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Пружа здравствена 
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цивилите без 
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Tetor 1863 konferenca e parë ndërkombëtare 

Në vitin 1862, Anri Dinan boton librin – 

Kujtimet për Solferino 
 

Komiteti ndërkombëtar për të 

ndihmuar të plagosurit dhe të 

sëmurit 



Në librin e Anri Dinan «Kujtimet për Solferino» 

promovohen në dy ide kyçe: 

Krijimi i shoqatave të vullnetarëve për të ndihmuar të plagosurit - shoqatat e sotme kombëtare të 

Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe 

 

Arritja e një marrëveshje ndërkombëtare për mbrojtjen e ushtarëve të plagosur në fushën e 

betejës - që rezulton në të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare 

Dy ide 

Анри Динан 
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Si u krijua ëmblema e Kryqit të Kuq? 



• Kryqi i Kuq në një sfond të bardhë në 1864, anasjelltas i 
ngjyrave të flamurit zviceran për nder të Henri Dunant, 
themeluesit të Kryqit të Kuq. 

• Gjysmëhëna e kuqe në një sfond të bardhë pranuar në 
1929. Sot kjo emblemë përdoret nga 33 nga 192 SHN të 
njohura zyrtarisht 

• Luani i kuq dhe dielli në një sfond të bardhë të miratuar 
në 1929, por jo në përdorim që nga viti 1980. 

• Kristal i bardhë në një sfond të bardhë, miratuar në 
2006. 

 

 

Historia e ëmblemave të njohura të Lëvizjes 



Ëmblema të pranuara në Lëvizjen e Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe:                  

             

Kryqi  
i Kuq Luani i Kuq me 

diell 

Kristali i 
Kuq 

Gjysmëhëna e 
Kuqe 
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•  siguron mbrojtje; ose   

• tregon anëtarësimin në Lëvizjen. 

 

Përdorimi mbrojtës: 

caktojë personelin mjekësor, objektet, 

automjetet dhe materialet që duhet të 

mbrohen dhe respektohen. 

 

Përdorimi indikativ (tregues): 

Tregon kryesisht në paqe se personi,  

automjeti ose objekti është i lidhur me 

Lëvizjen. 

Ëmblema është simbol që: 
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Imitimi 
Përdorni (ndonjëherë për qëllime komerciale) 
shenjat që mund të ngatërrohen me stemën (p.sh. 
ngjyrat ose modelet e ngjashme). 
 
 
Uzurpimi  
Përdorimi i emblemës nga grupe dhe individë të 
paautorizuar (kompani tregtare, mjekë, farmacistë, 
OJQ, etj.) 
 
Mashtrimi 
Përdorimi i stemës në kohë lufte për të mbrojtur 
luftëtarët e armatosur ose pajisjet ushtarake 
(ambulanca ose helikopterë të shënuar me stemën, 
që mbante luftëtarë të armatosur dhe armë).  

Abuzimi 



KOMPONENTAT E LËVIZJES 

Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (KNKK). 
• Organizatë humanitare e pavarur, neutrale dhe e paanshme 
• E themeluar në vitin 1863, promovuese e së Drejtës Ndërkombëtare Humanitare, 
• Vepron në kohë konfliktesh të armatosura ndërkombëtare dhe të brendshme.  

 

Federata ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.  
•Themeluar në 1919 
•Punon në forcimin e kapaciteteve të Shoqërive Kombëtare për zbatimin e aktiviteteve të 
tyre 
•Vepron në rast të katastrofave natyrore 

Shoqata nacionale të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. 

• Ata veprojnë në vendet e tyre me veprimtari humanitare përmes zbatimit të 

programeve. 

• Sot, 192 shoqëri kombëtare janë njohur në botë. 

 



Themeluar në vitin 1863 Rreth 16.000 të punësuar në 80 vende 

KNKK është fitues i 3 

shpërblimeve të nobelit për paqe 

Kryesisht financohet nga donacione private të 

qeverive dhe shoqatave nacionale të KK / GJHK 

Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq 



Mbrojtje dhe ndihmë për viktimat e luftës Zhvillimi i DNH dhe zbatimi i saj 

Bashkimi i familjeve të ndara Njohja e shoqatave nacionale 

Mandati 



Mbrojtja e civilëve Mbrojtja e të burgosurve të luftës 

Bashkimi i familjeve të ndara 

Mbrojtja gjatë luftës 



 

Siguria ekonomike 

 

Ujë dhe vendqëndrim 

Ndihmë mjekësore 

Ndihma e viktimave nga konfliktet e armatosura 



FEDERATA NDËRKOMBËTARE E SHOQATAVE TË KRYQIT 

TË KUQ DHE GJYSMËHËNËS SË KUQE 



RRITJA E ANËTARËSISË NË FEDERATË 

Viti 2021    192 shoqata nacionale të pranuara 

FEDERATA NDËRKOMBËTARE E SHOQATAVE TË KRYQIT TË KUQ  DHE 

GJYSMËHËNËS SË KUQE 

Shoqata nacionale antare të Federatës 



FEDERATA NDËRKOMBËTARE E SHOQATAVE TË KRYQIT TË KUQ  DHE GJYSMËHËNËS SË 

KUQE 

STATISTIKË 

190 SHOQATA 

NACIONALE TË 

PRANUARA 

 -295.000 TË PUNËSUAR 

-MBI 100 MILJON ANËTARË 

DHE VULLNETARË NË 

MBARË BOTËN 

-216 MILJON NJERËZ 

NDIHMOHEN NË VIT 



FEDERATA NDËRKOMBËTARE E SHOQATAVE TË KRYQIT TË KUQ  DHE GJYSMËHËNËS SË 

KUQE 

PROMOVIMI I PARIMEVE ELEMENTARE DHE VLERAVE HUMANE 

GATISHMËRI DHE VEPRIM GJATË KATASTROFAVE 

KUJDES SHËNDETËSOR DHE SOCIAL NË BASHKËSI 

KATËR ZONA ESENCIALE PËR AKSION 

MBINDËRTIMI I KAPACITETEVE TË SHOQATAVE NACIONALE 
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Maja dhe Ana panë një gjyshe që kishte rënë në trotuar dhe menjëherë vrapuan për ta ndihmuar. Ata e kuptuan që 
gjyshja ishte e verbër, kështu që së pari e ndihmuan që të ngrihej, dhe më pas i dhanë asaj shkopin që i ishte larguar.  

Vllatkoja dhe Agroni po ecnin në rrugë dhe panë Milanin dhe Goranin të shtrirë të plagosur, sepse motori i tyre goditi 
një gardh. Millani u ankua se i dhembte këmba, ndërsa Gorani ishte i mbuluar me gjak dhe ishte pa ndjenja. Agroni 
vrapoi për të ndihmuar Goranin e përgjakur, pavarësisht nga fakti që Milani është miku i tij më i mirë.  

Për shkak të situatës së re në një pjesë të Turqisë në të cilën Kurdët në njërën anë dhe Turqit në anën tjetër janë në 
një konflikt të armatosur, Shoqata Kombëtare e Gjysmëhënës së Kuqe të Turqisë ka njoftuar në media se nuk bën krah 
me Kurdët ose turqit dhe kjo do të ndihmojë viktimat në të dy palët.  

Në vitin 2016, një përmbytje e madhe ndodhi në Maqedoni dhe shumë vendbanime dhe banorë vdiqën në të. KKRM, 
përmes numrave të telefonit të donatorëve, ofroi ndihmë të madhe financiare, të cilën e shpërndau në përputhje me 
ligjet dhe rregulloret e saj për ndihmë për viktimat e fatkeqësive natyrore. Mos lejoni që Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë ose ndonjë organizatë tjetër të vendosë se si dhe ku do të jepet ndihma. 

HUMANITET 

PAANSHMËRI 

NEUTRALITET 

PAVARSI 

Parimet elementare të Lëvizjes 
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Parimet elementare të lëvizjes 

Valja punon në një shkollë dhe shkon të punojë me ndërrime. Por, sa herë që Valja ka kohë të lirë, ai shkon në KK të 

Kërçovës dhe përfshihet në aktivitetet që kryhen atje. Për kohën që Valja kalon në KK dhe për aktivitetet në të cilat 

unë marr pjesë rregullisht, ajo nuk kërkon një ndihmë mujore (pagë) nga Kryqi i Kuq.  

Simoni është anëtar i Organizatës Komunale të Kryqit të Kuq Negotinë, dhe kështu një anëtar i Shoqatës Kombëtare të 

Kryqit të Kuq të Maqedonisë. Boris është gjithashtu njerëzor, por sepse ai kishte një debat me Simonin, ai donte të 

bashkohej me një shoqatë tjetër kombëtare të KK të Maqedonisë, në mënyrë që ai të mos ishte në të njëjtën shoqatë 

me Simonin dhe të ishte ende në Kryqin e Kuq. Ai iu drejtua shoqërisë kombëtare dhe nga atje mori një përgjigje se 

në R. e Maqedonisë ka vetëm një shoqëri kombëtare të Kryqit të Kuq. Ai mori përgjigjen se ky është rasti në çdo vend, 

secili vend ka vetëm një Shoqatë Kombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. 

Gjoko, i cili është një vullnetar në Kryqin e Kuq të Ohrit, filloi studimet e tij në Slloveni këtë vit. Kur shkoi atje, ai 

menjëherë u interesua për t'u bashkuar dhe vullnetarisht për Kryqin e Kuq. Ai mendoi se do të ndeshej me parime 

dhe mënyra të ndryshme në punën e Kryqit të Kuq lokal, por ai u befasua kur pa se Kryqi i Kuq Sllovenia ka të njëjtin 

status me Kryqin e Kuq të Maqedonisë, të gjithë të përfshirëit kanë të njëjtat përgjegjësi dhe detyra dhe vlejnë të 

njëjtat parime.  

VULLNETARIZIM 

BASHKIM 

UNIVERSALITET 
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17 Mars 1945 
Themelimi i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë. 

 

21 Мај  1992 
Dita e pavarsimit të Kryqit të Kuq të Republikës së 
Maqedonisë. 

 

01 Nëntor 1995 
Njohja e Kryqit të Kuq të RM nga ana e Komitetit 
ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. 

 

27 Nëntor 1995 
Anëtar i barabartë i Federatës Ndërkombëtare si 169 
shoqëri kombëtare. 

 

Data më të rëndësishme të Kryqit të Kuq të RMV 
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Struktura e Kryqit të Kuqtë Republikës së 

Maqedonisë 

150 persona të punësuar 

Zyra qendrore e Kryqitr të Kjuq të 

RM 

Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit 

32 Organizata komunale të Kryqit 

të Kuq  

7.000 vullnetarë 

11.000 anëtarë të regjistruar 

Kalendari tradicional i aktiviteteve 
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Programe shëndetësore preventive 

Reduktimi i cenueshmërisë së 

popullatës në drejtim të 

parandalimit të shëndetit. 

 

Dhurimi i gjakut, Ndihma e parë, 

edukimi parandalues ... 
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• Mbështetje për njerëzit në rrezik shoqëror 

• Mbështetje për personat me aftësi të 
kufizuara 

• Mbështetje për të moshuarit 

• Programet për refugjatët, migrantët 

• Fushatat (dita e urisë, java e solidaritetit 
...) 
 

 

Me realizimin e veprimtarive social-

humanitare, kontribuon në përmirësimin e 

sigurimit shoqëror të qytetarëve të cilët, nën 

ndikimin e një sërë faktorësh të jashtëm të 

pafavorshëm, kanë nevojë për ndihmë për të 

kapërcyer problemet me të cilat përballen  

Veprimtaria sociale humanitare 
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Gatishmëri dhe veprim në rast 

katastrofe 

• Ekipet e reagimit ndaj katastrofave 

• Qendrat e sigurisë së ujit 

• Stacione malore 
 

 

Zbutja e pasojave të fatkeqësive natyrore dhe të 

shkaktuara nga njeriu në popullatën e prekur 

prej tyre. Theksi në departament është në 

edukimin e popullatës në lidhje me 

vetëmbrojtjen dhe mbrojtjen; bashkëpunimi me 

organet shtetërore dhe OJQ-të brenda dhe jashtë 
vendit si dhe vlerësimi i nevojave të popullatës.  
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• Diseminimi për media, për pushtetin lokal, 
për të rinjë, për DNH... 

 

 

Diseminimi është përhapja e njohurive në 

lidhje me Përbërësit e Kryqit të Kuq dhe 

Lëvizjes së Gjysmëhënës së Kuqe, si dhe rolin 

dhe mandatin e tyre, parimet themelore të 

Lëvizjes, Ligjin Humanitar Ndërkombëtar dhe 

vlerat njerëzore.  

 Diseminimi 
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Rinia e Kryqit të Kuq 

 
... janë të rinjtë deri në 30 vjeç nga territori i 

Republikës së Maqedonisë të cilët e përdorin 

kohën e tyre të lirë në mënyrë të organizuar dhe 

përpiqen të përmirësojnë jetën e popullatës së 

prekshme, duke promovuar një qasje aktive të 

jetës.  

 

• 34 Klube të të rinjëve 

• Programi “Promovimi i vlerave humane” 

• Edukatorë moshatarë 

• 4100 vullnetarë 
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Kush mund të jetë vullnetarë? 
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Vullnetarë 

• Vullnetar i Kryqit të Kuq është një person i cili kryen herë pas 
here ose rregullisht veprimtari vullnetare pavarësisht nga 
kombësia, feja, gjinia, vendbanimi dhe dallimet e tjera. 

• Vullnetarizmi është një mjet për të vënë në praktikë parimin 
themelor të shërbimit vullnetar përmes të cilit sigurohet ndihma 
vullnetare dhe nuk frymëzohet nga përfitimet materiale.  

• Vullnetarët përfaqësojnë një potencial të madh njerëzor që 
duhet të edukohet dhe mobilizohet vazhdimisht në përputhje me 
nevojat. 

• Vullnetarizmi ndihmon në ndërtimin e bashkësive kohezive, nxit 
besimin më të madh midis qytetarëve dhe zhvillon normat e 
solidaritetit të nevojshme për një vend në kohë paqeje dhe në 
rast katastrofash. 
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Vullnetarë 

• Përmes edukimit joformal-vullnetarizmit, individit i 
hapen mundësi të fitojë aftësi (personale dhe 
profesionale), të krijojë zakone për një qasje aktive 
të jetës dhe të ushqejë një qasje altruiste në 
komunitet.  

  

• Vullnetarët kanë njohuri dhe aftësi të dobishme për 
komunitetin, dhe angazhimi i tyre është "i paçmuar" 
kryesisht për shkak të dimensionit njerëzor. 
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Vullnetar: Anëtar 

  

• Vullnetar i Kryqit të Kuq është një person i cili kryen herë pas 
here ose rregullisht veprimtari vullnetare për shoqatën 
kombëtare. 

•  Anëtar i Kryqit të Kuq është një person i cili ka pranuar zyrtarisht 
kushtet për anëtarësim në përputhje me dispozitat e statutit dhe 
ka të drejtë të zgjidhet dhe të zgjedhë përfaqësues në organet 
drejtuese. Sipas akteve normative, anëtari paguan një kuotë 
anëtarësie vjetore. Ju mund të jeni anëtar dhe vullnetar në të 
njëjtën kohë.  

• Brenda organizatës ju gjithashtu mund të bëheni Mbështetës, 
dmth. Të mbështesni financiarisht aktivitetet e organizatës.  



Lexoni më shumë rreth organizatës sonë dhe mundësive për të dalë vullnetar në 
Broshurën për vullnetarët dhe anëtarët e Kryqit të Kuq të RMV 


