procedurave që duheshin pasur parasysh për respektimin e
normave statutore të mbledhjeve të anëtarëve në degë.
Në mbledhjet e anëtarëve morën pjesë rreth 2 000
anëtarë të Kryqit të Kuq Shqiptar. Në këto mbledhje
numri i pjesëmarrësve ka tejkaluar kuorum in e
nevojshëm për mbajtjen e tyre. Rreth 35% e të zgje
dhurve në nivel dege, u zgjodhën për herë të parë në
organet drejtuese.
Më 27 dhe 28 Qershor 2014, u zhvillua Asambleja
XIV e Përgjithshme e Kryqit të Kuq Shqiptar, ku
morën pjesë 44 delegatë. Asambleja diskutoi mbi

punën e bërë në periudhën 2012 - 2013 si dhe
miratoi Planin e Veprimit dhe Buxhetin për vitet
2014 - 2015. Asambleja procedoi me zgjedhjen e
organeve qendrore drejtuese të shoqatës: Këshillin
Drejtues, Komisionin e Financës, Kryetarin e Komisionit të Vrojtim Verifikimit, Zëvendës Presidentin
dhe Presidentin e KKSH. Rezultatet treguan se 85%
e të zgjedhurve në këtë asamble zgjidheshin për herë
të parë. Asambleja zgjodhi President e ri të KKSH,
zotin Ylli Alushi, me një angazhim të gjatë në Kryqin
e Kuq Shqiptar dhe zotin Shyqyri Subashi President
Nderi të KKSH.
Në zbatim të Rregullores së Brendshme të
shoqatës, Këshilli i Drejtues në mbledhjet e tija të
para, vendosi ndryshimin e organigramës dhe hapi
procedurën për emërimin e Sekretarit të Përgjithshëm.
Me emërimin e Sekretarit të ri të Përgjithshëm, u
miratuan propozimet për ndryshimet në organigramë që u pasua me një ripozicionim të punonjësve
të Selisë dhe rishikim të përshkrimit të detyrave.
Për një funksionim sa më të mirë të organeve drej

tuese të shoqatës, në muajin tetor, u zhvilluan takimi
me kryetarët dhe sekretarët e degëve me qëllimi
njohjen e të zgjedhurve, veçanërisht të zgjedhurve
rishtas me Profilin e Degëve, detyrat e Kryetarit të
Degës, zhvillimin e Mbledhjeve të Këshillit, etj.
Objektivi 2: Të rriten kapacitetet menaxhuese të
KKSH, për një mirëfunksionim të të gjitha strukturave
të saj (konsolidim strukture, formim).
Në zbatim të detyrave të lëna nga Këshilli Drejtues, gjatë vitit 2014 është punuar seriozisht dhe me
përgjegjësi për zbatimin e tyre, në mënyrë të veçantë
me degët për realizimin me sukses të gjithë procesit
zgjedhor.
Në periudhën shtator - nëntor është punuar
seriozisht në lidhje me procesin e planifikimit, me
qëllim krijimin e standardeve bazë në fushat ku
vepron shoqata. Ndërkohë që është bërë një kategorizim më i mirë i degëve dhe një konkretizim real i
veprimtarive të tyre, duke synuar një unifikim sa më
të mirë, bazuar në vetë të ardhurat e degëve. Proces
raport vjetor 2014
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i klasifikimit të degëve dhe i unifikimit të veprimtarive të tyre do të ndihmojë në përcaktimin e një
sistemi më konkret të vlerësimit të punës në nivel
dege dhe selie.
Në vazhdim të punës së nisur, gjatë muajit
nëntor, u mblodhën në Seli, Sekretarët e degëve. Ata
paraqitën një draft të planit të veprimtarive të vitit
2015, mbështetur në udhëzimet e dhëna.

PROGRAMI I MENAXHIMIT TË VULLNETARËVE
Në punën e tij me vullnetarët, programi zbaton politikat e miratuara në fushën e menaxhimit të vullnetarëve, kryen projekte konkrete me vullnetarët dhe
boton materiale të ndryshme promovuese. Me qëllim
përfshirjen më aktive të të rinjve dhe të vullnetarëve në
veprimtaritë e KKSH, gjatë vitit është bërë kujdes për
të afruar, trajnuar, motivuar, aktivizuar dhe vlerësuar
punën e vullnetarëve. Me këtë synim është punuar
për anëtarësimin dhe rekrutimin e vullnetarëve të
rinj në KKSH. Si në seli dhe në degë është punuar që
të rinjtë të marrin dhe të menaxhojnë me përgjegjësi
programe të ndryshme të shoqatës. Ata luajnë një rol
të rëndësishëm në të gjitha veprimtaritë e shoqatës,
por veçanërisht në përballimin e katastrofave natyrore,
në promovimin e të Drejtës Ndërkombëtare Huma
nitare, në veprimtaritë sociale, etj.
Gjatë vitit 2014, numri i anëtarëve si shoqatë
arriti në shifrën 95 699. Evidentimi i të dhënave
për anëtarët dhe vullnetarët bëhet në regjistrat përkatës apo në database elektronike. Nga këto të dhëna
rezulton se, numri i vullnetarëve si shoqatë është rreth
2 900, nga të cilët 60 % janë femra dhe 40% janë
meshkuj; 69 % janë të moshave të reja dhe 31 % janë
20
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grup mosha të tjera. Ndërsa për anëtarët 35 % janë
femra dhe 65 % janë meshkuj; 56 % janë moshave të
reja dhe 44 % janë të grup moshave të tjera.
Kryqi i Kuq Shqiptar, ka rritur bashkëpunimin
e tij me shkollat e mesme, përveç të tjerave edhe
nëpërmjet bashkëpunimit në lëndën “Shërbimi në
komunitet”, pjesë e programit shkollor. Shërbimi në
komunitet është një mundësi e mirë për shoqatën për
të tërhequr një numër sa më cilësor të të rinjve vullnetarë, në veprimtaritë e tij humanitare.
Tashmë është krijuar një traditë shumëvjeçare
në zhvillimin e projektit Konkursi Kombëtar i

Vizatimit “Fëmijët dhe Kryqi i Kuq”. Ky projekt
ka për qëllim promovimin e vlerave humanitare tek
fëmijët dhe zgjat për një periudhë kohore 5 mujore,
për t’u finalizuar më 8 maj – Ditën Botërore të Kryqit
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Gjatë zbatimit
të këtij projekti u zhvilluan 520 seanca sensibilizimi në 182 shkolla 9-vjeçare në të gjithë vendin,
ku u përfshinë 21 500 nxënës të cilët morën informacion rreth veprimtarisë humanitare të Kryqit të
Kuq. Me punimet më të mira të fëmijëve, në të
cilat ata shprehnin përjetimet dhe refleksionet e tyre
në lidhje me veprimtarinë humanitare të Kryqit të
Kuq, u hapën ekspozita lokale në 36 degë. Fushata e
finalizua me çeljen në Muzeun Historik në Tiranë, të
Ekspozitës së XVIII Kombëtare të Vizatimit “Fëmijët
dhe Kryqi i Kuq”, me punimet më të mira të ekspo
zitave të degëve.
Me rastin e 12 gushtit – Ditës Ndërkombëtare
të Rinisë, u organizuan aktivitete sensibilizuese në
plazhe dhe ambiente publike, si dhe takime me vullnetarët më aktivë në disa degë të mëdha.
Për trajnimin dhe motivimin e vullnetarëve, më
8-12 shtator 2014, në malin e Dajtit, Tiranë, u orga-

nizua ”Kampi veror për liderit e rinisë”. Pjesëmarrësit
në këtë kamp ishin vullnetarë lider rinie nga degët e
Kryqit të Kuq Krujë, Devoll, Bulqizë, Shijak, Malla
kastër, Tepelenë, Ersekë, Laç, Mirditë dhe Pukë.
Ky aktivitet synonte veç të tjerave, krijimin e një
rrjeti sa më të gjerë dhe të shëndoshë të të rinjve, që
do të mbështesë Kryqin e Kuq për të çuar përpara
misionin e tij humanitar. Për vetë vullnetarët, një
aktivitet i tillë është më shumë se një pushim aktiv,
pasi vetë ata organizuan lojëra të ndryshme sportive
dhe ekskursione në vende historike dhe kulturore,
duke shkëmbyer eksperiencën ndërmjet tyre. 

raport vjetor 2014

21

Qëllimi 6
Të rritet qëndrueshmëria financiare e shoqatës, duke u
bazuar në burimet e brendshme të saj.
Objektivat:
1. Të rriten kapacitetet e KKSH për sigurimin e vetë
mbështetjes financiare të Shoqatës.
2. Të rriten burimet e ndryshme financiare për të siguruar
realizimin e veprimtarive humanitare të Shoqatës..
3. Të sigurohet miradministrim i burimeve dhe i fondeve të
Shoqatës.
4. Të rritet niveli i donacioneve në natyrë dhe në para.
5. Të përmirësohen treguesit dhe standardet për veprimtaritë
e sigurimit të fondeve.
6. Të arrihet një mbështetjeje financiare nga autoritetet
shtetërore, qarqet e biznesit e donatorët e tjerë në vend,
për veprimtaritë humanitare.

PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË BURIMEVE
1. Trajnim me koordinatorët e rritjes së fondeve në
degë

Me qëllim rritjen e kapaciteteve të degëve në
drejtim të sigurimit të të ardhurave, u zhvillua traj
n
 imi për koordinatorët për rritjen e fondeve me
degët kryesore të KKSH Tiranë, Gjirokastër, Lezhë,
Berat, Vlorë, Dibër, Elbasan, Fier, Durrës, Korçë
dhe Shkodër.
Një nga objektivat e trajnimit ishte organizimi i
një skuadre të aftë për rritjen e fondeve në degë, si
dhe rritja e përgjegjshmërisë në zhvillimin e veprimtarive për sigurimin e të ardhurave. I konceptuar në
një pjesë të tij, në formën e një bashkëbisedimi, trajnimi u kthye në shkëmbim eksperience ndërmjet
degëve, duke ndarë ndërmjet tyre sukseset, problemet dhe vështirësitë e punës. Sërish u këmbëngul
për nevojën e përdorimit të të gjitha veprimtarive
tradicionale të Kryqit të Kuq në këtë fushë, siç janë
anëtarësimet, fletët e kontributit, “shitja” e stemave
të KKSH, në përdorimin sa më masivë të kutive të
fondeve, por dhe në “shitjen” e projekteve të Kryqit
të Kuq, etj. Analiza e punës së bërë për vitin 2013
dhe realizimi i objektivave për 2014 synonte marrjen
e përgjegjësive konkrete nga koordinatorët e degëve.
Fushata e Fondeve Maj-Qershor 2014: Planifikimi,
zbatimi dhe monitorimi i saj.

Fushata e fondeve maj-qershor, zhvilluar në
kuadër të 8 majit, Ditës Botërore të Kryqit të Kuq
dhe Gjysmëhënës së Kuq, është bërë tashmë pjesë e
fushatave të KKSH. E zhvilluar mbi bazën një platforme paraprake planifikimi, fushata synoi t’u vijë
në ndihmë fëmijëve, grupit shenjë të përcaktuar
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(fëmijët në vështirësi, fëmijët jetimë dhe fëmijët
romë), nëpërmjet sigurimit të të ardhurave jo vetëm
nga donatorë të ndryshëm lokal, por dhe nga publiku
i gjerë. Slogani që shoqëroi fushatën ishte “Bashkohuni me ne, dhe jepni ndihmën tuaj”.
Fushata synoi përfshirja e sa më shumë degëve,
veçanërisht degëve të nivelit të dytë, me qëllim
arritjen e rezultateve konkrete dhe sigurimin e të
ardhurave nga donatorë të brendshëm, dhe nga
“shitja” e kartave të anëtarësimit dhe fletëve të kontributit. Fushata u zbatua në të gjitha degët e KKSH.
Nëpërmjet fushatës u ndihmuan rreth 600 fëmijë, ku
numrin më të madh e mbajnë degët qendër qarku.
Nga fushata u arrit të siguroheshin 3 000 000 lekë
(të reja) në ndihmë të fëmijëve.
Fushata e Fondeve në kuadër të “Ditës kundra Urisë”,
Shtator - Tetor 2014

Me qëllim rritjen e burimeve të ndryshme financiare dhe nxitjen e ndjenjës së kontributit për ata
që janë në nevojë u planifikua dhe u zbatua fushata
e fondeve në kuadër të 17 tetorit ”Dita kundër
Urisë”, si një vazhdimësi e fushatave të fondeve të
deritanishme të zhvilluara në kuadër të kësaj dite.
Slogani i fushatës “Bashkohuni me ne, dhe jepni
ndihmën tuaj”, shoqëroi aktivitetet sensibilizuese,
të organi¬zuara veçanërisht në shkolla, në biznesin e
vogël dhe në komunitet. Në zbatimin e kësaj fushate,
u përfshinë rreth 600 vullnetarë. Në këtë fushatë u
ndihmuan rreth 1 500 familje me pako ushqimore
dhe veshje.
5 dhjetori 2014, Dita ndërkombëtare e Vullneta
rizmit

Në kuadër të 5 dhjetorit, Ditës Ndërkombëtare të

Vullnetarizmit, degët e KKSH organizuan veprimtari
të cilat u fokusuan kryesisht në një nga vlerat e Kryqit
të Kuq e mishëruar dhe në Parimet themelore të
Lëvizjes ndërkombëtare të KK dhe GjK, Vullneta
rizmit.
Në përgjigje të udhëzimit, degët përgatitën
planifikimet e tyre të cilat konsistonin në: shërbimi
i të rinjve vullnetarë për moshën e tretë (për degët
që kanë institucione rezidenciale për këtë moshë),
pastrimin e territorit në vende publike, shpërndarjen
e fletëvolanteve për promovimin e veprimtarive dhe
vlerave KKSH, sensibilizimi e publikut të gjerë për
sigurinë rrugore dhe ndihmën e parë dhe ngritjen
e këndeve promovuese me foto nga veprimtaritë e
KKSH në ambiente publike dhe shkolla.
Veprimtaritë e degëve u fokusuan në sigurinë
rrugore për sensibilizimin e njerëzve në respektimin e
rregullave të lëvizjes në udhëkryqet, në shërbimin për
të moshuarit pranë shtëpive të të moshuarve, ku vullnetarët kaluan një kohë me ta, biseduan, shpërndanë
lule dhe ushqime në bashkëpunim me vullnetarët e
degëve përkatëse si dhe në veprimtari për pastrimin e
mjedisit në bashkëpunim kjo me nxënësit e shkollave.
Veprimtaritë u pasqyruan nga media publike dhe ato
sociale. 
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Tabelat financiare mbi shpenzimet e KKSH për vitin 2014
Nr SHPENZIMET PËR VITIN 2014 SIPAS DONATORËVE

Në lek

Në %

1

KK Gjerman

5 751 176

5

2

KK Norvegjez

1 779 143

2

3

QKTGJ

5 752 092

5

4

Vodafone

681 205

1

5

FNKK

6

Donatorë lokalë

7

KK Shqiptar

totali
Nr Shpenzimet për vitin 2014 SIPAS PROGRAME
1

Zhvillimi Institucional

318 748

0

16 949 767

15

84 505 946

73

115 738 077

100

Në lek

Në %

11 218 412

10

2

Shëndeti

12 819 308

11

3

Sociali

25 850 443

22

4

Vlerat Humanitare

2 288 887

2

5

Ndihma e Parë

9 111 758

8

6

Menaxhimi i Vullnetarëve

2 495 777

2

7

Përgatitje dhe përgjigje për katastrofat

5 961 165

5

8

Rritja e Fondeve

1 954 051

2

9

Shpenzime funksionimi

totali

44 038 276

38

115 738 077

100

Kryqi i Kuq Shqiptar auditohet nga Kompania “KPMG – Albania sh.p.k.”,
filial i një prej pesë kompanive më të mëdha në botë në këtë fushë.
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K P M G Albania sh.p.k
Raport i Audituesve të Pavarur,
KPMG Albania sh.p.k.
Tiranë, 29 Korrik 2015
Ne kemi audituar bilancin kontabël bashkë
lidhur të Kryqit të Kuq Shqiptar (“Organizata”) për
ushtrimin e mbyllur më datë 31 Dhjetor 2014 dhe
pasqyrat përkatëse të të ardhurave dhe shpenzimeve,
ndryshimet e fondeve te veta dhe të fluksit të parasë
deri në fund të vitit.
Përgjegjësia e menaxhimit për pasqyrat financiare.

Menaxhimi i Organizatës është përgjegjës për
përgatitjen dhe paraqitjen e ndershme dhe të drejtë
të pasqyrave financiare në përputhje me mënyrën e
kontabilitetit kesh të modifikuar, siç përshkruhet në
Artikullin 2 të pasqyrave financiare, dhe ashtu siç
vendos menaxhimi i organizatës, për kontrolle të
tilla është e nevojshme të mundësohet përgatitja e
pasqyrave financiare që nuk përmbajnë deklarime të
gabuara materiale, qoftë kjo për shkak të anomalive
apo gabimeve.
Përgjegjësia e Auditorëve

Përgjegjësia jonë si Auditorë, është të shprehim
opinionin tonë për pasqyrat financiare bazuar në kontrollin e kryer. Ne e kryem kontrollin tonë në përputhje
me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. Këto standarde kërkojnë që ne t’u përmbahemi kërkesave etike të
përshtatshme, të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin
për të fituar siguri të arsyeshme që pasqyrat financiare
nuk përmbajnë anomali apo gabime.

Ne besojmë që materiali dhe
të dhënat e tjera të mbledhura gjatë
kontrollit, janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme
për të shprehur opinionin tonë të auditimit.
Opinioni

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare paraqesin
drejt, në të gjitha aspektet, pozitën financiar të Organizatës deri në 31 dhjetor 2013, rezultatet dhe lëvizjet
financiare për vitin ushtrimor të mbyllur, në përputhje më mënyrën e cash bases të modifikuar të
kontabilitetit, ashtu siç përshkruhet në Artikullin 2
të pasqyrave financiare.
Kufizimi i shpërndarjes dhe përdorimit

Ky raport ka si qëllim vetëm informimin dhe përdorimin nga drejtimi i Organizatës dhe donatorët e
saj, dhe nuk duhet t’i shpërndahet më tej palëve të
treta apo të përdoret për çfarëdolloj qëllimi tjetër pa
miratimin tonë paraprak, formal e të shkruar.
Fatos Beqja
Drejtor
KPMG Albania sh.p.k.
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