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SHKURTESA TË PËRDORURA

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut  - 
Kryqi i Kuq i RMV
Republika e Maqedonisë së Veriut - RMV
Organizata Komunale e Kryqit të Kuq - OKKK
Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit – KKQ Shkup
Ndihma e Parë - NP
Ndihma e Parë Psikologjike - NPP
Përkrahje Psiko-Sociale - PPS
Ministria e Shëndetësisë - MSH

Ministria e Arsimit - MA
Ministria për Punë dhe Politikë Sociale - MPPS
Qendra për Menaxhim me Kriza - QMK
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim - DMSH
Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhëna e 
Kuqe – Federata Ndërkombëtare e KK/GJHK
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq - KNKK
Instituti për Mjeksi Transfuziologjike - IMT
Agjencija ë punësimit e Republikës se Maqedonisë së Veriut - 
AVRM
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Këtë vit ne festojmë me krenari dies natalis, ditëlindjen e 75-të të Kryqit të Kuq të RMV, 75 vjet në 
shërbim të njerëzimit. Ne jemi krenarë që organizata jonë ka qenë gjithmonë një shkëndijë shprese 
për mijëra qytetarë që kishin nevojë për ndihmë dhe mbështetje gjatë emergjencave, katastrofave, 
epidemive, migrimeve, krizave të refugjatëve ose shërbimeve për të kapërcyer sfi dat sociale dhe 
shëndetësore. Por ne jemi gjithashtu të kënaqur që shumë qytetarë të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut e njohin Kryqin e Kuq si një vend për miqësi të reja, për të mësuar dhe shkëmbyer njohuri, për 
vullnetarizëm, për anëtarësim, për t‘i kushtuar një pjesë të jetës së tyre njerëzimit.

Ne jemi veçanërisht të kënaqur me faktin se ndër vite, Kryqi i Kuq ka qenë gjithmonë tërheqës për 
të rinjtë që janë të interesuar të mësojnë dhe të ndajnë vlerat dhe parimet humanitare, duke ndi-
hmuar dhe azhurnuar dhe më pas duke u rritur në individë me përgjegjësi shoqërore që bëjnë një të 
veçantë kontributi për komunitetet lokale. në të cilin ata jetojnë. Me ne janë sigurisht të moshuarit 
që janë gjithmonë të gatshëm të ndajnë përvojat dhe njohuritë e tyre dhe të tregojnë se në çdo 
epokë të jetës njerëzore ka një vend dhe kohë për njerëzimin dhe solidaritetin dhe një dorë ndihme 
për njerëzit që kanë nevojë për të.

Padyshim, suksesi ynë është për shkak të mbështetjes dhe angazhimit të vazhdueshëm dhe punës 
së palodhur të vullnetarëve dhe punonjësve tanë, por edhe partnerëve dhe donatorëve që njohin 
vlerat e Kryqit të Kuq të RMV. Shumë faleminderit për të gjithë ata. Për dëshirën dhe besimin e tyre 
për të ecur së bashku, për të punuar së bashku, për të kontribuar, për të ndihmuar, për të zvogëluar 
vuajtjet e dikujt, për të sjellë ca buzëqeshje. Në periudhën e kaluar, Kryqi i Kuq i RMV është rritur në 
një organizatë që azhurnohet dhe modernizohet vazhdimisht dhe është një segment i rëndësishëm 
në sistemin e menaxhimit të krizave në vend, duke dhënë një kontribut modest, në bashkëpunim 
me partnerët e tij, në trajtimin e emergjencave të ndryshme, dhe sigurimin e mbështetjes për grupe 
të ndryshme të synuara të popullatës së prekur.

Këtë vit po përballeshim me një sfi dë jashtëzakonisht të madhe, pandeminë KOVID-19, e cila fat-
keqësisht ende merr jetë njerëzish në të gjithë botën. Kryqi i Kuq ka përshtatur punën dhe pro-
gramet e tij në përputhje me situatën e krijuar rishtazi në vend. Ne kemi punuar pa u lodhur, së 
bashku me partnerët dhe institucionet tona, për të dhënë një kontribut modest në zbutjen e situ-
atës pandemike. Vullnetarët tanë ishin në pikat kufi tare, me njerëzit në izolim, duke shpërndarë 
ndihma dhe ilaçe, duke siguruar mbështetje psikologjike. Aktivitetet tona janë modifi kuar pjesër-
isht dhe përshtatur me kushtet e shkaktuara nga pandemia. Por qëllimet tona mbetën të njëjtat. Ne 
vazhdojmë të mobilizojmë mbështetje për të adresuar pasojat dhe sfi dat e pandemisë.

Ne e mbyllim vitin me rezultate pozitive në të gjitha aktivitetet tona të programit. Falë vullnetarëve 
tanë, partnerëve dhe përdoruesve tanë që u mbuluan nga shërbimet tona. Ne mbetemi të përkush-
tuar për të punuar në përputhje me parimet themelore të Kryqit të Kuq dhe Lëvizjes së Gjysmëhënës 
së Kuqe. Sfi da të reja, detyra të reja, dhe detyrimi për të qenë edhe më të mirë në kushtet e ndryshi-
mit të klimës, katastrofave, sfi dave sociale dhe shëndetësore, por gjithashtu dëshira për zhvillim të 
vazhdueshëm na presin në udhëtimin tonë për të qenë të gatshëm për të përmbushur kërkesat dhe 
nevojat e përdoruesve tanë. Në faqet e Raportit tonë Vjetor 2020 ne fl asim për arritjet dhe rezul-
tatet tona, të cilat na detyrojnë të vazhdojmë të punojmë edhe më shumë, në rrugën e njerëzimit, 
për të qenë inovativë dhe të gatshëm për sfi da të reja që do të paraqiten në periudhën e ardhshme.

        d-r Saiti Saiti                prof.d-r. Romel Velev
    Sekretar gjeneral                                         Kryetar

JUBILE DIAMANTI 
– 75 vjet nga formimi i Kryqit të Kuq të RMV
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PËR NE 

UDHËHEQJE NË 
KUSHTE KRIZE  

Kryqi i Kuq i RMV u krijua më 17 Mars 1945 në 
kuadër të Jugosllavisë Federative Demokratike. 
Pas shpërbërjes së Jugosllavisë në 1992, orga-
nizata funksionoi si një shoqatë e pavarur kom-
bëtare. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë u 
njoh si një shoqatë kombëtare e Kryqit të Kuq nga 
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq më 1 nën-
tor 1995, ndërsa më 27 nëntor 1995 u bë anëtarë i 
plotë i Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq 
dhe të Kuq Shoqëritë e Gjysmëhënës.

Ne jemi pjesë e rrjetit më të madh humanitar 
në botë, Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq 
dhe Gjysmëhënës së Kuqe, e cila ka mbi 17 milion 
vullnetarë në 192 vende. Në këtë mënyrë Lëvizja 
është në gjendje të mobilizojë mbështetjen finan-
ciare, materiale dhe njerëzore për t‘iu përgjigjur 
krizave humanitare që po ndodhin në botë. Ne 
udhëhiqemi nga shtatë parime themelore: hu-
manizmi, paanshmëria, neutraliteti, pavarsia, 
shërbimi vullnetar, uniteti dhe universaliteti. Në 
punën tonë, ata na detyrojnë të bëjmë kujdesin 
dhe mbështetjen tonë për njerëzit më të rëndë-
sishëm për ne se çdo gjë tjetër. Puna e Shoqatës 
Nacionale rregullohet me një Ligj të veçantë për 
Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë. Or-
ganizata përbëhet nga 33 OKKK dhe KKQ Shkup. 
Programet zbatohen me mbështetjen e 10,500 
anëtarëve dhe 7,500 vullnetarëve aktivë dhe 393 
punonjësve.

Në një kohë të pasigurisë së madhe në të cilën ne 
u përballëm me kriza komplekse që u ngritën në 
mënyra të papritura dhe të paparashikueshme, 
udhëheqja e Kryqit të Kuq të RMV pa dyshim lua-
jti një rol të rëndësishëm në krijimin e parakush-
teve që ofruan një përgjigje efektive ndaj sfidave 
dhe në të njëjtën kohë promovoi sipërmarrjen 
inovacioni dhe shkathtësia. Aftësia e menaxhi-
mit dhe shërbimit profesional për të parashikuar 
sfidat dhe për të ofruar zgjidhje të reja, për të 
eksperimentuar shpejt, për të kërkuar dhe for-
muar aleanca dhe partneritete të reja, për të 
mësuar shpejt dhe për t‘u përshtatur me situ-
atat e reja ishte thelbësore për të siguruar një 
përgjigje efektive ndaj këtyre sfidave në 2020.

Roli ynë, mbi të gjitha, si një shoqëri kombëtare 
është të ushqejmë fuqinë e njerëzimit, të jemi aty 
ku duhet, të sigurojmë mbështetje për grupet e 
ndryshme të synuara të popullsisë që ne i shër-
bejmë. Ne kryejmë një rol ndihmës dhe u siguro-
jmë mbështetje organeve shtetërore në kryerjen 
e detyrave të ndryshme humanitare, në përputhje 
me nevojat e popullatës. Në bashkëpunim me in-
stitucionet dhe partnerët, ne punojmë në paran-
dalimin e sëmundjeve, përmirësimin e shëndetit 
dhe lehtësimin e vuajtjeve njerëzore përmes pro-
grameve tona në fushën e arsimit, shëndetit dhe 
kujdesit shoqëror, për të mirën e komuniteteve.

Ne organizojmë operacione emergjente për të sig-
uruar ndihmë humanitare dhe ofrojmë shërbime 
të tjera për të ndihmuar viktimat e konfliktit të ar-
matosur, në përputhje me Konventat e Gjenevës. 
Ne ofrojmë ndihmë për viktimat e fatkeqësive 
natyrore dhe emergjencave të tjera. Ne punojmë 
për shpërndarjen e ligjit ndërkombëtar humanitar 
dhe ndajmë dhe promovojmë parimet dhe idealet 
e Lëvizjes dhe punojmë për të rritur ndërgjegjësi-
min për mbrojtjen e emblemave të Kryqit të Kuq 
dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Ndërkombëtarisht, ne 
ofrojmë ndihmë për viktimat e konfliktit të arma-
tosur dhe katastrofave natyrore dhe emergjen-
cave të tjera në të gjithë botën.

Situata e krizës shpesh kërkonte marrjen e ven-
dimeve të guximshme për të siguruar pajtuesh-
mërinë dhe zbatimin e qasjeve të reja, të cilat 
natyrisht duhet të analizohen në lidhje me 
zbatimin e tyre afatgjatë. Përmes shërbimeve 
tona jemi përpjekur të sjellim frymën sipërmar-
rëse dhe të transformojmë në të gjitha nivelet 
e organizimit për të qenë në hap me kohën e re. 
Ne jemi përpjekur të nxisim inovacionin dhe ud-
hëheqjen në organizatën tonë duke u përpjekur 
të shmangim strukturën burokratike që shpesh 
është dominuese në sektorin humanitar. Përvoja 
dhe njohuritë dhe aftësia jonë kolektive për të 
mësuar dhe përshtatur shpejt ishte thelbësore 
për të parashikuar trendet dhe sfidat gjithnjë 
në ndryshim, në mënyrë që të jemi të gatshëm 
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FINANCIMI NË KUSHTE 
TË SITUATËS NË KRIZË  

ROLI NDIHMËS I 
KRYQIT TË KUQ TË RMV

TRANSFORMIMI DIGJITAL

Si rezultat i recesionit global dhe pasojave eko-
nomike të KOVID-19, organizata u përball me 
një sfidë të madhe në sigurimin e fondeve për 
përgjigjen humanitare të Kryqit të Kuq RMV për t‘u 
marrë me pasojat e pandemisë. Aftësia për të gje-
tur mënyra të reja dhe inovative për të mobilizuar 
burime alternative të financimit ishte jashtëzakon-
isht e rëndësishme për Kryqin e Kuq të RMV për të 
përmbushur nevojat e përdoruesve të shërbimeve 
në një pandemi. Ne kemi punuar me partnerët tanë 

Në përputhje me Konventat e Gjenevës dhe 
Ligjin për Kryqin e Kuq të RMV, organizata jonë 
kryen një rol ndihmës për autoritetet në vend në 
disa fusha kryesore, siç janë përgatitja dhe vep-
rimi i katastrofave, krijimi i lidhjeve familjare dhe 
sigurimi i mbështetjes dhe ndihmës për kujdesi 
shëndetësor dhe social.për kategoritë e prek-
shme të popullsisë në situata krize. Padyshim, 
situata e re si rezultat i pandemisë KOVID-19 ka 
rezultuar në rritjen e cenueshmërisë së popul-
latës si rezultat i sfidave sociale dhe shëndetë-
sore të popullatës. Puna jonë përmes programit 
shëndetësor dhe social ishte sigurisht një sfidë 
e madhe për organizatën tonë por gjithashtu na 
mundësoi që të forcojmë rolin tonë mbështetës 

Kryqi i Kuq i RMV bëri një hap mbresëlënës në për-
shtatjen me realitetin e ri të punës që kërkonte 
koordinim dhe menaxhim virtual të aktiviteteve, si 
dhe ofrim virtual të disa prej shërbimeve të tij. Ne 
kemi përdorur platforma të ndryshme dhe sisteme 
dixhitale për punësimin dhe trajnimin e vullne-
tarëve, dhe koordinimin dixhital dhe virtual të disa 
prej aktiviteteve tona. Operacioni në distancë është 

tradicionalë por edhe me palët e reja të interesit 
dhe kemi ndërtuar modele të reja bashkëpunimi, të 
cilat ofrojnë mundësi më të mëdha për sa i përket 
fushës së punës dhe fushës së punës në mënyrë që 
të jemi në gjendje të merremi me dobësitë shumë 
komplekse të individëve në komunitet, siç janë 
çështjet ekzistenciale, shëndetësia, shoqëria dhe 
aktivitetet për të përmirësuar shëndetin mendor 
dhe shumë më tepër.

përpara institucioneve në vend. Ne kemi pasur 
rezultate të mira në fushën e avokimit dhe avo-
kimit për nevojat dhe përparësitë e klientëve 
tanë duke mobilizuar burime të reja të financim-
it për të ndihmuar adresimin e disa prej nevojave 
prioritare të grupeve të cenueshme të synuara. 
Ne gjithashtu kemi qenë proaktivë në fushat 
ku nuk kemi qenë më parë. Kishim role që nuk i 
kishim pasur më parë. Ne kemi prezantuar shër-
bime të reja që do të forcojnë më tej vendin dhe 
rolin e Kryqit të Kuq në vend. Përveç rolit ndih-
mës, ne gjithashtu promovuam rolin qytetar. Të 
jemi gjithnjë më pranë qytetarëve tanë, të arri-
jmë rezultatet më të mira për njerëzit në nevojë.

bërë normë së bashku me sigurimin e mbështetjes 
dhe trajtimin e sfidave me të cilat përballen njerëzit. 
Ne ishim dëshmitarë të një adaptimi të shpejtë ndaj 
situatës së re në të gjithë Lëvizjen e Kryqit të Kuq 
dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Ne morëm pjesë dhe or-
ganizuam punëtori virtuale, seminare, konferenca 
dhe punëtori. Transformimi dixhital është pranuar 
gjerësisht, duke na mësuar se çfarë mund të arri-

të përfitojmë nga çdo mundësi për të mbetur 
një organizatë me rritje të shpejtë gjithmonë e 
përgjegjshme dhe transparente në punën tonë 

në interes të kategorive të synuara të popullsisë 
që ne shërbejmë.
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Falënderim të posaçëm për partnerët tanë për përkrahjen e 
siguruar për programet e Kryqit të Kuq të RMV në vitin 2020

Federata ndërkombëtare e shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, Komiteti Ndërkom-
bëtar i Kryqit të Kuq, Agjencia e Austrisë për Zhvillim, Kryqi i Kuq i Austrisë, Gjysmëhëna e Kuqe e Turq-
isë, UNHCR, UNDP, UNFPA, IOM, USAID, Banka Botërore, B&S Development, IOM, Grupi 484, Kisha e Jezu 
Ksrishtit dhe Të Shenjtit e Ditëve më të Vona.

MPPS, MSH, Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë, APRM, Banka Komerciale, EVN, Telekom, Stopanska 
Banka, A1, KAM Market. 

Diplomacia humanitare – ne pu-
nojmë me aktorë të përgjegjshëm në vend 
dhe udhëheqës në fushën e opinionit pub-
lik për të vepruar në interes të popullatës 
së prekshme dhe për të respektuar parimet 
themelore humanitare.  

45
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BESIM DHE KOMUNIKIM

SHPËRNDARJA E INFORMACIONEVE 
ME PARTNERËT TANË, SHFRYTËZUESIT, 
PËRKRAHËSIT DHE OPINIONIN

Ne kemi qenë dëshmitarë të një kohe kur ishte e 
rëndësishme të sigurohej një informacion i qartë, 
i qëndrueshëm dhe i besueshëm shëndetësor, i 
cili ishte thelbësor për të siguruar komunikim të 
sigurt dhe efektiv me popullatën. Kryqi i Kuq i RMV 
ka investuar përpjekje të mëdha në komunikimin 
në kohë dhe transmetimin e mesazheve që kanë 
kontribuar në mbrojtjen dhe parandalimin e 
popullatës së KOVID-19. Ne e bëmë këtë përmes 
formave tona tradicionale të komunikimit të 
drejtpërdrejtë me përdoruesit por gjithashtu duke 
përfshirë forma të sofistikuara të komunikimit 
përmes mediave sociale dhe dixhitale. Ne kemi 
qenë dëshmitarë të një rritje të konsiderueshme 
të komunikimit dhe angazhimit të mediave 
sociale të shoqatës nacionale.

Edicionet javore të gazetës elektronike të Kryqit të 
Kuq janë një mjet i suksesshëm për informimin e 
vullnetarëve, partnerëve, bashkëpunëtorëve tanë 
për aktivitetet që kryejmë në nivel lokal, kombëtar 
dhe ndërkombëtar. Në vitin 2020, 108 numra të 
gazetës E – gazeta Info u përgatitën me gjithsej 
809 artikuj të botuar. Gazeta u shpërnda në 83,161 
adresa emaili.

Javët tradicionale të përcaktuara në Ligjin për Kry-
qin e Kuq, si dhe një numër aktivitetesh të projek-
tit dhe dokumenteve strategjike brenda veprim-
tarisë botuese të shoqërisë kombëtare dhe këtë vit 

Por, për t’u besuar mesazheve tona, duhet 
gjithashtu t’i besojmë atij që i përcjell mesazhet. 
Kontributi dhe angazhimi i Kryqit të Kuq të RMV 
në vitin e kaluar na japin të drejtën të besojmë se 
reputacioni ynë në bashkësitë lokale është edhe 
më i madh. Besimi tek ne na lejon të jemi edhe 
më efikas. Ne jemi veçanërisht krenarë që në vitet 
pas nesh kemi arritur të rritemi në një organizatë 
të suksesshme që është pjesë e sistemit të 
përgjithshëm të menaxhimit të krizave në vend. 
Ne vazhdojmë atje ku e kemi lënë, për të qenë në 
qendër të vëmendjes së atyre që kanë nevojë për 
mbështetjen tonë.

plotësoheshin rregullisht me broshura, fl etushka, 
postera, udhëzime, shtesë dhe botime të tjera. Duke 
bartur mesazhet humanitare, rezultate të rëndë-
sishme u arritën midis grupeve të synuara, dhe në 
të njëjtën kohë patën një ndikim pozitiv në ngritjen 
e imazhit të shoqërisë kombëtare. Të gjitha botimet 
janë përgatitur në maqedonisht dhe shqip, dhe disa 
prej tyre janë edhe në gjuhën angleze.

Mbi 50 njoftime për shtyp, konferenca dhe paraq-
itje publike në mediat elektronike, mjetet për in-
formim publik ishin pjesë e aktiviteteve të Kryqit 
të Kuq të RMV.

Ne jemi në një udhëkryq midis teknologjisë dhe së ardhmes së njerëzimit. Ndryshon mënyrën 
e të menduarit, pikëpamjet tona për botën, përvojat tona dhe kontributin tonë për një të 
nesërme më të mirë. Nëse duam të jemi njerëz më të mirë, duhet të kujdesemi më mirë për 
planetin tonë. Të jesh zëri i njerëzimit. Të punojmë së bashku, për një të ardhme ku njerëzimi 
do të jetë tendenca jonë më e qëndrueshme teknologjike.

het virtualisht, por gjithashtu edhe atë që ne ende 
duhet të bëjmë në kontakt të drejtpërdrejtë me 
përdoruesit e shërbimeve tona. Për ne, sigurisht, kjo 
do të mbetet një sfi dë për të vazhduar zhvillimin e 

këtij sistemi të punës në vitet në vazhdim dhe për 
t‘u siguruar që përfi timet e transformimit dixhital të 
përfshihen në punën e përditshme edhe kur gjërat 
të kthehen në normalitet.
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DISEMINIMI I VLERAVE TË KRYQIT TË KUQ 
DHE GJYSMËHËNËS SË KUQE

AKTIVITETE ZHVILLIMORE DHE 
MBINDËRTIMI I KAPACITETEVE TË 
SHOQATËS NACIONALE 

Ne jemi përpjekur për ndryshime të qëndrueshme 
në komunitete duke ofruar shërbime përkatëse. Për 
atë qëllim, ne kemi punuar vazhdimisht në forcimin 
e kapaciteteve të organizatave tona komunale të 
Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shku-
pit përmes implementimit të aktiviteteve të ndry-
shme për tu zhvilluar në organizata të forta dhe të 
përgjegjshme. Në vitin 2020, ne fi lluam një vlerësim 
të punës së OKKK/KKQSH, në mënyrë që të fi tojmë 
njohuri përkatëse se si mund të forcojmë ndikimin e 
pjesëve integrale të organizatës sonë në mënyrë që 
të ofrojmë cilësinë e kërkuar të shërbimeve dhe t’i 
përmbahemi standardeve në punë bazuar në nevo-
jat e kategorive të synuara të përdoruesve të shër-
bimeve. Ky proces u ndërpre pjesërisht si rezultat i 
pandemisë, por ne vazhdojmë të punojmë për këtë 
plan duke përshtatur formatin dhe metodologjinë 
e zbatimit.

Në vitin 2020, përmes Fondit për Zhvillimin e 
Shoqatës Nacionale, u ofrua mbështetje e pro-
jektit për organizatat komunale të Kryqit të Kuq 
Probishtip, Koçan, Krushevë, Çair, Kisela Voda 
dhe Shkup. Këto projekte mundësuan aktivitete 
të zhvillimit strukturor, forcimin e kapaciteteve 
materiale dhe teknike dhe zhvillimin e formës së 
re dhe / ose shërbimeve për të mbështetur gru-
pet e cenueshme të synuara. Theks i veçantë u 

Aktivitetet e shpërndarjes si bazë për pro-
movimin e veprimit humanitar të shoqërisë 
kombëtare u zhvilluan përmes përdorimit 
të teknologjive dhe mjeteve dixhitale në 
të gjitha nivelet organizative me qëllim të 
ndarjes së vlerave dhe idealeve të Lëvizjes 
në jetën e përditshme të qytetarëve për të 
mobilizuar mbështetje humanitare për më 

vu në zhvillimin e kapaciteteve të degës së Kry-
qit të Kuq për planifi kimin dhe përgatitjen e ini-
ciativave të projektit.Gjithsej 30 bashkëpunëtorë 
profesionistë u trajnuan për përgatitjen e aplika-
cioneve të projektit për donatorë të ndryshëm. 
Mbështetja sigurohet gjithashtu në formën e 
mentorimit për punën e projektit dhe zbatimin e 
projektit, me 20 takime të mbajtura për iniciativa 
të ndryshme të projektit të ОККК.

Këtë vit, u mbajtën tre takime me sekretarët e 
Kryqit të Kuq dhe Komitetit Qendror Shkup në 
mënyrë që të sigurohen udhëzime koordinuese 
për veprimin e shoqërisë kombëtare në të gjitha 
nivelet, kryesisht në drejtim të harmonizimit 
të aktiviteteve me kornizën normative, duke 
vepruar në kushte pandemike dhe sigurimin e 
mbështetjes gjithëpërfshirëse dhe në kohë për 
përdoruesit e shërbimeve në nivel lokal. Gjatë 
vitit, u mbajtën gjithsej 5 seanca të Bordit Dre-
jtues dhe një seancë e Asamblesë së Kryqit të Kuq 
të RMV. Ndikimi i pandemisë gjatë vitit refl ektoi 
në veprimet e organizatave themelore, të cilat 
çuan Parlamentin të merrte një vendim për të 
shtyrë zgjedhjet e rregullta të planifi kuara për 
2021 për një periudhë jo më shumë se 12 muaj, 
dmth deri në krijimin e kushteve për zbatimin e 
tyre.

të rrezikuarit dhe për të mobilizuar poten-
cialet e reja njerëzore në organizatë, për të 
promovuar punën e Kryqit të Kuq dhe për të 
nxjerrë në pah përpjekjet e avokimit të or-
ganizatës përpara aktorëve përgjegjës në 
vend.
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BASHKËPUNIM 
ÇARTNEROR NË LËVIZJE

Gjatë vitit, u mbajtën disa takime në internet me 
shoqëritë kombëtare partnere për mbështetje të 
ndërsjellë, bashkëpunim dhe shkëmbim përvo-
jash. Kryqi i Kuq i RMV u vizitua nga një delega-
cion i Kryqit të Kuq Austriak dhe një delegacion 
i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq në 
kuadër të zbatimit të programeve dhe projek-
teve të partneritetit. Viti u shënua nga një seri 

takimesh, punëtorish dhe uebinarësh në internet 
për tema të ndryshme me interes të organizuara 
nga Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq 
dhe Gjysmëhënës së Kuqe dhe shoqëritë kom-
bëtare të Kryqit të Kuq të Italisë, Zvicrës, Bull-
garisë, Kroacisë, Serbisë, Malit të Zi , Shqipëria 
dhe Gjysmëhëna Turke.

Me mbështetjen e Federatës Ndërkombëtare të 
Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 
Kuqe, Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq 
dhe shoqërive kombëtare partnere, ndihma hu-
manitare u sigurohet familjeve më të prekshme të 
prekura nga pandemia në formën e paketave ush-
qimore, mjeteve higjienike dhe mjete mbrojtëse 
(maska mbrojtëse, doreza mbrojtëse dhe xhel për 
dezinfektimin e duarve). Federata Ndërkombëtare 
ka kontribuar dhe përveç kësaj janë forcuar kapa-
citetet e shoqërisë kombëtare përmes një raporti 
mbi krijimin e një qendre për ndihmën e parë 
psikologjike dhe mbështetjen psikosociale, për-
gatitjen e aplikacioneve elektronike për mobiliz-
imin e fondeve, ndihmën e parë dhe menaxhimin 
vullnetar, të zhvilluar koncept për mobilizimin e 
shpejtë të vullnetarëve të katastrofave dhe një 
fushatë promovuese të higjienës.

MBËSHTETJA JONË PËR T’IU PËRGJIGJUR 
KRIZAVE HUMANITARE TEK FQINJËT DHE 
NDËRKOMBËTARISHT 
Ndihmë humanitare për Shqiprinë. Kryqi i 
Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut siguroi 
ndihmë humanitare për popullsinë e prekur nga 
tërmeti që goditi Republikën e Shqipërisë në 26 
nëntor 2019. Një total prej 313,009 euro u mblod-
hën dhe fondet u transferuan në Kryqin e Kuq 
Shqiptar për të siguruar mbështetje për populla-
tën e prekur. Kryqi i Kuq i RMV gjithashtu siguroi 
ndihmë materiale për Kryqin e Kuq Shqiptar në 
shumën prej 20 500 euro, e cila përbëhej nga rro-
ba, çizme, veshje dimërore, batanije dhe tualete.

NDIHMË MATERIALE PËR 
SHQIPËRINË Sasia Vlera 

(euro)

Veshje 3 paleta 1800

Çizme dimri 1 paletë 4620

Mbrojtëse nga shiu 1 paletë 6000

Rroba dimri (shall, kapelë, doreza) 1 paletë 2500

Komplete rroba dimri për fëmijë 1 paletë 1350

Pajisje higjienike (detergjente për 
pastrim, shamponë, faculeta të 
lagura, detergjent për enë)

3 paleta 2408

Batanije 2 paleta 1800

GJITHSEJ 20.478,00
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VULLNETARËT TANË

Ndihmë humanitare për në Libi. Ndihma hu-
manitare në shumë prej 500 euro dërguar Kryqit të 
Kuq Libanez për të zbutur pasojat dhe për të ofruar 

ndihmë dhe mbështetje për popullatën e prekur në 
shpërthimet në portin e Bejrutit më 04.08.2020.

Solidaritet. Kontributi i vullnetarëve nënkupton-
te një hap të rëndësishëm përpara për komunitetet 
për të ndihmuar në trajtimin e koronavirusit. Si 
kudo në botë, ashtu edhe në S. Maqedonia intere-
simi i vullnetarëve për të ndihmuar ishte i madh.

Kryqi i Kuq i RMV përshtati shpejt punën dhe pro-
gramet e tij për të mobilizuar një numër të konsi-
derueshëm vullnetarësh të motivuar të cilët ndi-
hmuan në shpërndarjen e paketave ushqimore, 
ndihmuan me testimin, ose sigurojnë mbështetje 
psiko-sociale, e cila ndihmoi në mënyrë të kon-
siderueshme në lehtësimin e sfi dave sociale dhe 
shëndetësore dhe daljen. komunitete shumë të 
prekshme. Solidariteti u shpreh në shumë mënyra. 
Ne morëm pjesë në punëtori të ndryshme në in-
ternet, grupe studimi dhe grupe teknike, ndamë, 
mësuam dhe krijuam bashkëpunime të reja.

Vullnetarizmi dhe shërbimi vullnetar, si një parim 
themelues dhe forcë shtytëse e modelit dhe etos-
it të organizatës, përfaqëson marrëdhënien e dre-
jtpërdrejtë dhe të ngushtë me komunitetet në të 
gjithë botën dhe na mundëson veprime shoqërore, 
zhvillimore dhe humanitare në një masë që nuk 
është ndryshe e mundur. Vullnetarët ishin një 
element thelbësor i përgjigjes së shoqërisë kom-

bëtare për t‘u marrë me efektet e pandemisë. 
Që nga dita e parë e pandemisë, vullnetarët tanë 
ishin „aty ku ka nevojë“. Telefonat po bien, me-
sazhet po mbërrinin në faqen tonë të internetit. 
Një numër i madh i qytetarëve të vendit tonë ishin 
të gatshëm të veshin uniformën e Kryqit të Kuq 
dhe të ndihmojnë në trajtimin e pandemisë.

Vullnetarët ishin në pikat kufi tare dhe ndihmuan 
në anketimin e qytetarëve që mbërrinin në Repub-
likën e Maqedonisë së Veriut. Vullnetarët shpërn-
danin ndihmë për popullsinë më të ndjeshme në 
baza ditore. Ata i ndihmonin njerëzit në izolim 
dhe u siguronin atyre ushqimin e nevojshëm. Ata 
blenë ilaçe. Ata ishin me telefon. Ata blinin ilaçe 
për të sëmurët. Ata ndihmuan të moshuarit që 
nuk mund të linin shtëpitë e tyre. Vullnetarët na 
ndihmuan të mobilizojmë fuqinë e njerëzimit. Për 

“Si përgjigje të një nevoje të paparë humanitare, 
ne kemi qenë dëshmitarë të një niveli të paparë 
njerëzimi dhe mirësie“, 

tha Francesco Roca, president i Federatës Ndërkom-
bëtare të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhë-
nës së Kuqe.
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KRYETARI I RMV, 
Z. STEVO PENDAROVSKI NË 
VIZITË NË KRYQIN E KUQ 

„Kur vesha bluzën e Kryqit të Kuq, zemra u bë 
më e madhe, mendja dhe shpirti më i gjerë. Unë 
thjeshtë ndjehem më mirë përbrenda për të ndi-
hmuar njerëzit e tjerë.“ 

Vullnetar i Kryqit të Kuq të RMV

Anëtarët dhe vullnetarët e Kryqit të Kuq na le-
jojnë të jemi më afër komuniteteve tona. Ata 
kanë njohuri, kompetenca dhe burime dhe 
kohë për t‘u dhënë njerëzve që kanë nevojë për 
mbështetje

të treguar forcën e Lëvizjes sonë që na lejon të 
arrijmë atje ku duhet të jemi. Ne mund të kishim 
bërë pak vetë, por së bashku me vullnetarët tanë 
bëmë shumë.

Vullnetarët ishin forca lëvizëse edhe në zbatimin 
e të gjitha programeve tona. 

Më 11 Prill, 2020, Kryetari i Republikës së Maqe-
donisë së Veriut vizitoi Kryqin e Kuq të RMV, 
ku u njoh me aktivitetet e Kryqit të Kuq në 
përgjigje të pandemisë së KOVID-19. Presidenti 
Pendarovski theksoi rëndësinë dhe kontribu-
tin e mijëra vullnetarëve të Kryqit të Kuq në 
përgjigjen ndaj pandemisë. Ai theksoi se vullne-
ti dhe dëshira e vullnetarëve për të ofruar shër-
bime vullnetare dhe për të ndihmuar qytetarët 
e prekshëm në solidaritet është veçanërisht i 
rëndësishëm.

Kryqi i Kuq i RMV shënoi Ditën Botërore të Vullne-
tarëve më 4 Dhjetor, nën moton „Për të gjithë vull-
netarët tanë“, duke organizuar një uebinar në inter-
net që përqendrohej në kontributin e vullnetarëve 
për t‘iu përgjigjur pandemisë KOVID-19. Disa degë 
të Kryqit të Kuq të RMV dhe KKQSH Shkup morën 
pjesë në ngjarje duke thirrur dhe prezantuar përm-
bajtje video. Kryetari i Kryqit të Kuq të RMV, prof d-r. 
Romel Velev, i cili foli për rëndësinë e vullnetarizmit 
në shoqëri dhe kontributin e vullnetarëve të Kryqit 
të Kuq në përgjigjen ndaj pandemisë. Presidenti i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Stevo Penda-
rovski, gjithashtu iu drejtua vullnetarëve të Kryqit të 
Kuq për kontributin e tyre të përgjithshëm në trajti-
min e pandemisë së KOVID-19. Presidenti Pendarovs-

Shënimi i 5 dhjetorit – 
Dita botërore e vullnetarizimit 

ki dha vlerësimin „Për të gjithë vullnetarët tanë“ 
për të gjithë vullnetarët e Kryqit të Kuq të RMV për 
kontributin e tyre në tejkalimin e pasojave të pan-
demisë me KOVID-19

”Falenderim të madh për të gjitha përpjekjet 
që keni bërë deri më tani në këtë krizë. Unë 
do t’ju lusja, sepse Ju e keni më të  vështirë 
se të gjithë qytetarët e tjerë të vazhdoni an-
gazhimin tuaj sepse ju jeni duke dhënë një 
shembull të shkëlqyeshëm për të gjithë ne, se 
si duhet të pozicionohemi kur është e vështirë 
për të gjithë ne. Ju jeni një shembull i ndrit-
shëm “, 

u tha Kryetari i RMV, z. Stevo Pendarovski ekipeve të 
Kryqit të Kuq.
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AKTIVITETET E SHOQATËS NACIONALE 
GJATË PANDEMISË ME KOVID-19
Pandemia KOVID-19, e njohur gjithashtu si pan-
demia e koronavirusit, filloi në fund të vitit 2019 
dhe shkaktohet nga sindroma e rëndë respiratore 
akute e koronavirusit 2 (SARS-CoV-2). Në Janar 
2020, Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli 
një emergjencë të shëndetit publik ndërkombë-
tarisht, dhe në Mars 2020, u shpall një pandemi. 
Që nga 22 dhjetori 2020, më shumë se 77.3 milion 
njerëz janë infektuar me virusin, me më shumë se 
1.7 milion vdekje në të gjithë botën i atribuohen 
KOVID-19 që ndikoi drejtpërdrejt në jetën e miliona 
njerëzve në të gjithë botën. Pandemia ka prekur të 
gjitha vendet e botës dhe të gjithë janë në rrezik, 
por pandemia ka përkeqësuar më tej cenueshmëri-
në („krizë pas krize“) të njerëzve që ishin tashmë në 
rrezik, qoftë konflikt i armatosur, dhunë, katastrofë, 
migrim., gjendja shëndetësore, qasja e kufizuar në 
kujdesin shëndetësor, statusi socio-ekonomik, etj. 
Përveç efekteve të menjëhershme shëndetësore të 
pandemisë, kriza do të ketë pasoja afatgjata për 
popullatën më të prekshme, dhe në të njëjtën kohë 
do të krijojë dobësi të reja.

Komponentët e Lëvizjes u adaptuan shpejt në re-
alitetin e ri të shkaktuar nga pandemia, duke për-
shtatur programet e tyre dhe forcuar reagimin e 
tyre ndaj krizës në mënyrë që të përmbushin nevo-

jat e reja dhe sfidat e parandalimit të përhapjes 
së pandemisë. Në nivelet globale dhe lokale, për-
bërësit e Lëvizjes kanë forcuar bashkëpunimin e 
ndërsjellë, si dhe bashkëpunimin me shtetet dhe 
institucionet shtetërore, agjencitë e Kombeve të 
Bashkuara dhe organizata të tjera, në mënyrë që të 
japin një përgjigje plotësuese të pandemisë. Shoqa-
tat Nacionale të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 
Kuqe janë të pranishme në të gjitha kontekstet 
dhe, si ndihmës të qeverive të tyre në fushën hu-
manitare, janë në ballë të betejës kundër Kovid-19. 
Ato janë një pjesë integrale e përpjekjes kombëtare 
për reagimin ndaj pandemisë.

Në shumicën e konteksteve, shoqëritë kom-
bëtare kanë zgjeruar fushën e punës së tyre për 
të mbështetur aktivitetet kombëtare në fushën 
e shëndetit publik, duke u përqëndruar në masat 
e kontrollit të epidemisë, komunikimin e krizës, 
angazhimin e komunitetit, promovimin e shën-
detit dhe higjienës, parandalimin dhe kontrollin e 
infeksionit, mendjen, shëndetin dhe shërbime të 
mbështetjes psikosociale, mbështetje të izolimit 
dhe ndihmë të çështjeve klinike, shërbime të trans-
portit të pacientëve që ofrojnë qasje në shërbimet 
shëndetësore, etj.
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Ballafaqimi me sfidën e ashtuquajtur KOVID-19

Kryqi i Kuq i RMV në bashkëpunim dhe me 
mbështetjen e partnerëve të tij, duke filluar nga 12 
Mars 2020, në vazhdimësi siguroi mbështetje për 
popullatën në nevojë dhe institucionet shtetërore 
për trajtimin e pandemisë KOVID-19. Aktivitetet u 
realizuan përmes ekipeve lëvizëse të vullnetarëve 
dhe punonjësve për të mbështetur kategoritë e 
prekshme të qytetarëve dhe për të siguruar mate-
riale dhe donacione të nevojshme për Klinikën për 
Sëmundje Infektive në Shkup, qendrat e karanti-
nës, Ushtrinë e RMV dhe institucione të tjera.

Që nga fillimi i pandemisë, ekipet lëvizëse të Kryq-
it të Kuq kanë ndihmuar në kryerjen e sondazheve 
epidemiologjike në mbështetje të Qendrave të 
Shëndetit Publik në pikat kufitare në vend. Vull-
netarët e Kryqit të Kuq ofruan shërbim falas për 
prokurimin dhe shpërndarjen e ushqimit, higjie-
nës, ilaçeve dhe më shumë. Paketat humanitare 
me ushqim dhe higjienë, pako për foshnje, rroba 
dhe këpucë, maska mbrojtëse, doreza, kostume 
hapësinore dhe materiale të tjera mbrojtëse, 
dezinfektues nga donacionet dhe rezervat e tyre 
për grupet e rrezikuara nga shoqëria dhe grupet 
e ndjeshme u shpërndanë vazhdimisht. Linjat 

telefonike për mbështetje psikosociale u hapën 
në Kryqin e Kuq. Ne gjithashtu siguruam ndihmën 
e nevojshme përmes ekipeve të Kryqit të Kuq për 
mbështetjen e të moshuarve. Theks i veçantë në 
trajtimin e pasojave të pandemisë u vu në siguri-
min e mbështetjes për të pastrehët të cilët ne i 
ndihmuam me ushqim, ilaçe dhe forma të tjera të 
ndihmës së nevojshme. Ne gjithashtu kemi punuar 
në shpërndarjen e terapisë kronike për njerëzit e 
sëmurë në bashkëpunim me Ministrinë e Shënde-
tësisë. Ne kemi kryer terapi onkologjike në bash-
këpunim me Klinikën Universitare të Onkologjisë. 
Ne ndihmuam në mirëmbajtjen e tendave të tri-
azhit në spitale / qendra shëndetësore publike. Ne 
vazhdimisht siguruam mbështetje për migrantët 
në Vinojug dhe Tabanovce. Ne kemi punuar në 
ngritjen e vetëdijes për mbrojtjen pandemike 
përmes prodhimit dhe shpërndarjes së fletush-
kave, posterëve, librave me figura dhe materialit 
tjetër informativ për mbrojtjen nga KOVID-19 dhe 
promovimin e higjienës.
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• Personat e asistuar me mbështetje psikosociale: 7,001 
• Personat e asistuar me shërbim falas për prokurimin dhe shpërndarjen e ushqimit, higjienës, ilaçeve, etj: 8.130 
• Pako ushqimore të shpërndara familjare: 27,929 
• Paketat e shpërndara të higjienës familjare: 29,398 
• Paketat e shpërndara të dezinfektimit: 12,584 
• Pako të shpërndara për foshnje: 2,989 
• Maska mbrojtëse të shpërndara: 184,974 
• Doreza mbrojtëse të shpërndara: 189 772 
• Ekzaminimet mjekësore të grupeve të cenueshme: 12 314 
• Shpërndarja e vakteve të nxehta për grupet në nevojë: 29,610 
• Terapia e Shpërndarë: 3,504 
• Vullnetarë dhe punonjës të mobilizuar në baza ditore: 500 - 600 persona

Përkrahje për menaxhim me pandeminë KOVID-19 të siguruar nga Kryqi i Kuq i RMV nëpër numra:

e klimës dhe degradimin e mjedisit. Vetëm në këtë 
mënyrë mund të ndikojmë në mbrojtjen e shën-
detit dhe mirëqenies së njeriut, sigurinë e ushq-
imit dhe të ushqyerit për të gjithë njerëzit dhe të 
sigurojmë që „normalitetet tona të reja“ të jenë 
më të mira.

Ndikimi shëndetësor dhe social-ekonomik do të 
ketë një efekt më të gjerë në nevojat e komu-
niteteve jashtëzakonisht të rrezikuara, përfshirë 
përsa i përket qasjes në masat e parandalimit të 
epidemisë, shërbimeve shëndetësore gjithëpërf-
shirëse dhe të sigurta dhe do të ketë një efekt tro-
fe mbi nevojat e kujdesit shoqëror, kohezionin dhe 
integrimin në shoqërinë tonë. Kryqi i Kuq i RMV 
vazhdon të punojë për të kufi zuar përhapjen e 
pandemisë, duke siguruar mbështetje për njerëzit 
në nevojë dhe kohezionin social në komunitete, 
kryesisht në fushën e sigurimit të mbrojtjes, ndih-
mës dhe avokimit për kategoritë më të prekshme 
të popullsisë.

DONATOR Përkrahje
(denarë)

Federata ndërkombëtare e KK/GJHK 37.833.739 

Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të 
Kuq

2.886.261

Kryqi i Kuq i Austrisë 611.428

Kryqi i Kuq i Zvicrrës 1.501.393

Kryqi i Kuq i Gjermanisë 1.845.000

USAID 18.801.284

Fondi i solidaritetit 241.144

Gjysmëhëna e Kuqe e Turqisë (ndihmë 
materiale)

1.354.845

GJITHSEJ 65.075.094

Përkrahje fi nanciare për 
përgjigje në pandeminë KOVID-19

MPPS në bashkëpunim me Misionin e OSBE-
së në Shkup siguruan 658 pako ushqimore si 
përgjigje emergjente dhe mbështetje për ata që 
preken më shumë nga kriza KOVID-19. Mbështet-
ja kishte për qëllim 329 viktima të regjistruara 
të dhunës në familje. Ndihma u dha përmes 
Ministrisë në 1,860 pajisje ushqimore dhe higjie-
nike - një donacion nga UN Women, i destinuar 
për viktimat e dhunës në familje dhe prindërit 
e vetëm. Shpërndarja e ndihmës humanitare u 
krye përmes organizatave komunale të Kryqit të 
Kuq dhe qendrave për punë sociale.

Gjatë një pandemie globale që shënoi pothuajse 
tërë vitin 2020, Kryqi i Kuq i RMV harmonizoi 
kornizën e tij normative me një numër të konsi-
derueshëm të dokumenteve të brendshme që 
rregullojnë të gjitha çështjet e nevojshme për or-
ganizimin dhe funksionimin e duhur në një pande-
mi, duke respektuar të gjitha rekomandimet dhe 
vendimet e Qeverisë të RMV dhe organeve dhe 
trupave përgjegjëse për menaxhimin e krizave.

Kryqi i Kuq i RMV zhvilloi Masat Standarde të 
Parandalimit nga KOVID-19 për kontrollin dhe 
parandalimin e përhapjes së KOVID-19 midis pu-
nonjësve, vullnetarëve dhe vizitorëve të jashtëm 
të Kryqit të Kuq të RMV. 500-600 vullnetarë dhe 
staf ishin të përfshirë në ditë në aktivitetet e ndër-
marrjes kombëtare të menaxhimit të pandemisë.

Tani është koha për solidaritet dhe mbështetje glo-
bale, veçanërisht me më të prekshmit në shoqëri-
në tonë. Vetëm së bashku mund të kapërcejmë 
ndikimet e ndërthurura shëndetësore dhe sociale 
dhe ekonomike të pandemisë dhe ta parandalo-
jmë atë të përshkallëzohet në një katastrofë hu-
manitare afatgjatë, me humbjen e mundshme 
të përfi timeve të zhvillimit tashmë të arritura të 
vendit. Ne të gjithë duhet të rimendojmë të ardh-
men e mjedisit tonë dhe të trajtojmë ndryshimin 
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AVANSIMI I SHËNDETIT NË BASHKËSI

Ulja e dëmeve nga përdorimi i lëndëve narkotike

Aktivitetet në fushën e parandalimit të shën-
detit në vitin 2020 u realizuan në respektimin 
e masave për parandalimin dhe kontrollin e 
pandemisë KOVID-19 dhe kishin për qëllim për-
mirësimin e shëndetit dhe zvogëlimin e sëmund-
jeve dhe vdekshmërisë në popullatë me theks të 
veçantë në shëndetin nevojat e individëve dhe 
komuniteteve në nivelin lokal me përparësi gru-
peve të cenueshme. Ne kemi punuar në ngritjen e 
vetëdijes së popullatës për mbrojtjen dhe paran-

Reduktimi i dëmit të përdorimit të drogës është 
një projekt i destinuar për persona - përdorues të 
drogës dhe zbatohet përmes OKKK Kërçovë, OKKK 
Veles dhe OKKK Prilep. Qendrat e hapura në or-
ganizatat komunale synojnë të ofrojnë shërbime 
mjekësore, sociale dhe ligjore për përdoruesit, si 
dhe t‘i furnizojnë ata me prezervativë dhe pajisje 
injeksioni steril. Në vitin 2020, 645 njerëz u mbu-
luan. Në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit 
Publik dhe OJQ-në HERA, këshillimi dhe testimi 
konfidencial u krye në Prilep dhe Veles mbi 72 
persona. Në Prilep, janë ofruar 265 shërbime në 

dalimin e sëmundjeve, mosdiskriminimin dhe tol-
erancën dhe kemi investuar në ngritjen e kapac-
iteteve parandaluese shëndetësore duke krijuar 
shërbime shëndetësore dhe qendra me karakter 
të qëndrueshëm. Kryqi i Kuq do të kontribuojë 
në përmirësimin e gatishmërisë së vendit për t‘iu 
përgjigjur shpejt dhe me efi kasitet më shumë sfi -
dave shëndetësore në kohë paqeje dhe në kohë 
krizash dhe katastrofash.

shërbimin psikologjik për 82 persona (këshillim 
individual dhe në grup, psikoterapi individuale, 
këshillim familjar, motivim për trajtim, risocial-
izim). U shpërndanë gjithsej 63,300 gjilpëra dhe 
37,976 shiringa - komplet injeksioni steril, 5,963 
prezervativë, 3040 lubrifikantë dhe 2272 IEC për 
njerëzit që injektojnë drogë.

Nuk ekzistojnë njerëz të mëdhenj në këtë botë, 
ekzistojnë sfi da të mëdha para të cilave ngriten 
njerëzit e thjeshtë i zgjidhin.

Me rastin e 75 vjetorit të themelimit, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut zhvilloi një 
fushatë për prokurimin e inkubatorëve për foshnje të parakohshme dhe të sëmura nën kujdesin e 
gruas së Presidentit të Republikës së Maqedonisë Veriore, znj. Elizabeta Gjorgievska. Inkubatorët u 
dhuruan në Departamentin e Neonatologjisë, Pediatrisë dhe Fibrozës Cistike në Klinikën Universitare 
për Pediatri në Shkup.
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56 SHËNIMI I 
AKTIVITETEVE 
TRADICIONALE 

SHËNDETËSORE 
PREVENTIVE 

JAVA E LUFTËS KUNDËR SËMUNDJE 
KARDIOVASKULARE (21 – 28 SHKURT). 
Java e luftës kundër sëmundjeve kardiovaskulare u 
shënua nën moton „Zemër e shëndetshme, zemër e 
lumtur“. Leksione edukative organizohen në shkol-
lat fi llore dhe të mesme, me anëtarë të Klubeve të 
Rinisë, shoqatave të pensionistëve, organizatave të 
punës dhe vullnetarëve në organizatat komunale, 
për të rritur ndërgjegjësimin e popullatës së gjerë 
për rreziqet e sëmundjeve kardiovaskulare, por edhe 
parandalimin e tyre përmes shëndetit zakonet e të 
jetuarit   

JAVA E LUFTËS KUNDËR KANCERIT (1-8 MARS) 
Java e Kancerit u shënua nën moton “NUK JE VETËM 
- Ngrite vetëdijen për kancerin”. Punëtori arsimore 
janë organizuar për grupe të ndryshme të synuara: 
studentë dhe mësues në shkollat e mesme, të mosh-
uar dhe njerëz me sëmundje kronike jo-ngjitëse. 450 
njerëz janë të mbuluar.

DITA BOTËRORE PËR LUFTË KUNDËR TU-
BERKULOZIT (24 MARS). Dita Botërore e për 
luftë kundër TB u shënua nën moton “Është koha... 
Për një botë pa tuberkulozë” me punëtori online dhe 
postime në mediat sociale për të rritur ndërgjegjësimin 
e publikut për rëndësinë e parandalimit dhe diagnosti-
kimit në kohë të sëmundjes. 

JAVA E LUFTËS KUNDËR TUBERKULOZIT 
(14-21 SHTATOR). Gjatë javës, 33 punëtori u or-
ganizuan për grupe të synuara të rrezikshme në 
disa degë të Kryqit të Kuq. 462 persona janë të 
mbuluar.

JAVA E LUFTËS KUNDËR HIV/AIDS (1-7 DH-
JETOR) Java e HIV / AIDS u shënua nën moton “Soli-
dariteti Global, Përgjegjësia e Përbashkët në Luftën 
kundër HIV / AIDS”. Janë organizuar punëtori eduka-
tive në të 33 OKKK/KKQSH për parandalimin e duhur 
dhe në kohë. 560 njerëz janë të mbuluar.

JAVA E LUFTËS KUNDËR SLMUNDJEVE TË 
DIABETIT (10-16 TETOR). Java e luftës kundër 
Diabetit u shënua nën moton “Shprehitë e shën-
detshme të jetës në luftë kundër diabetit “. Pu-
nëtori arsimore janë të organizuara në të gjitha 
OKKK/KKQSH. 250 njerëz janë të mbuluar.
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Mbrojtja e shëndetit 
të popullatës nga 
ndryshimet klimatike
Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë në bashkë-
punim me Ministrinë e Shëndetësisë, Institutin e 
Shëndetit Publik, Organizatën Botërore të Shën-
detësisë - Zyra e Shkupit, MPPS dhe institucione të 
tjera qeveritare dhe joqeveritare në nivel lokal dhe 
kombëtar, gjatë verës realizoi aktivitete për të mbro-
jtur shëndetin e popullatës nga valët e nxehtësisë. 
Vullnetarët e OKKK dhe KKQ Shkup në periudhën 
nga 29 korriku deri më 15 gusht, 2020, u përfshinë 
në aktivitete për të parandaluar dhe zvogëluar efek-
tet e valëve të nxehtësisë duke shpërndarë këshilla, 
fl etushka dhe ujë në shishe për qytetarët në vende 
me diell dhe të ngrohtë në periudha më e nxehtë e 
ditës nga ora 10:00 deri në 16:00, duke respektuar 
rekomandimet për mbrojtje nga KOVID 19. OKKK 
dhe KKQ të Shkupit vazhdimisht ndanin fl etushka 
në rrjetet sociale me mesazhe për mbrojtjen dhe 
parandalimin e goditjes nga nxehtësia.

Tani është koha për të ndërmarrë vep-
rime të menjëhershme. Asnjë organiza-
të, rrjet ose qeveri nuk mund të merret 
me krizën e klimës brenda natës, por 
ne mund të punojmë së bashku për të 
punuar për të parandaluar ndryshimin 
e klimës që kërcënon jetën e qindra mil-
iona njerëzve si rezultat i katastrofave 
që ndodhin çdo ditë.  

Francesco Roca, Kryetar i Federatës 
Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të 
Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.

Qendra për ndihmë dhe përkrahje psikosociale

Trajnime për Përkrahje Psikosociale (PPS) dhe 
Ndihmë e Parë Psikologjike (NPP)

Në vitin 2020, Shoqëria Kombëtare punoi në zh-
villimin e një modeli për krijimin e një Qendre 
për Ndihmën dhe Mbështetjen Psikosociale, dhe 
gjithashtu trajnoi një total prej 94 vullnetarësh si 
trajnerë për shpërndarjen e trajnimeve për ndih-
mën e parë psikologjike dhe ndihmë psikologjike 
dhe mbështetje në krizë. 10 punëtori mbikëqyrëse 

Kryqi i Kuq i RMV organizoi 15 trajnime online 
për ndihmën e parë psikologjike dhe mbështetjen 
e vullnetarëve dhe punonjësve të Kryqit të Kuq 
të RMV. Në periudhën nga 13.06 - 22.06. 2020 në 
bashkëpunim me USAID, u mbajtën 9 trajnime 
online për trajnues për NPP, PPS. Gjithsej 55 
vullnetarë dhe stafi i Kryqit të Kuq / Gjysmëhënës 
së Kuqe u trajnuan. Në periudhën nga 13.11 - 26.11. 

u organizuan për të mbështetur 100 vullnetarë të 
cilët ishin përfshirë aktivisht në punën me pop-
ullsinë. Linjat telefonike u hapën në të 33 OKKK 
dhe KKQSH për të mbështetur popullsinë ku ndi-
hma e parë u dha psikologjikisht, me angazhimin 
e njëzet vullnetarëve.

Në vitin 2020, u mbajtën 6 trajnime në internet për 
ofruesit e shërbimeve NPP, PPS të mbështetur 
nga Federata Ndërkombëtare e KK/GJHK. Gjithsej 
40 vullnetarë dhe punonjës të OKKK/KKQ Shkup 
janë trajnuar. Në periudhën nga 17-21 Dhjetor, u 
mbajtën 5 seanca mbikëqyrëse për mbështetje 
psikosociale për 47 punonjës dhe vullnetarë të 
Kryqit të Kuq të RMV.

Shpëtojmë jetë me aftësi për ndihmë të parë

Gjithkush ka aftësinë për të shpëtuar jetën e dikujt 
- gjest themelor i solidaritetit njerëzor. Ne promo-
vojmë ndihmën e parë të disponueshme për çdo 
person pa asnjë diskriminim. Kryqi i Kuq i RMV në 

vitin 2020 vazhdimisht mori pjesë në trajnimin e 
popullatës së RMV për ndihmën e parë, veçanërisht 
përmes zbatimit të klasave të ndihmës së parë për 
kandidatët për shoferë të automjeteve motorike 
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Ndihma e parë për kandidatë për vozitës 
dhe për persona juridik

Në vitin 2020, me shpalljen e gjendjes së 
jashtëzakonshme në vend, ndihma e parë u re-
alizua në përputhje me masat standarde për 
kontrollin dhe parandalimin e pandemisë KOV-
ID-19 të Kryqit të Kuq të RMV në përputhje me 
rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë të 

RMV. Gjatë vitit 2020, 1,221 kurse të ndihmës së 
shpejtë për shoferë dhe 67 kurse për organizatat 
e punës u realizuan në të gjitha OKKK dhe KKQ 
Shkup. Trajnimet përfshinë 14,155 kandidatë për 
shoferë dhe 265 persona nga organizata të ndry-
shme pune.

Në fund të vitit 2020, Kuvendi i Republikës 
së Maqedonisë së Veriut miratoi Ligjin për 
Ndryshimet në Ligjin për Sigurinë e Trafi-
kut Rrugor, i cili e bën Kryqin e Kuq të RMV 
organizatën e vetme në vend, të autorizuar 
për të organizuar dhe zbatuar kurse trajnimi 
për kandidatët e trajnimit për drejtuesit e 
mjeteve motorike për ndihmën e parë per-
sonave të dëmtuar në një aksident trafiku. 
Brenda përpjekjeve të Shoqatës nacionale 
për forcimin e pozitës dhe mundësimin e 
kryerjes së pandërprerë të veprimtarisë dhe 
misionit të saj, është një sukses i madh dhe 
ka një rëndësi të veçantë për njohjen e Kry-
qit të Kuq dhe rolin e tij. Në mënyrë analoge, 
korniza normative e shoqërisë kombëtare 

dhe organizatave të punës përmes organizatave 
komunale të Kryqit të Kuq dhe KKQ Shkup. Ne kemi 
investuar në përmirësimin e kornizës normative 
dhe metodologjisë për kryerjen e arsimit dhe për-
vetësimit të aftësive praktike në fushën e ndihmës 

së parë dhe kemi punuar në mënyrë aktive për të 
rritur rëndësinë e të mësuarit të aftësive të ndih-
mës së parë tek të rinjtë dhe kategoritë e tjera të 
synuara të përdoruesve të shërbimeve siç janë kan-
didatët për drejtuesit dhe në organizatat punuese.

plotësohet me një sërë aktesh të brendshme 
që rregullojnë çështjen e modernizimit, orga-
nizimit dhe zbatimit të kurseve të ndihmës 
së shpejtë për kandidatët për shoferë në për-
puthje me ligjin. Rregullorja për organizimin 
e mësimit dhe aftësimit të kurseve të kandi-
datëve për shoferë të automjeteve motorike 
për ofrimin e ndihmës së parë personave të 
dëmtuar në trafik është rishikuar dhe një 
Rregullore e re për kushtet dhe mënyrën e 
marrjes së autorizimit për organizimin e tra-
jnimit të kursit për trajnimin e kandidatëve 
për shoferë të automjeteve motorike për të 
siguruar ndihmën e parë personave të lën-
duar në aksidente komunikacioni.
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FUSHATË PËR PROMOVIMIN E DHURIMIT TË 
GJAKUT ME RININË E SHKOLLAVE TË MESME 
DHE STUDENTËT

Në maj dhe qershor të vitit 2020, në bashkëpunim 
me organizatat rinore dhe studentore të shkollës 
së mesme dhe administratat e rektorëve të Univer-
siteteve Shtetërore “Sh. Qirili dhe Metodi ”në Shk-
up,“ Sh. Klimenti i Ohrit” në Manastir,“ Goce Delçev 
”në Shtip dhe Universiteti Shtetëror në Tetovë zhvil-
luan një fushatë për promovimin e dhurimit të gjakut 
për popullatën studentore. Qëllimi i fushatës ishte 
të rrisë ndërgjegjësimin tek të rinjtë për rëndësinë e 
dhurimit të gjakut dhe të mobilizojë dhuruesit e rinj 
të gjakut. Fushata u ndesh me një interes të madh 
në mesin e të rinjve pavarësisht nga kufi zimet e ven-
dosura nga pandemia e KOVID-19.

FORMA EDUKATIVE PËR DHURIMIN VULL-
NETAR TË GJAKUT

Në Shtator 2020, u mbajt një punëtori për edukim 
për dhurimin vullnetar të gjakut për anëtarët e 
rinj të Klubeve 25 nga Shkupi dhe Manastiri dhe 
nga Klubi i Dhuruesve të Gjakut të KKQ Shkup me 
pjesëmarrjen e 24 personave. Pjesëmarrësit për-
mirësuan njohuritë e tyre në lidhje me mjetet mo-
tivuese për organizimin e fushatave për dhurimin 

SHËNIMI I DITËS BOTËRORE PËR NDIHMË 
TË PARË. Nën moton  Ndihma e parë gjatë pande-
misë në 12 Shtator, Kryqi i Kuq i RMV shënoi Ditën 
Botërore të Ndihmës së Parë në mënyrë që të rrisë 
ndërgjegjësimin e publikut për rëndësinë e ndih-
mës së parë si një aftësi për të shpëtuar jetën, duke 
theksuar rëndësinë e saj gjatë pandemisë. Rreth 
350 persona u trajnuan për ndihmën e parë dhe 
1,200 njerëz u edukuan për rëndësinë e ndihmës së 
shpejtë dhe të duhur. Gjithsej 150 vullnetarë dhe 
50 punonjës të Kryqit të Kuq të Maqedonisë së Veri-
ut ishin të përfshirë në shënimin e Ditës Botërore 
të Ndihmës së Parë. 7,000 fl etëpalosje promovuese 
dhe 650 postera në gjuhën maqedonase dhe shq-

ipe u shtypën dhe u shpërndanë në institucione 
shëndetësore publike dhe private. Në Shkup, tabe-
lat u vendosën në 4 lokacione me një mesazh në 
lidhje me rëndësinë e ndihmës së shpejtë. Qushtë 
zhvilluar gjithashtu një kuiz online për testimin e 
njohurive dhe aftësive të ndihmës së parë. Punë-
tori arsimore në internet u organizuan për grupe të 
ndryshme të synuara, ku pjesëmarrësit u njohën me 
aftësitë për ndihmën e duhur të parë. Vullnetarët 
nga Klubi Rinor i Kryqit të Kuq të RMV shpërndanë 
tullumbace me një mesazh në lidhje me rëndësinë 
e ndihmës së parë për qytetarët në zvogëlimin e 
numrit të aksidenteve të trafi kut.

Së bashku motivojmë sjellje pozitive sociale!

Sigurojmë gjak që do të thotë jetë

Detyrimet e planifikuara për dhurimin e 
gjakut në vitin 2020 u përmbushën nga 12 
degë të Kryqit të Kuq: Manastir 100,17%, 
Vallandovë 100,88%, Veles 181,94%, Vinicë 
182,74%, Dellçevë 113,15%, Kavadar 175,97%, 
Probishtip 113,86%, Sveti Nikole 165,18%, 
Strugë 100,10 % 125.75%, Gazi Babë 115.38% 
dhe Qendër 165.62%. Janë organizuar gjithsej 
621 aksione për dhurimin e gjakut.

DHURIMI I GJAKUT – AKT I VOGËL I 
HUMANITETIT POR DO TË THOTË 
JETË E SHPËTUAR
Aktivitetet e Kryqit të Kuq të RMV në fushën e 
dhurimit të gjakut u realizuan në bashkëpunim të 
ngushtë me IMT dhe Ministrinë e Shëndetësisë në 
kushtet e pandemisë me KOVID-19. Aksionet për 
dhurimin e gjakut dhe të gjitha aktivitetet e tjera 
u realizuan duke ndjekur masat dhe rekomandimet 
e institucioneve shtetërore për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga KOVID-19. Në vitin 2020, Kryqi i Kuq 
i RMV dhe Instituti për Mjekësinë e Transfuzionit 
realizuan 46,746 njësi gjaku ose detyrimet e plani-
fi kuara ishin përmbushur me 84,99%. Në qytetin e 
Shkupit, degët e Kryqit të Kuq Gazi Babë, Karposh, 
Kisella Vodë, Qendër dhe Çair realizuan 15,751 një-
si gjaku ose përmbushën detyrimet e planifi kuara 
me 100,76% ndërsa brenda vendit u realizuan 
31,175 njësi gjaku. Në Spitalin e Përgjithshëm të 
Qytetit „8 Shtatori“ në Shkup, 1,230 njësi gjaku u 
realizuan në shërbimin e ilaçeve të transfuzionit 
dhe në Qendrën Ditore për Dhurimin e Gjakut në 
DHO „Dare Xhambaz“ në Shkup në vitin 2020, u 
mblodhën 2,443 njësi.
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vullnetar të gjakut me të rinjtë, masat e kontrollit 
dhe parandalimit për KOVID-19 dhe rolin e Kryqit 
të Kuq në organizimin e veprimtarive të dhurimit 
të gjakut në kriza dhe epidemi, dhe punën e Klubit 
25, Klubi i Dhuruesve të Gjakut dhe Qendra Ditore 
e Dhurimit të Gjakut. Në tetor 2020, u mbajtën 
dy seminare për edukimin e motivuesve të rinj për 
dhurimin vullnetar të gjakut me pjesëmarrjen e 
gjithsej 49 personave, nga të cilët 25 persona nga 
popullata studentore. Përmbajtja e seminarit 
u mundësoi pjesëmarrësve të zhvillojnë aftësi 
për motivimin e dhuruesve të gjakut me theks 
në dhurimin e gjakut në situata krizash dhe epi-
demish. 

FORUM PËR DHURIM VULLNETAR 
TË GJAKUT

Kryqi i Kuq i RMV dhe Ministria e Shëndetësisë or-
ganizuan Forumin e Dytë për dhurimin vullnetar të 
gjakut, i cili u mbajt në 10-12 korrik, 2020 në Strugë 
me temën “Dhurimi i gjakut në situata krizash dhe 
epidemi”. Në forum morën pjesë 21 përfaqësues të 
Kryqit të Kuq të RMV, IMT, Shtabit të Përgjithshëm 
të ARSM, Klubit të Dhuruesve të Gjakut, Radiotele-
vizionit Maqedonas dhe kompanive. Forumi disku-
toi “Kontrolli dhe Parandalimi i KOVID-19 dhe roli 
i Kryqit të Kuq në trajtimin e organizimit të aktiv-
iteteve të dhurimit të gjakut në situata krizash dhe 
epidemish”; dhe “Dhurimi i gjakut gjatë KOVID-19”.

KONTRIBUT NË ULËJEN 
E MJERUESHMËRISË SË 
POPULLATËS NË BASHKËSI

ASISTENCË PERSONALE PËR PERSONAT 
ME AFTËSI TË KUFIZUARA
Kryqi i Kuq i RMV me mbështetjen e MPPS-së ka 
qenë i përfshirë në zhvillimin e shërbimeve të ndih-
mës personale për personat me aftësi të kufizuara 
për të tretin vit radhazi, të cilat janë dorëzuar gjatë 
vitit. Nëpërmjet degëve të KKQ të Shkupit dhe Kry-
qit të Kuq Manastir, Strugë, Strumicë, Gostivar, Ne-
gotinë, Kumanovë dhe Veles shërbimi iu ofrua 135 
përdoruesve nga ana e 100 ndihmës personal të pu-
nësuar. Takime të rregullta koordinuese u mbajtën 
në nivelin lokal me përfaqësues të degëve të Kry-
qit të Kuq, qendrave të punës sociale, asistentëve 
dhe përfituesve për të siguruar informacion për 
përgatitjen e planeve për zbatimin e shërbimit. Në 
periudhën nëntor dhe dhjetor, u krye një vlerësim 
për shërbimin e ndihmës personale për periudhën 
janar - tetor 2020 përmes KKQ të Shkup dhe OKKK.

TRAJNIME PËR NDIHMËS PERSONAL PËR 
PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARAТ

Kryqi i Kuq i RMV përmes KKQ Shkup dhe Kryqi i Kuq 
Strumicë me mbështetjen e UNDP organizuan dy 
trajnime për ndihmë personale për personat me af-
tësi të kufizuara, të cilat mbuluan gjithsej 45 kandi-
datë. Me mbështetjen e APRMV përmes KKQ Shkup 
dhe Kryqit të Kuq Strumicë dhe Manastir, u realizuan 
trajnime për ndihmë personale. Një total prej 36 
kandidatësh morën pjesë në trajnim dhe morën një 
certifikatë të njohur nga shteti për asistentët per-
sonalë të personave me aftësi të kufizuara.

KUJDES DHE PËRKRAHJE PËR PERSONAT E 
MOSHUAR

Projekti për kujdesin për të moshuarit në shtëpi, i 
cili zbatohet përmes KKQ Shkup, vazhdoi të imple-
mentohet me mbështetjen e Qytetit të Shkupit, 
Fondacionit Albiz dhe Kryqit të Kuq Zviceran. 13 
vullnetarë të Kryqit të Kuq dhe 7 mjekë u punë-
suan për të siguruar shërbime sociale dhe shënde-
tësore për 200 të moshuar në shtëpi. Aktivitetet e 
programit për të moshuarit në qendrat ditore të 
të moshuarve dhe qendrat për ofrimin e ndihmës 
në shtëpi me ambiente në DHO “Dare Xhambaz”, 
në OKKK Çair, si dhe në mjediset e shkollës fillore 
në Komunën e Saraj vazhdoi të zbatohej vazhdi-
misht. Gjithashtu gjatë vitit, aktivitetet vazhduan 
të implementoheshin në Qendrën Ditore në Gazi 
Baba. Në bazë mujore, në qendrat e kujdesit di-
tor, mesatarisht, janë realizuar rreth 1230 vizita. 
Përmes klubeve për të moshuar, të cilët veprojnë 
në degët e Kryqit të Kuq Kriva Pallankë, Negotinë, 
Veles dhe Prilep, u realizuan aktivitete për plakje 
të shëndetshme, kryesisht në drejtim të paranda-
limit dhe mbrojtjes nga KOVID 19 dhe aktiviteteve 
për prokurimin e ushqimeve për të moshuarit 
përmes ekipet mobile të Kryqit të Kuq. Shërbimi i 
qendrës së kujdesit të KKQ Shkup siguroi shërbime 
të kujdesit dhe ndihmës për të moshuarit përmes 
të cilave 6 deri në 16 përdorues ishin mbuluar në 
muaj me mbështetjen e 6 deri në 15 kujdestarë. 
Tani funksiononte një linjë SOS për mbështetjen 
psiko-sociale të të moshuarve.
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TRAJNIME PËR KUJDESTARË/E PËR NDI-
HMË DHE KUJDESJE TË PERSONAVE TË 
MOSHUAR DHE PERSONA ME AFTËSI TË 
KUFIZUARA

Sipas programit të verifikuar të Kryqit të Kuq të RMV, 
KKQ Shkup me mbështetjen e UNDP zhvilloi trajnim 
për kujdestarët e të moshuarve dhe të paaftëve, i cili 
mbuloi 6 persona. Trajnimi u organizua përmes Kryqit 
të Kuq të Ohrit, i cili përfshiu 13 kandidatë. Në vitin 
2020, Kryqi i Kuq i RMV verifikoi një program të ri për 
kujdestarët për kujdesin dhe ndihmën e të moshua-
rve dhe personave me aftësi të kufizuara. Kryqi i Kuq 
është një organizatë e verifikuar nga Ministria e Ar-
simit dhe Shkencës si qendër për arsimin e të rriturve 
për kryerjen e trajnimeve për kujdestarët për kujdesin 
dhe ndihmën e të moshuarve dhe personave me af-
tësi të kufizuara në Shkup, Manastir, Prilep, Kërçovë, 
Strumicë, Kumanovë, Strugë , Gostivar, Kriva Pal-
lankë, Ohër, Negotinë dhe Kavadar. Në bashkëpunim 
me UNDP, u organizuan dy trajnime për kujdestarët 
për ndihmë dhe kujdes të të moshuarve dhe perso-
nave me aftësi të kufizuara përmes KKQ Shkup dhe 
Kryqit të Kuq Strumicë. Trajnimi në Shkup u mbështet 
gjithashtu nga Komiteti Qendror Zviceran. Një total 
prej 27 kandidatësh morën një certifikatë kujdestari 
të njohur nga shteti. Me një projekt të mbështetur 
nga Agjencia Austriake e Zhvillimit dhe Kryqi i Kuq 
Austriak, është hapur një qendër rajonale trajnimi 
për kujdestarët e të moshuarve dhe personave me af-
tësi të kufizuara. Qendra menaxhohet nga Kryqi i Kuq 
Strumicë dhe do të vihet në veprim për nevojat e or-
ganizatave komunale Gjevgjeli, Radovish dhe Valand-
ovë. Për arsimtarët që zbatojnë programin e trajnimit 
për kujdestarët, u organizua një trajnim i edukatorëve 
për të përmirësuar aftësitë dhe njohuritë e tyre për 
realizimin e programit. Në dhjetor, filloi trajnimi për 
15 persona të papunë afatgjatë nga Strumica. Pro-
jekti parashikon organizimin e tre trajnimeve të tjera 
që do të mbulojnë njerëzit nga tre komunat e tjera.

PREVENTIVË NGA TREGTIA ME NJERËZ

Trafikimi i qenieve njerëzore është një problem që 
kërkon një qasje të përbashkët për të luftuar atë dhe 
përpjekjet e përbashkëta të institucioneve përkatëse. 
Kryqi i Kuq i RMV si anëtar i Sekretariatit të Komis-
ionit Kombëtar për Luftimin e Trafikimit të Qenieve 
Njerëzore dhe Migracionit të Paligjshëm përmes 
zbatimit të veprimtarive parandaluese kontribuon 
në luftën kundër këtij problemi global që pasqyrohet 
në vendin tonë. Kryqi i Kuq i RMV u përfshi në krem-
timin e 18 Tetorit - Ditës Evropiane kundër Trafikimit 
të Qenieve Njerëzore duke organizuar aktivitete 
parandaluese për edukimin e bashkëmoshatarëve 

të popullatës së re përmes KKQ Shkup dhe Kryqit të 
Kuq. Mësimet parandaluese kishin për qëllim rritjen e 
ndërgjegjësimit të të rinjve, njohjen e mënyrave në të 
cilat ata mund të përfshihen në trafikimin e qenieve 
njerëzore dhe vetëmbrojtjen e tyre.

Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së RMV sigu-
roi mbështetje për projektin e Kryqit të Kuq të RMV 
“Lufta kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore” i cili 
u zbatua përmes degëve të Kryqit të Kuq Koçan, Kër-
çovë, Kumanovë, Prilep, Manastir dhe Resnje. U orga-
nizuan trajnime për edukim për kolegët, të cilat përf-
shinin 42 vullnetarë të rinj nga degët e Kryqit të Kuq në 
Gostivar, Ohër, Strumicë dhe Kavadar. Në gusht, Kryqi 
i Kuq i RMV mbajti një seminar trajnimi për edukatorët 
mbi parandalimin e trafikimit me qenie njerëzore (në 
kontekstin e migrimit), me mbështetjen e Federatës 
Ndërkombëtare të KK/GJHK në mënyrë që të forcojë 
kapacitetin përmes trainerëve të rinj të trajnuar për 
të të sigurojë përgjigje më të mirë ndaj krizës së mi-
grantëve. Njëmbëdhjetë vullnetarë nga Kryqi i Kuq 
në territorin e qytetit të Shkupit dhe KKQ Shkup, dhe 
degët e Kryqit të Kuq të Manastirit dhe Kumanovës, si 
dhe anëtarët e ekipeve lëvizëse Likovë, Tabanoc - Ku-
manovë dhe Vinojug - Gjevgjeli ishin të përfshirë.



R
A

P
O

R
T VJETO

R
 20

20
7

5
 vjet aty ku

 ka n
evo

jë

63

PËRKRAHJE NËPËRMJET 
PIKAVE PËR TË PASTREHURIT

Shkup - 92 persona të pastrehë - shërbimi i ofruar nga 
një parukeri / berber, ekzaminim dhe këshillim nga 
një mjek, si dhe ilaçe, vakt të nxehtë dhe pije, bisedë 
eksperto-këshilluese me një punonjës social dhe 
psikolog, si dhe 20.331 copë veshje janë shpërndarë .

Manastir - 6 persona të pastrehë dhe Strumica 5 
persona - siguruan ushqim, sende të higjienës per-
sonale dhe rroba.

PROJEKTI “BUTONI” 
• 2701 vizitorë, 1,078 blerës dhe 557 dhurues 
• Janë mbledhur rreth 25 tonë rroba 3324 copë 

veshje u shpërndanë falas në 363 persona në 
rrezik shoqëror. 

• Vullnetarët kushtuan gjithsej 527 orë punë 

vullnetare në Buton. 
• Janë bërë mbi 500 copë maska.

PËRMIRËSIMI I SOCIALIZIMIT TË FËMIJËVE 
DHE TË RINJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

28 vullnetarë të rinj nga degët e Kryqit të Kuq në 
Veles, Kërçovë, Gostivar, Dibër, Dellçevë, Prilep, 
Kavadar dhe KKQ Shkup u edukuan për të forcu-
ar kapacitetet e tyre për të mbështetur fëmijët 
dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara nga qend-
rat ditore të kujdesit. Aktivitetet e projektit të 
mbështetura nga Komercijalna Banka mbulojnë 
mbi 340 fëmijë.

POROSI PËR DITËN NDËRKOMBËTARE PËR 
PERSONAT E MOSHUAR

„Pandemia nuk është pengesë për vullnetarizëm në 
moshën e tretë“ 

„Plakemi shëndetshëm - plakemi më mirë“

Ne mund të mos jemi në gjendje të ushqejmë 
mijëra njerëz, por një do të thotë më shumë për 
dikë që nuk ka ngrënë me ditë.
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JAVA E LUFTËS KUNDËR URISË 
(16-22 TETOR)  
Fushatë e organizuar “Mendoni edhe për ne”
• Janë siguruar 122.400 den., për furnizimin 

me ushqim.
• Janë siguruar 4.590 kg ushqim
• Të shpërndara për 450 persona në rrezik so-

cial
• Në aksione janë kyçur 157 vullnetarë të Kry-

qit të Kuq.

JAVA E KUJDESIT PËR PERSONAT E 
MOSHUAR – “TË GJITHË JEMI FËMIJËT E 
TYRE”
Aksion me mbështetjen e UNFPA për shërbim 
falas nga ekipe të lëvizshme për prokurimin dhe 
shpërndarjen e ushqimit, higjienës, ilaçeve, etj. 
të moshuarve dhe të vetmuarve. 

• Përfshihen 15 organizata komunale të Kryqit 
të Kuq dhe KKQ Shkup. 

• Të angazhuar 20 ekipe mobile - gjithsej 40 
vullnetarë. 

• Gjithsej u shërbyen 404 të moshuar.

„TË NDAJMË LUMTURI”

Në aksionin “Të ndajmë lumturi” nga EVN SHA 
Shkup janë siguruar 650 pako të Vitit të Ri për 
fëmijët nga familjet në rrezik shoqëror dhe 
fëmijët me aftësi të kufi zuara në Shkup, Man-
astir, Gostivar, Kumanovë, Kërçovë, Strugë dhe 
Shtip.

PROJEKT I PËRKRAHUR NGA KOMISIONI 
EVROPIAN – INCARE 

Në fund të vitit 2020, si pjesë e mbështetjes për 
zhvillimin e shërbimeve të kujdesit gjithëpërf-
shirës në nivelin lokal përmes pjesëmarrjes së ak-
torëve relevantë kombëtarë, Kryqi i Kuq i RMV së 
bashku me MPPS si partnerë lokalë, merr pjesë në 
një projekt të mbështetur nga Komisioni Evropian 
- InCare, fondet e të cilit të destinuara për kom-
paninë kombëtare arrijnë në 256,764 euro për 
periudhën nga 2020 deri në 2023. Qëllimi i këtij 
projekti është krijimi i politikave të përbashkëta, 
inovative dhe afatgjata për zhvillimin e shërbi-
meve për mbështetje adekuate, të pranueshme 
dhe të qëndrueshme për grupet e popullsisë së 
vjetër në vendet evropiane. Kryqi i Kuq i RMV, së 
bashku me MPPS do të punojnë në krijimin dhe 
zhvillimin e politikave kombëtare për të mosh-
uarit, dhe azhurnimin e shërbimit të urgjencës 
- Butoni i urgjencës me një shtesë prej 50 person-
ash - përfi tues të popullsisë së moshuar nevojat 
e të cilëve nuk plotësohen sa duhet nga shërbi-
met ekzistuese të ofruara nga komunitetit, si dhe 
azhurnimin e programit ekzistues të trajnimit për 
60 kujdestarë shtesë të cilët do të fi tojnë aftësi 
teorike, psikosociale dhe praktike në sigurimin 
dhe ofrimin e shërbimeve për të moshuarit dhe 
personat me aftësi të kufi zuara. 

BASHKËPUNIM ME 
BUSINESS&STRATEGIES IN EUROPE 

Në Nëntor 2020, Kryqi i Kuq i RMV nënshkroi një 
marrëveshje bashkëpunimi donatorësh 6-mu-
jor me Business & Strategies in Europe për të 
zvogëluar dhe zbutur pasojat psikologjike dhe 
ekonomike të pandemisë KOVID-19, e cila siguroi 
25,000 €. Në pjesën e aktiviteteve, 15 persona, 
anëtarë të kategorive të cenueshme shoqërore do 
të fi tojnë njohuri dhe do të jenë pjesë e trajnimit 
të çertifi kuar për kujdestarë për kujdesin ndaj të 
moshuarve dhe personave me aftësi të kufi zuara, 
dhe 40 punonjës dhe vullnetarë të Kryqit të Kuq 
të RMV do të morën pjesë në trajnimin për tra-
jnerë në asistencën dhe mbështetjen psikosociale 
dhe ndihmën e parë psikologjike për të qenë pjesë 
e mbështetjes për krijimin e një ekipi kombëtar 
për zhvillimin e politikave dhe strategjive në niv-
elin lokal, si dhe zhvillimin e një Qendre nacio-
nale e ofrimit të shërbimeve për Ndihmë të Parë 
Psikologjike dhe Ndihmës dhe Mbështetjes Psiko-
Sociale në vendin tonë.

BASHKËPUNIM PROJEKTUES ME AGJENCINË 
AUSTRIAKE PËR ZHVILLIM, KRYQIN E KUQ 
TË AUSTRISË DHE KRYQIN E KUQ TË ZVICRRËS

Në Tetor 2020, Kryqi i Kuq i RMV fi lloi një bashkë-
punim të projektit për Kujdesin e Integruar dhe 
Mbështetjen e Shërbimeve për Zhvillimin e Aktiv-
iteteve të Biznesit të Kryqit të Kuq të RMV. Qëllimi i 
kësaj aleance strategjike është futja e qendrave soci-
ale-mjekësore të Kryqit të Kuq të RMV si dhe krijimi 
i një shërbimi urgjent për popullatën e moshuar në 
RMV (Shërbimi i Butonit Emergjent). Ky shërbim në 
fazën fi llestare do të mbulojë 60 përdorues nga pop-
ullata e moshuar dhe personat me aftësi të kufi zuara 
në Shkup. Projekti gjithashtu synon të prezantojë një 
model biznesi të vetë-qëndrueshëm në degën e Kry-
qit të Kuq në Strumicë duke hapur një Qendër Rajo-
nale për ofrimin e trajnimeve dhe shërbimeve të çer-
tifi kuara për kujdestarët në shtëpi për të moshuarit 
dhe personat me aftësi të kufi zuara. Projekti arrin në 
800,000 EU.
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NDËRTOJMË KAPACITETE TË 
BASHKËSIVE PËR PËRGATITJE DHE 
PËRGJIGJE NË KATASTROFA

Aktivitetet e programit për gatishmëri dhe reagim 
në rast të katastrofave të Kryqit të Kuq të RMV, 
ishin plotësisht të përkushtuara për të siguruar 
një përgjigje efektive të shoqërisë kombëtare ndaj 
pandemisë me KOVID-19. Kryqi i Kuq i RMV u përf-
shi në Planin e Veprimit të Qeverisë së RMV, me 
të gjitha burimet materiale, teknike dhe njerëzore 
dhe me angazhimin e tij për t‘iu përgjigjur kërke-
save të përcaktuara për sigurimin e mbështetjes 
për popullatën në vend dhe zbutjen e pasojave 
të situata. Aktivitetet kryesisht kishin për qëllim 
sigurimin e mbështetjes humanitare, ngritjen e 
vetëdijes për mbrojtjen e popullatës përmes prod-
himit të materialit informues dhe organizimit të 
trajnimeve. Shoqata nacionale përdori sistemin e 
informacionit NICS për koordinim dhe komunikim 
dhe zhvilloi protokolle për trajtimin e pandemisë, 
si për ata të përfshirë, ashtu edhe për populla-
tën e përgjithshme. Rritja e vetëdijes për mbro-
jtje dhe vetëmbrojtje në rast fatkeqësish dhe 
gjatë KOVID-19 u realizua përmes përgatitjes dhe 
ndarjes së posterave për promovimin e higjienës 
dhe mbrojtjes nga KOVID-19, përgatitjen e mate-
rialeve video, ndarjen e materialeve për mbrojtje 
gjatë tërmetit, etj. Aktivitetet u implementuan 
përmes mediave sociale, portaleve të internetit, 
shtëpive mediatike, etj.

Kur ndodh katastrofa, vullnetarët tanë janë atje - por 
a e dini se ne gjithashtu ndihmojmë familjet dhe ko-
munitetet të përgatiten për raste emergjente para se 
ato të ndodhin?
Shoqata Kombëtare gjithashtu punoi në mënyrë 
aktive në përmirësimin e kapaciteteve organiza-
tive duke marrë pjesë dhe organizuar punëtori 
të ndryshme, seminare dhe konferenca të tilla si 
aktivitete në lidhje me përgatitjen dhe organiz-
imin e një stërvitje ndërkombëtare të NATO-s në 
bashkëpunim me QMK, trajnime për promovimin 
e higjienës dhe mbrojtjes nga KOVID- 19, takime 
me ekipin instruktor të QMK për përdorimin e 
platformës NICS, trajnime për NICS në Strugë, 
pjesëmarrje në një punëtori për ndryshimin e 
klimës, ushtrim rajonal të simulimit të zyrës në 
Manastir, ushtrim rajonal ndërkombëtar të zyrës 
për një tërmet të madh në Shkup dhe përgjigje të 
koordinuar ndërkombëtare , punëtori me Akade-
minë Ushtarake, punëtori për shëndetin seksual 

dhe riprodhues gjatë KOVID-19 dhe shumë aktiv-
itete të tjera. Si pjesë e aktiviteteve të përgatitjes 
për katastrofat, Kryqi i Kuq i RMV mori pjesë në 
një stërvitje simulimi Mavrovo 2020 të organi-
zuar nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe 
ushtrime të simulimit të zyrës të organizuara nga 
Qendra për Menaxhim me Kriza.

QENDRA OPERATIVE E KRYQIT 
TË KUQ TË RMV

Një nga aktivitetet më domethënëse të shoqatës 
kombëtare ishte zbatimi i projektit “Ndërtimi i 
kapaciteteve për komunikim dhe koordinim për 
gatishmëri dhe përgjigje efikase në Ballkanin 
Perëndimor” përmes të cilit hapi një Qendër 
Operative moderne dhe të pajisur për Reagimin 
ndaj Fatkeqësive të RMV në Momin Potok Shkup, 
ku situata me KOVID-19 dhe fatkeqësitë e tjera u 
monitoruan dhe analizuan çdo ditë. Qendra Op-
erative ishte përgjegjëse për komunikimin dhe 
koordinimin me institucionet shtetërore dhe or-
ganizatat e përfshira në sistemin e menaxhimit 
të krizave dhe gjithashtu koordinoi aktivitetet e 
OKKK/KKQSH dhe kreu komunikim dhe koordinim 
të vazhdueshëm me Zyrën Rajonale të Federatës 
Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhë-
nës së Kuqe - Budapest dhe me shoqatat kom-
bëtare të Kryqit të Kuq në rajon. Qendra siguron 
mbështetje për trajnimin dhe mobilizimin e vull-
netarëve dhe përgatitjen e materialeve arsimore 
për mbrojtje nga KOVID-19 dhe promovimin e 
higjienës.

PROJEKT “SHKOLLA DHE ÇERDHE 
TË SIGURTA”

Me këtë projek u përgatit dhe u përshtat një 
platformë arsimore për zvogëlimin e rrezikut nga 
katastrofat, përgatiti një katalog burimesh, tra-
jnim të standardizuar për shpërndarës dhe am-
basadorë, dhe gjithashtu përgatiti rekomandime 
për avokim për uljen e rrezikut të katastrofës, 
ndihmën e parë dhe mbështetjen psikosociale në 
nivelin evropian dhe në nivel e të gjithë vendeve 
pjesëmarrëse në projekt.
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SIGURI NË UJË

Qendrat e sigurisë në ujë të KKQ të Shkupit dhe 
OKKK Ohër si dhe OKKK Strugë, OKKK Veles dhe 
OKKK Manastir kanë punuar në realizimin e pro-
gramit vjetor duke iu përshtatur situatës me 
KOVID-19. Ekipet e shpëtimtarëve të trajnuar u 
punësuan për të siguruar 30 banja me mbi 80 
vullnetarë. Mbi 700 ndërhyrje u regjistruan në 
vendet rekreative të ujit (ndërhyrje më të lehta 
dhe më serioze, mbytje aktive, transport në një 
institucion mjekësor, etj.) Qendra e Sigurisë në 
Ujë të KKQ Shkup së bashku me instruktorët e 
saj, gjatë vitit organizoi 1 kurs për shpëtuesit 
në ujë me pjesëmarrjen e 5 personave, dhe 4 
persona rinovuan licencat e tyre. Ekipet morën 
pjesë në sigurimin e ngjarjeve në Shkup, Veles, 
Manastir, Ohër dhe Strugë për festën e Epifanisë 
(Vodici), sigurimin e Maratonës së Velesit, kërki-
min e njerëzve të zhdukur dhe të mbytur në lu-
min Vardar, etj.

SIGURI NË MAL

Ekipet e shpëtimit në mal të KKQ Shkup dhe 
OKKK Manastir në vazhdimësi gjatë vitit të kalu-
ar me ekip të shpëtuar të malit të trajnuar në 
mjediset e stacioneve të shpëtimit Vodno dhe 
Matka si dhe brenda territoreve të mbuluara nga 
OKKK Manastir, realizuar mbi 150 ditë në detyrë 
gjatë së cilës ishin të angazhuar mbi 200 njerëz 
(ekipet e shpëtimit në mal, mjekë, ndihmës 
mjekësorë, logjistikë, etj) Përveç aktiviteteve të 
rregullta, në vitin 2020 ekipet morën pjesë në 

ofrimin e ngjarjeve sportive dhe rekreative në 
mal, maratonë, gara çiklizmi, garë “Gazi Baba”, 
“I pari në majë”, “Pelister Ultra Trail”, “Ngjitja 
në Krçin” , “DOWNHILL - Pelister”, “Vodici”, ush-
trime simulimi si dhe 100 ndërhyrje të shpëtimit 
/ ndihmës së shpejtë. Ekipet gjithashtu morën 
pjesë në aktivitetet e kërkimit dhe gjetjen e 5 
personave të zhdukur në mal. Vullnetarët nga 
ekipet e shpëtimit malor ishin të përfshirë aktiv-
isht në mbështetjen e aktiviteteve të KKQSH dhe 
OKKK Manastir gjatë Pandemisë me KOVID19 në 
ekipe të lëvizshme, shpërndarjen e ndihmës hu-
manitare dhe aktivitete të tjera.

Shërbimi i Shpëtimit në Mal në OKKK Ohër sigu-
roi një grant nga BE për projektin “Mundësi të 
reja për turizëm të sigurt aventuresk dimëror”, 
me një buxhet të përgjithshëm prej 692,000 EUR, 
i cili realizohet në periudhën nga 01.11.2019 
deri më 31.10.2022. Shërbimi i Shpëtimit në Mal 
përmes qendrës së tij operative dhe numrit të 
telefonit për thirrjet SOS ishte përfshirë aktiv-
isht në zbutjen e pasojave të krizës KOVID-19, 
duke siguruar dhe shpërndarë ushqime dhe ilaçe 
për qytetarët në territorin e Ohrit. Në vitin 2020, 
u realizuan rreth 20 asistime dhe 11 operacione 
shpëtimi, si dhe siguruan dy ngjarje sportive dhe 
rekreative në mal me më shumë se 1,300 pjesë-
marrës.
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Kryqi i Kuq i RMV ofron kujdes dhe mbështetje 
materiale për migrantët dhe migrantët e par-
regullt të cilët lëvizin ose qëndrojnë në RMV 
që nga viti 2014. Në vitin 2020, mbështetja u 
sigurua përmes aktiviteteve në qendrat e pritjes 
tranzite „Vinojug“ - Gjevgjeli dhe „Tabanovce“ - 
Kumanovë, Qendra për të Huaj në Shkup si dhe 
për migrantët e parregullt në rajonet kufitare 
të vendit (Serbi dhe Greqi) , përmes aktiviteteve 
në terren të ekipeve mobile të Kryqit të Kuq. 
Mbështetja ishte në formën e shpërndarjes së 
ndihmës humanitare me pako ushqimore, pako 
individuale të higjienës për burra dhe gra, pako 
për foshnje dhe pelena, ujë, batanije, rroba dhe 
këpucë si dhe shpërndarje të vakteve të nxehta 
dhe pijeve të nxehta. Ushqimi sigurohej përmes 
kuzhinave të lëvizshme të ndërtuara me qëllim. 

Ekipet e Kryqit të Kuq siguruan ndihmën e parë 
për migrantët dhe refugjatët në terren dhe, nëse 
është e nevojshme, i transportuan ato në insti-
tucionet shëndetësore për kujdes dytësor shën-
detësor.

• Pako ushqimore të shpërndara - 9468 / vakte 
të gatshme (vakte të nxehta) - 15,005 

• Ndihma dhe ndërhyrjet dhe ndihma e parë - 
26,830 

• Personat e asistuar (migrimi i parregullt) - 
43,319 persona 

• Personat e akomoduar në qendrat e pritjes 
për refugjatët dhe migrantët në Vinojug dhe 
Tabanovce - 2,937 persona

Kryqi i Kuq siguroi mbështetje 24-orëshe në 
qendrat në Vinojug dhe Tabanovce, Kumanovë, 
me ekipe të ndihmës së parë dhe mbështetje 
logjistike. Ekipi mobil Likovë siguroi 12 orë mbu-
lim në terren përgjatë rajonit me Serbinë. Ekipi 
përbëhet nga 40 persona të cilët janë të ndarë 
në 6 ekipe: ekipi mjekësor, ekipi logjistik, ekipi i 
shpërndarjes dhe ekipi i kërkesave të shërbimit. 

Nga Qendra e Transitit të Pritjes Vinojug 
(Gjevgjeli) dhe Qendra e Transitit të Pritjes Ta-
banovce (Kumanovë) ekipet lëvizëse të Kryqit të 
Kuq kryen 594 transporte në spital dhe në West-
ern Union.

NDIHMË DHE PËRKRAHJE TË 
MIGRUESVE / TË IKURVE 

Vendi 
Lokacioni

Numri i të 
ikurve / 

migrantë të 
irregullar

Qendra Tranzite e Pranimit Vinojug, 
Gjevgjeli

308

Qendra Tranzite tabanoc, Kumanovë 2629

Ekipi mobil Llojan, Vaksincë, Likovë 12820

Ekipi mobil Gjevgjeli (migrantë iregullar) 30499

Qendra e pranimit për të huaj – Gazi 
Babë - Shkup

230

Në rrugën time për në R. e Serbisë, unë 
u plagosa dhe me dy këmbë të thyera 
mbeta i shtrirë në rrugë, i pafuqishëm dhe 
shumë i vogël nga dhimbja. Pastaj ekipi 
mobil i Kryqit të Kuq erdhi. Mjeku i tyre 
më ekzaminoi menjëherë dhe më sugjeroi 
shtrimin në spital. Pas tre javësh u operova. 
Gjatë qëndrimit tim në spital, Kryqi i Kuq 
nuk më la vetëm. Ata ishin familja ime në 
Maqedoni. Një lehtësim shtesë ishte se 
kishte përkthyes arabë në Kryqin e Kuq, 
që do të thoshte shumë për mua. Kryqi i 
Kuq më mori nga spitali, më çoi në kampin 
Tabanovce ku jam akoma duke qëndruar. 
Unë kurrë nuk do të jem në gjendje t‘i 
detyrohem Kryqit të Kuq. 

Kurrë nuk do ta harroj trajtimin që kam 
marrë. Një trajtim i merituar nga një njeri 
si unë, i cili u gjend në një udhëkryq në 
Maqedoni pa fajin e tij. 

Zakaria Zaidi, 28 vjeç - një migrant nga 
Palestina.



68

R
A

P
O

R
T 

VJ
ET

O
R

 2
0

20
7

5
 v

je
t 

at
y 

ku
 k

a 
n

ev
o

jë

Si mjek i përgjithshëm, fillova vullnetarizmin 
në Kryqin e Kuq në 2018. Pastaj isha në pragun 
e karrierës sime. Unë vij nga Jordania, këtu 
jam martuar me një vajzë që është nga nëna 
maqedonase. Së bashku ne luftojmë për të 
mbrojtur ngjyrat e Kryqit të Kuq. Jam krenar 
që bëj atë që kam mësuar. 

Jam i lumtur të ndihmoj ata që kanë më shumë 
nevojë për ndihmë, por edhe të pakënaqur kur 
dëshmoj keqtrajtimin e migrantëve në vendet e 
tjera. Falënderimet e mia personale për Kryqin 
e Kuq që më pranuan si pjesë e familjes së tyre

Dr. Omar Al Yassin, nga Mbretëria e Jordanisë - 
mjek në TC Tabanovce, ekip mobil i Kryqit të Kuq 
në kufirin verior.

Vendi / Lokacioni Asistime dhe 
intervenime

Qendra Tranzite e Pranimit Vinojug, Gjevg-
jeli dhe Qendra Tranzit Tabanoc, Kumanovë

21349

Ekipi mobil Llojan, Vaksincë, Likovë 5481

Qendra e pritjes për të huaj – Gazi Babë - 
Shkup

531

Dhurues Përkrahje 
(denarë)

UNHCR 17.000.000

Kryqi i Kuq i Zvicrrës 4.000.000

Grupi 484 1.840.000

Kisha e Jezu Krishtit dhe të shenjtit e ditëve 
të vonshme

1.200.000

Federata ndërkombëtare e KK/GJHK 945.000

Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq 725.000

IOM 600.000

Gjithsej 26 310 000

Asistimet e 
ekipeve mobile

Përkrahje fi nanciare 
për emigrantë/të ikur 

në vitin 2020

Lloji i ndihmës Sasia 

Ujë (0.5l) 52.750

Vakte të nxehta 9.889

Pajisje për rroje 1.467

Detergjent për larjen e rrobave 500

Pastë dhe brushë për dhëmbë 1.016

Sapun dhe peshkir 2.820

Pako me ushqim 9.468

Pije të nxehta (supë dhe çaj)  5.161

Pako higjienike për foshnje 346

Shamponë dhe faculeta të lagura 3.009

Batanie 5.906

Komplete veshje për të rritur 522

Komplete veshje për fëmijë 907

Ndihma e shpërndarë 
në vitin 2020

Lëvizja bashkon
 familje të ndara më 
shumë se 150 vjet 

Të gjithë kanë të drejtë të dinë fatin e të dashurve 
të tyre të humbur. Rrjeti ynë ndihmon familjet 
të qëndrojnë së bashku. Ne po ndihmojmë në 
ribashkimin e familjeve të ndara si rezultat i krizës 
humanitare, konfliktit, katastrofës natyrore dhe 
migrimit.

Në vitin 2020, Kryqi i Kuq i RMV siguroi mbështetje 
për krijimin e lidhjeve familjare midis anëtarëve të 
familjes të ndarë për 66 migrantë



69

R
A

P
O

R
T VJETO

R
 20

20
7

5
 vjet aty ku

 ka n
evo

jë

PUNËTORI EDUKATIVE NË VITIN 2020 Numri i punëtorive të mbajtura Numri i pjesëmarrësve

Shëndet seksual reproduktiv 61 1.125
Tregtia me qenie njerëzore 56 1.143
Preventivë nga sëmundjet e varësisë 43 963
Higjiena 8 162
Ndihma e Parë 46 709
Diseminim 15 438
Mbrojtja e shëndetit të dhëmbëve 6 148
GJITHSEJ 235 4.688

Aksioni i të rinjve në Kryqin e Kuq të RMV u shënua 
nga aktivitete të përshtatura për kushtet e punës 
dhe nevojat e popullatës në kushtet e pandemisë 
me KOVID-19. Shumica e vullnetarëve në klubet e 
të rinjve u përfshinë në mbështetjen e aktiviteteve 
të ekipeve të reagimit ndaj katastrofave dhe ekip-
eve lëvizëse për përgatitjen dhe shpërndarjen e 
ndihmës humanitare për popullatën e rrezikuar 
të prekur nga KOVID-19. Aktivitetet e programit 
tradicional për edukimin dhe ndërgjegjësimin 

RINIA E KRYQIT TË KUQ 
– FORCA JONË LËVIZËSE 

e të rinjve, ishin zbatohet përmes përdorimit të 
zgjidhjeve të informacionit dhe mediave sociale. 
Me vendosjen e ndalimit të aktiviteteve jashtësh-
kollore me prani fizike në shkolla nga Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës, klubet shkollore të Kryqit 
të Kuq nuk kishin pothuajse asnjë aktivitet gjatë 
vitit. Në vitin 2020, gjithsej 1,956 vullnetarë të 
rinj ishin përfshirë aktivisht në punën e shoqërisë 
kombëtare.
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„Ne duhet të mbështesim më të 
prekurit për të duruar në këto 
kohë të vështira“.

Viktor Atanasovski - Vullnetar nga Klubi Rinor i 
OKKK Kumanovë, i përfshirë në shpërndarjen e 
ndihmave humanitare për njerëzit në nevojë so-
ciale.

Përmes projektit Përfshirja Sociale e Studentëve 
me Aftësi të Kufi zuara - mbështetur nga Fondi i Zh-
villimit, ne arritëm të inkurajojmë të rinjtë të krijo-
jnë materiale didaktike për shokët e tyre të klasës 
me nevoja të veçanta. “Ne jemi duke zhvilluar toler-
ancë dhe mirëkuptim, duke ndërtuar një të ardhme 
më të mirë, duke zgjeruar aktivitetet e Kryqit të 
Kuq në shkolla edhe në kohë pandemie dhe duke 
fi tuar 30 mësues të rinj” 

Magdalena Bojkovska, koordinatore e projektit 
në OKKK Kisella Vodë.
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„Kryqi i Kuq në Aksion - Promovimi i Vlerave Hu-
mane“ (KKA-PVH) për më shumë se 20 vjet është 
një mjet kombëtar për tërheqjen dhe mbajtjen e 
vullnetarëve në Kryqin e Kuq të RMV dhe duhet të 
promovojë kulturën, paqen, bashkëjetesën, toler-
ancën dhe të inkurajojë vullnetarizmin në mesin 
e të rinjve. Një total prej 31 degësh të Kryqit të 
Kuq ishin pjesë e programit KKA-PVH në vitin 2020 
me pjesëmarrjen e 39 shpërndarësve. Fillimi i vitit 
shënoi mbajtjen e një Punëtorie Përgatitore për 
instruktorët e KKA-PVH me pjesëmarrjen e 30 in-
struktorëve nga OKKK.

KRYQI I KUQ NË AKSION – 
PROMOVIMI I VLERAVE HUMANE 

Në vitin 2020, katër punëtori rajonale u organi-
zuan me pjesëmarrjen e mentorëve-instruktorëve 
dhe shpërndarësve nga degët e Kryqit të Kuq që 
morën pjesë në programin e këtij viti KKA-PVH. 
Në janar dhe shkurt, 40 trajnime për shpërndarje 
dhe 40 trajnime për dokumentimin e projekteve 
të vogla në Degën e Kryqit të Kuq u realizuan nga 
shpërndarësit përgjegjës. Trajnimet u zhvilluan nga 
dy instruktorë të PVH për një periudhë prej 4 orësh. 
Gjithsej 32 trajnime u zhvilluan në gjuhën maqe-
donase dhe 8 në gjuhën shqipe. Numri i të rinjve që 
kanë kaluar trajnimin është 1150 dhe ata janë të 
moshës 13 deri në 17 vjeç. 

Si një vullnetar për një kohë të gjatë 
në Organizatën Komunale të Kryqit të 
Kuq Kisela Voda dhe shpërndarës në 
programin KKA-PVH mund të them se 
jam veçanërisht krenar që numri i të 
rinjve që tregojnë interes për të ndihmuar 
komunitetin po rritet. KKA-PVH është një 

program që ndryshoi plotësisht jetën time 
të përditshme, ndryshoi rutinën time dhe 
krijoi zakone të reja me cilësi më të mirë.

Stefan Spasovski - 
përhapës i PVH nga Kisela Voda

JAVA KKA-PVH
„Java e Promovimit të Vlerave Humane“ u shënua 
me aktivitete online nga 21 deri më 27 Shtator. 
Qëllimi i kësaj jave ishte promovimi i kulturës, 
paqes, bashkëjetesës, tolerancës dhe inkurajimit 
të aktivizmit tek të rinjtë. Të rinjtë kompozuan, 
rregulluan, kompozuan dhe regjistruan këngë që 
përshkruanin vullnetarizmin, ndihmën e komunitetit, 
ndryshimet që ata bëjnë dhe mirësinë që ata 
përhapnin. Janë regjistruar gjithsej 30 këngë të cilat 
në vitin 2021 do të promovohen zyrtarisht.

Në vitin 2020, si rezultat i pande-
misë, fushëveprimi i aktiviteteve 
të programit u zvogëlua dhe pas 
deklarimit të pandemisë në mars, 
programi u ndal me përjashtim të 
disa aktiviteteve online të zbatuara 
nga OKKK.
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RAPORT FINANCIAR 
PËR VITIN 2020

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut 
paraqet punën e tij përmes raportit financiar i cili 
përmban të hyrat dhe shpenzimet e planifikuara 
dhe të realizuara. Raporti financiar është një 
konfirmim i programit të zbatuar me sukses dhe 
aktiviteteve të projektit të mbështetura nga 
partnerë vendas dhe të huaj të organizatës.

Puna e organizatës e paraqitur përmes të 
dhënave financiare tregon një vit të përfunduar 
me sukses me realizimin e Buxhetit prej 194.96% 
krahasuar me vitin 2019 kur realizimi ishte 
206.33%, si rezultat i zbatimit të Ndryshimeve në 
Ligjin për KK, sipas në të cilën të gjitha fondet nga 
tarifa nga regjistrimi i automjeteve në territorin 
e RMV janë mbledhur në Zyrën Qendrore të 
KKRMV dhe më tej shpërndarë në organizatat 
komunale të KK dhe Kryqit të Kuq të Qytetit 
të Shkupit. Të hyrat vetanake janë realizuar 
me 120.98% dhe marrin pjesë me 19.54% të të 
ardhurave totale të realizuara. Të ardhurat nga 
trupat dhe donatorët janë të hyra të caktuara, 
të cilat kryesisht transferohen drejtpërdrejt në 
organizatat komunale, ku ato përdoren për të 
zbatuar aktivitetet e projektit. Këto të ardhura 
janë realizuar me 228.97%, duke u rritur krahasuar 
me 2019 kur janë realizuar me 218.78%. Rritja e 
këtyre të ardhurave është rezultat i projekteve të 
siguruara për përkrahje për menaxhim me pasojat 
e KOVID. Ato përbëjnë 80.46% të të ardhurave 
totale të realizuara në vitin 2020.

Në pjesën e të dalurave, mund të përcaktohet 
se shpenzimet kontrollohen dhe përcaktohen, 
gjë që është qëllimi kryesor i çdo organizate. 
Nga shpenzimet totale të realizuara, kostot 
funksionale ose programore u rritën në shumën 
nominale krahasuar me vitin paraprak dhe arritën 

në 84.14%, shpenzimet për pagë të punonjësve 
arritën në 7.49%, dhe kostot materiale arritën 
në 8.37%. Nga shpenzimet totale të realizuara, 
13.75% i referohen nevojave të selisë qendrore 
dhe tregojnë një rënie krahasuar me vitin e kaluar, 
41.90% transferohen drejtpërdrejt në organizatat 
komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të 
qytetit të Shkupit dhe në vlera nominale një rritje 
si rezultat i zbatimit të Ndryshimit në Ligjin për 
KK dhe zbatimin e aktiviteteve të projektit në 
lidhje me KOVID-19, ndërsa 44.35% e mbetur 
janë fonde të shpenzuara në zyrën qendrore dhe 
i referohen zbatimit të aktiviteteve programore 
të organizatave komunale të KK dhe KK të qytetit 
Shkup.

Një pjesë e tepricës së fondeve, përkatësisht 
ndryshimi pozitiv midis të ardhurave dhe 
shpenzimeve janë fondet e destinuara që i 
referohen projekteve zbatimi i të cilave vazhdon 
në 2021.

Këshilli Drejtues i Kryqit të Kuq të RMV themeloi 
një komision, i cili kryente kontrollin e brendshëm 
të punës financiare dhe materiale. Gjithashtu 
u angazhua një firmë e jashtme e pavarur për 
revizion, e cila bëri revizion në përputhje me Ligjin 
për Revizion dhe Standardet Ndërkombëtare 
të Raportimit Financiar dhe Rregulloret e 
Kontabilitetit në fuqi në Republikën e Maqedonisë 
së Veriut. Sipas mendimit të kompanisë për 
revizion, gjendja financiare e organizatës Kryqi i 
Kuq i RMV paraqitet realisht dhe objektivisht.

Raporti financiar ka të bëjë vetëm me punën e 
zyrës qendrore të Kryqit të Kuq të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut.
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RAPORTI  FINANCIAR 
PËR VITIN 2020

  Buxheti  2020 Realizuar 2020 %
  
TË HYRA TË PËRGJITHSHME 107,220,440.00 209,036,432.00 194.96
Burime personale të të hyrave 33,763,800.00 40,845,933.00 120.98 
Të hyra nga organe / donatorë 73,456,640.00 168,190,499.00 228.97

TË DALURA TË PËRGJITHSHME 107,220,440.00 166,781,303.00 155.55
Rroga dhe kompensime për të punësuarit 14,542,000.00 12,499,646.00 85.96 
Të dalura për materiale dhe shërbime 13,882,612.00 13,958,379.00 100.55 
Të dalura funksionale (programore) 78,795,828.00 140,323,278.00 178.08

DALLIMI  0.00 42,255,129.00

74  TRANSFERE DHE DONACIONE         
741  Ministria për punë dhe politikë sociale
                    - aktivitete programore       9,075,000.00  9,075,000.00 6,078,000.00   6,078,000.00 66.98
741  Dhurimi i gjakut (Ministria e shëndetësisë)   8,500,000.00 8,500,000.00   7,424,000.00 7,424,000.00 87.34
742  Programe sociale - humanitare  1,200,000.00 1,429,472.00 2,629,472.00 877,021.00 16,640,404.00 17,517,425.00 666.20
742           Organizim dhe zhvillim     0.00     0.00 100.00
  Fondi për zhvillim dhe projekte  1,728,000.00  1,728,000.00 1,816,526.00    100.00
  5% për furnizim dhe mbindërtim të softuerit dhe pajisjes 297,000.00  297,000.00 520,737.30    100.00
742           Ndihma e parë   3,350,000.00  3,350,000.00 3,201,053.00   3,201,053.00 95.55
742  Programe preventive shëndfetësore   3,366,428.00 3,366,428.00   2,666,826.00 2,666,826.00 79.22
742  Zhvillim dhe punë me të rinj  210,000.00 400,000.00 610,000.00   5,600.00 5,600.00 100.00
742  Gatishmëri dhe përgjigje gjatë katastrofave   1,696,640.00 1,696,640.00 3,846,164.00 61,339,609.00 65,185,773.00 3842.05
742  Fondi për përgjigje emergjente gjatë katastrofave 1,728,000.00  1,728,000.00 1,816,526.00   0.00
742  10% për aktivitete programore për katastrofa  594,000.00  594,000.00 1,041,474.60    0.00
742           Diseminim dhe DNH     0.00     0.00 0.00
742            KK në aksion - PVH    300,000.00 300,000.00   414,000.00 414,000.00 138.00
742           Marëdhënie me publikun    0.00     0.00 0.00
742           Fondi i qasjes   1,404,000.00  1,404,000.00 1,475,927.00  0.00
742           Shërbimi për kërkim    1,905,500.00 1,905,500.00   1,409,884.00 1,409,884.00 0.00
742  Punë projektuese dhe mobilizimi i fondeve    0.00     0.00 0.00
742  Resurse njerëzore, monitorim dhe evaluim   507,600.00 507,600.00     0.00 0.00
742  Krijimi i politikave dhe menaxhimi me vullnetarë dhe anëtarë  400,000.00 400,000.00      0.00

72             TË HYRA PA TATIM        
725  Nga OKKK (në bazë të kotizimit)  1,770,000.00  1,770,000.00 1,288,242.00   1,288,242.00 72.78
725  Dpnacion nga persona fizik  140,000.00  140,000.00 62,302.00 39,918.00 102,220.00 73.01
725  Donacion nga persona juridik / Shitja e veturave 600,000.00  600,000.00     0.00 0.00
725  Pagesa shtesë (nga Ligji i KK)  400,000.00  400,000.00 9,212.00   9,212.00 2.30
723  Nga qiraja e hapësirës afariste / t[ dalura të tjera /
  të hyra nga shitja e gjërave kapitale  1,918,800.00  1,918,800.00 1,880,952.00   1,880,952.00 98.03
725  Nga regjistrimi i automjeteve (Mjete nga Ligji i KK) 5,049,000.00 54,951,000.00 60,000,000.00 8,852,534.10 47,123,127.00 55,975,661.10 100.00
725  Të hyra tjera / të hyra nga kamata / kartela anëtarësie / 
  refundimi i shpensimeve për zyre / depozit i kthyer nga 
                    bankaа     0.00 2,536,291.00   2,536,291.00 100.00
725           Fondi i solidaritetitт     0.00 0.00 6,054,243.00 6,054,243.00 100.00
725  Nga kurset për shpëtuesit në ujë  100,000.00        
725  Të hyra të transferuara nga viti i kaluar  4,200,000.00  4,200,000.00 5,542,971.00 25,072,888.00 30,615,859.00 100.00

TË HYRA TË PËRGJITHSHME   33,763,800.00 73,456,640.00 107,220,440.00 40,845,933.00 168,190,499.00 209,036,432.00 194.96

Burime 
personale të të 

hyrave

PËRSHKRIMI Të hyra nga 
organe / 
donatorë

Buxheti 
2020

Realizuar 
nga burime 
personale

Realizuar nga 
organe dhe 

donatorë

Realizuar
2020

%

TË HYRA
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401  RROGAT ELEMENTARE DHE SHPENSIMET  13,504,512.00 1,007,488.00 14,512,000.00 9,223,547.00 3,071,539.00 12,295,086.00 84.72
402  KONTRIBUTE NGA RROGAT DHE TATIMI PERSONAL 30,000.00 0.00 30,000.00 153,660.00 50,900.00 204,560.00 681.87
  TË DALURA TË PËRGJITHSHME PËR RROGA  13,534,512.00 1,007,488.00 14,542,000.00 9,377,207.00 3,122,439.00 12,499,646.00 85.96

420  TË DALURA PËR RRUGË DHE MËDITJE  250,000.00 0.00 250,000.00 205,408.00 65,655.00 271,063.00 108.43
421           SHËRBIME KOMUNALE   810,000.00 0.00 810,000.00 759,919.00 280,119.00 1,040,038.00 128.40
422           NXEMJE   480,000.00 0.00 480,000.00 380,599.00 0.00 380,599.00 79.29
423  KOMUNIKIM DHE TRANSPORT  1,729,000.00 0.00 1,729,000.00 1,695,792.00 680,144.00 2,375,936.00 137.42
423           MATERIALE   2,339,000.00 1,776,228.00 4,115,228.00 2,644,419.00 2,191,933.00 4,836,352.00 117.52
424           MIRËMBAJTJE   966,000.00 0.00 966,000.00 467,097.00 589,123.00 1,056,220.00 109.34
425           SHËRBIME KONTRATUESE  8,701,812.00 6,520,200.00 15,222,012.00 3,899,566.00 4,999,885.00 8,899,451.00 58.46
426  TË DALURA TJERA OPERATIVE  400,000.00 50,000.00 450,000.00 20,510.00 0.00 20,510.00 4.56
463  TRANSFERE NË ORGANIZATA JOFITIM PREURËSE 4,167,000.00 62,101,000.00 66,268,000.00 1,348,194.00 69,880,248.00 71,228,442.00 107.49

  TË DALURA TË PËRGJITHSHME VIJUESE  19,842,812.00 70,447,428.00 90,290,240.00 11,421,504.00 78,687,107.00 90,108,611.00 99.80

                   TË DALURA KAPITALE       
483  BLERJE E MOBILJEVE DHE PAJISJEVE PËR ZYRE  86,400.00 600,000.00 686,400.00 2,632,931.00 704,510.00 3,337,441.00 486.22
483           BLERJE E AUTOMJETEVE   600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 1,112,740.00 1,112,740.00 185.46
481  MIRËMBAJTJE ELEMENTARE DHE SPECIALE  50,000.00 0.00 50,000.00 1,308,127.00 0.00 1,308,127.00 2,616.25

                   TË DALURA TË PËRGJITHSHME KAPITALE  736,400.00 600,000.00 1,336,400.00 3,941,058.00 1,817,250.00 5,758,308.00 430.88
  
                   NDIHMË, DONACIONE DHE TË DHËNA TË TJERA  1,051,800.00 0.00 1,051,800.00 86,712.00 58,328,026.00 58,414,738.00 5,553.79                  
  GJITHSEJ PËR NDIHMË, DONACIONE DHE 
                        TË DHËNA TË TJERA   1,051,800.00 0.00 1,051,800.00 86,712.00 58,328,026.00 58,414,738.00 0.00

                   

                    TË DALURA TË PËRGJITHSHME  35,165,524.00 72,054,916.00 107,220,440.00 24,826,481.00 141,954,822.00 166,781,303.00 155.55

PËRSHKRIM

TË DALURA

Nga burimet 
personale

Nga organe 
dhe 

donatorë

Buxheti 
2020

Realizuar 
nga burime 
personale

 Realizuar nga 
organe dhe 

donatorë

 Realizuar
2020

%

                Shërbimi për financa dhe revizion                                                    Sekretar gjeneral  
                                Zhaklina Popoviq               d-r Sait Saiti

     %  
Transfere në OKKK   69,880,248.00 41.90  
Shpenzime për qendrën   22,935,342.00 13.75  
Shpenzime nga qendra për OKKK  73,965,713.00 44.35
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 Buxheti  2020

Rroga dhe 
konpenzime të 

punësuarve
Shpenzime për 

shërbime materiale

Transfer në OKKK

Shpenzime nga Zyra 
Qëndrore për OKKK

Shpenzime pêr Zyrën 
Qëndrore

Shpenzime funksionale 
dhe programore

Burimet personale 
të të ardhurave Të ardhura nga 

donatorët

Realizimi 2020

REALIZUAR

TË ARDHURA 2020      

SHPENZIMET NË 2020
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RAPORT I REVIZORIT TË PAVARUR

Ne kemi kryer revizion në raportet financiare të parashtruara të „KRYQIT TË KUQ TË REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË SË VERIUT“ (në tekstin e mëtejmë Organizata), të cilat përfshijnë Bilancin e Gjendjes më 31 
Dhjetor 2020, si dhe Bilancin e të hyrave dhe të dalurave dhe Raportin për ndryshime në fondin afarist për 
vitin që mbaron atë ditë dhe një përmbledhje e politikave të rëndësishme të kontabilitetit dhe shënime të 
tjera shpjeguese.

Raportet e paraqitura financiare për vitin 2020 përbëhen nga raportet mbi funksionimin e rregullt të 
Organizatës, si dhe raportet mbi projektet: Federata Ndërkombëtare e KK dhe GJHK, Fushata e HIV / AIDS; 
Kryqi i Kuq Austriak - Ndihma e parë psikologjike dhe mbështetja psiko-sociale në raste urgjente; Ndërmarrja 
e veprimeve për përfshirjen sociale të të moshuarve; Promovimi i Vlerave Humane, Kryqi i Kuq Gjerman, 
Konkurrenca e Tregut të Punës dhe raportet për katër fondet: (1) Fondi i Vizibilitetit, (2) Fondi i Reagimit ndaj 
Fatkeqësive, (3) Fondi i Zhvillimit dhe 4) Fondi i Solidaritetit; Parandalimi i HIV tek LID; Krijimi i mundësive 
për punësime të reja të grave, si dhe një llogari për Donacionet në mënyrë elektronike dhe Fondet nga Ligji 
për KK. Projektet financohen nga donatorë të veçantë dhe ato realizohen përmes nën-llogarive speciale (të 
dedikuara) të Organizatës. Organizata nuk përgatit raporte financiare të veçanta për to.

Përgjegjësia e menaxhmentit për raportet financiare

Menaxhmenti i Organizatës është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin objektiv të këtyre raporteve 
financiare në përputhje me Ligjin për Kontabilitetin e Organizatave Jo-Fitimprurëse dhe standardet për 
raportimin financiar në bazë të parave të gatshme. Kjo përgjegjësi përfshin: dizajnimin, zbatimin dhe 
mirëmbajtjen e kontrollit të brendshëm në lidhje me përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave 
financiare që janë të pastra nga gabime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit, dhe zgjedhjen 
dhe zbatimin e politikave të duhura të kontabilitetit, si dhe bërjen e vlerësimeve të kontabilitetit janë të 
arsyeshme në rrethana.

Përgjegjësia e revizorit

Përgjegjësia jonë është të shprehim një mendim mbi këto pasqyra financiare bazuar në revizionin tonë. Ne e 
kemi kryer revizionin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për revizion. Këto standarde kërkojnë që 
ne të jemi në përputhje me kërkesat etike dhe të planifikojmë dhe kryejmë revizionin për të marrë një siguri 
të arsyeshme nëse raportet  financiare janë të pastra nga keqdeklarimet materiale.
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Revizioni përfshin kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi të revizionit në lidhje me shumat dhe shpalosjet 
në raportet financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i revizorit, përfshirë vlerësimin e rreziqeve të 
keqdeklarimit material të pasqyrave financiare, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit. Gjatë kryerjes së 
atyre vlerësimeve të rrezikut, revizori e konsideron kontrollin e brendshëm të rëndësishëm për përgatitjen dhe 
prezantimin e drejtë të raporteve financiare për të formësuar procedurat e auditimit që janë të përshtatshme 
për rrethanat, por jo për qëllimin e shprehjes së një mendimi mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm.

Revizioni gjithashtu përfshin vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura dhe 
arsyeshmërinë e vlerësimeve të kontabilitetit të bëra nga menaxhmenti, si dhe vlerësimin e prezantimit të 
përgjithshëm të raporteve financiare.

Ne besojmë se dëshmitë e revizorit të cilat i kemi siguruar janë të kapshme dhe adekuate që të sigurojnë bazë 
për mendimin tonë revizor.

Mendimi i revizorit 

Sipas mendimit tonë, raportet financiare të bashkangjitura të „KRYQIT TË KUQ TË REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISë SË VERIUT“ tregojnë realisht dhe objektivisht në të gjitha aspektet e rëndësishme, gjendjen 
financiare të organizatës më 31 dhjetor 2020, si dhe rezultatet e punës së saj dhe ndryshimet në fondet 
për vitet që mbarojnë atë ditë, në përputhje me Ligjin për Kontabilitetin e Organizatave Jofitimprurëse dhe 
standardet për raportimin financiar në bazë të parave të gatshme.

Raport për kërkesa tjera juridike dhe rregullative

Menaxhmenti i Organizatës është gjithashtu përgjegjës për përgatitjen e raportit vjetor për punën në 
përputhje me Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet. Përgjegjësia jonë në përputhje me Ligjin për revizion 
është të raportojmë nëse raporti vjetor i punës është në përputhje me llogaritë vjetore dhe pasqyrat financiare 
për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2020. Puna jonë në lidhje me raportin vjetor të të ardhurave kryhet në 
përputhje me SNR 720 dhe është e kufizuar në raportimin nëse informacioni financiar historik i paraqitur në 
pasqyrën vjetore të të ardhurave është në përputhje me llogaritë vjetore dhe pasqyrat financiare të audituara.

Raporti vjetor për punë është konzistent, nga të gjitha aspektet materiale, me llogarinë vjetore dhe raportet 
financiare të reviduara të “KRYQIT TË KUQ TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT”, Shkup për vitin që 
mbaron më 31 Dhjetor të vitit 2020.

Shkup, 04 mars 2021

                                          Drejtor                                                                             Revizor i autorizuar

                     Dragan Dimitrov                          Zvonko Koçovski

                                          Drejtor                                                                             Revizor i autorizuar

                     Dragan Dimitrov                          Zvonko Koçovski

                                          Drejtor                                                                             Revizor i autorizuar

                     Dragan Dimitrov                          Zvonko Koçovski



www.ckrm.org.mk




