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KRYQI I KUQ I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Të nderuar, 

Mirësevini në Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo broshurë 

synon t‘ju prezantojë shkurtimisht Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut, Lëvizjen Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe dhe 

programet e shoqërisë sonë kombëtare. 

Ne jemi veçanërisht të kënaqur që jeni me ne dhe doni të kontribuoni në 

realizimin e aktiviteteve tona humanitare në interes të plotësimit të nevojave 

prioritare të kategorive të ndryshme të klientëve që ne shërbejmë në Republikën 

e Maqedonisë së Veriut.

Ju mund të bëheni anëtarë, vullnetarë, të na mbështesni ose të jeni donator i 

aktiviteteve që implementojmë përmes rrjetit tonë të organizatave komunale 

të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit në të gjithë Republikën e 

Maqedonisë së Veriut.
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Dëshironi të vullnetarizoni?
Një vullnetar i Kryqit të Kuq të RMV është një person i 

cili kryen aktivitete vullnetare për një kompani kombëtare, 
herë pas here ose rregullisht. Vullnetarizmi i Kryqit të 
Kuq është një aktivitet që motivohet nga vullneti i lirë i 
personit për të bërë vullnetarizmin, dhe jo nga dëshira për 
përfitime materiale ose financiare ose presion të jashtëm 
shoqëror, ekonomik ose politik dhe synon të përfitojë nga 
komunitetet e prekshme në komunitetet në në përputhje 
me Parimet Themelore Kryqi i Kuq dhe Gjysmëhëna e Kuqe.

Dëshironi të jeni anëtar i jonë?
Anëtar i Kryqit të Kuq të RMV është një person i cili 

zyrtarisht ka pranuar kushtet për anëtarësim në përputhje 
me dispozitat e Statutit të Kryqit të Kuq të RMV dhe ka të 
drejtë të zgjidhet dhe të zgjedhë përfaqësues në organet 
drejtuese të organizata. Motivimi kryesor i njerëzve për të 
qenë anëtarë të Kryqit të Kuq është të sigurojnë mbështetje 
financiare përmes pagimit të një tarife anëtarësie vjetore 

dhe në të njëjtën kohë të jenë në 
gjendje të jenë pjesë e procesit të qeverisjes demokratike 
duke pasur të drejtën e votës dhe të zgjedhur strukturave 
qeverisëse të Kryqit të Kuq të RMV në nivel lokal dhe 
kombëtar dhe kështu të kontribuojë në krijimin e politikës 

dhe menaxhimit të organizatës në interes të grupeve 
të synuara dhe komunitetit që ata përfaqësojnë.

Vullnetarizmi përmirëson aftësitë dhe 
përvojën tuaj, përmirëson aftësinë tuaj 

për punësim dhe ju lejon të qëndroni aktiv 
dhe të angazhuar në komunitetin ku jetoni. 

Vullnetarizmi është gjithashtu një mënyrë për 
t‘i kthyer komunitetit dhe për të ndihmuar njerëzit në 
nevojë.
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LËVIZJA NDËRKOMBËTARE E KRYQIT TË KUQ DHE GJYSMËHËNËS 
SË KUQE

Kryqi i Kuq lindi më 24 qershor 1859, në zemër të 
biznesmenit zviceran Anri Dinan (1828-1910), pas një 
prej betejave më të përgjakshme të shekullit, Beteja 
e Solferino. Pas betejës në fushën e betejës ku ishin 
40,000 të plagosur dhe të vrarë, 

Dinan mobilizoi popullatën lokale për të ndihmuar 
ushtarët e plagosur, gjë që e frymëzoi atë të shkruante 
më vonë librin „Kujtimet e Solferinos“, i cili mbart dy 
mesazhe kryesore: të formojë një organizatë ndihme 
në secilin vend të përbërë nga vullnetarë të cilët do 
të kujdesen për të plagosurit gjatë luftës dhe, për të 
promovuar një marrëveshje ndërkombëtare që do të 
mbronte ushtarët e plagosur në fushën e betejës dhe 
ata që kujdesen për ta, duke u siguruar atyre statusin 
neutral. 

Kjo rezultoi në formimin e Komitetit Ndërkombëtar 
të Kryqit të Kuq në 1863. Formimi i Lëvizjes është i 

frymëzuar nga fryma e solidaritetit, vëllazërisë, dhembshurisë dhe ndihmës së 
viktimave të luftërave që kanë ndezur me 
shekuj dhe ende tërbohen në hapësirat 
e ngushta të ekzistencës njerëzore. 
Isshtë krijuar për të ruajtur racionalitetin 
elementar në çmendurinë e plotë, të 
pamëshirshme dhe shkatërruese të çdo 
lufte dhe çdo arme si një fjalim në anën 
e errët të personit njerëzor. 
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Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe ka 100 
milion vullnetarë dhe anëtarë në të gjithë botën. Lëvizja ka një karakter 
global dhe mbulon aktivitetet e:

•	 Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, 
•	 Federata Ndërkombëtare e Shoqërive të Kryqit të Kuq dhe 

Gjysmëhënës së Kuqe, dhe 
•	 191 shoqëri kombëtare, siç është Kryqi i Kuq i Republikës së 

Maqedonisë së Veriut. 
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KOMITETI NDËRKOMBËTAR I KRYQIT TË KUQ

Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (kKNKK) është një organizatë e paanshme, 
neutrale dhe e pavarur, misioni humanitar i së cilës është të mbrojë jetën dhe 
dinjitetin e viktimave të luftës dhe dhunës së brendshme, si dhe të sigurojë ndihmë. 
Ai udhëheq dhe koordinon aktivitetet ndërkombëtare humanitare të Lëvizjes në 
situata konfliktuale. Ai gjithashtu kërkon të parandalojë vuajtjet duke promovuar 
dhe forcuar ligjin humanitar dhe parimet universale humanitare. E themeluar 
në 1863, KNKK është themeluesi i Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe. 

KNKK ka një mandat që i është besuar nga 
shtetet, i cili bazohet në Konventat e Gjenevës 
dhe Protokollet e tyre Shtesë. Përmes mandatit 
të saj, marrëveshjeve të shumta me qeveritë, 
diplomacisë së saj humanitare, si dhe veprimtarive 
të saj të mbrojtjes dhe ndihmës në terren, KNKK në 
konfliktet e armatosura kujdeset për: të plagosurit, 
luftëtarët e sëmurë, si dhe luftëtarët e mbytur nga 
anija; personat e privuar nga liria (të burgosurit e 
luftës, civilët e ndaluar), njerëzit që janë të detyruar të lëvizin në pjesë të tjera të 
vendit (persona të zhvendosur) ose në një vend tjetër (refugjatë) dhe të ndihmojnë 
civilët. KNKK këshillon shtetet për zbatimin e së drejtës ndërkombëtare humanitare. 
KNKK përdor Mesazhet e Kryqit të Kuq për të rinovuar dhe mbajtur marrëdhëniet 
familjare duke shkëmbyer lajme midis anëtarëve të familjes. Ai paraqet raste të 
ndryshme tek autoritetet në emër të anëtarëve të familjes, kërkon për personat e 
zhdukur dhe në disa raste i ribashkon me familjet e tyre. KNKK gjithashtu regjistron 
të burgosurit e luftës, ndërmerr hapa për të siguruar që ata të mos zhduken, punon 
për të parandaluar torturat dhe keqtrajtimet ndaj të burgosurve dhe përmirëson 
kushtet e burgut. KNKK gjithashtu ofron ndihmë mjekësore në zonat e luftës 
(ndihma e parë, evakuimi i të plagosurve, operacioni ushtarak, rehabilitimi fizik), 
ilaçe parandaluese (vaksinimi, ushqimi, edukimi shëndetësor, uji dhe ushqimi, 
veshja, strehimi për civilët në zonat e prekura nga lufta. 
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FEDERATA NDËRKOMBËTARE E KRYQIT TË KUQ DHE GJYSMËHËNËS 

SË KUQE

Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe u formua në 
vitin 1919 nga disa shoqëri kombëtare dhe ka këto detyra themelore:

siguron ndihmë për viktimat e fatkeqësive, siguron kujdes për refugjatët në 
vendet e tjera, siguron ndihmë për shoqëritë 
kombëtare në kryerjen e aktiviteteve pro-
gramore në rast katastrofe; koordinon aktivi-
tetet midis shoqërive kombëtare. Gjithashtu, 
Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe, përmes delegacion-
eve të saj rajonale në të gjithë botën, siguron 
mbështetje për shoqëritë kombëtare për të 
azhurnuar kapacitetet e tyre njerëzore dhe 
materiale në mënyrë që të jenë më të për-

gatitur për të zbatuar aktivitetet e tyre të programit dhe për të siguruar përgjigje 
adekuate ndaj situatave në krizë. 

SHOQATA NACIONALE TË KRYQIT TË KUQ DHE GJYSMËHËNËS SË 
KUQE

Sot, ka 191 shoqëri të njohura ndërkombëtarisht të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës 
së Kuqe në botë, anëtare të Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe. Shoqëritë kombëtare janë njësitë themelore të Lëvizjes dhe 
përfaqësojnë forcën e saj jetësore. Ata i kryejnë veprimtaritë e tyre humanitare në 
përputhje me statutet e tyre dhe legjislacionin kombëtar, në përputhje me misionin 
e Lëvizjes. Shoqëritë kombëtare ndihmojnë autoritetet shtetërore në detyrat e tyre 
humanitare, sipas nevojave të popullsisë në vendet e tyre. Brenda vendit të tyre, 
shoqëritë kombëtare janë organizata kombëtare autonome që ofrojnë kornizën e 
nevojshme për aktivitetet e anëtarëve / vullnetarëve dhe stafit të tyre. 
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Shoqëritë kombëtare bashkëpunojnë me organet shtetërore në parandalimin e 
sëmundjeve, përmirësimin e shëndetit dhe lehtësimin e vuajtjeve njerëzore përmes 
programeve të tyre në fushën e arsimit, shëndetit dhe kujdesit shoqëror, për të mirën 
e komunitetit. Shoqatat Kombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, në 
bashkëpunim me autoritetet shtetërore, organizojnë operacione emergjente për të 
ofruar ndihmë humanitare dhe ofrojnë shërbime të tjera për të ndihmuar viktimat 
e konfliktit të armatosur, siç parashikohet në Konventat e Gjenevës, si dhe viktimat 
e fatkeqësive natyrore dhe emergjenca të tjera kur kanë nevojë për ndihmë të 
tillë. Ata punojnë për shpërndarjen e së drejtës ndërkombëtare humanitare, 

përhapjen e parimeve dhe 
idealeve të Lëvizjes dhe 
rritjen e ndërgjegjësimit 
për mbrojtjen e emblemave 
të Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe. 
Në planin ndërkombëtar, 
shoqëritë kombëtare, për 
aq sa janë në gjendje, 
ofrojnë ndihmë për viktimat 
e konfliktit të armatosur, 
dhe katastrofave natyrore 
dhe emergjencave të tjera. 
Kjo ndihmë, në formën e 
shërbimeve dhe personelit, 
materialeve, mbështetjes 
financiare dhe morale, 
sigurohet përmes shoqërive 
kombëtare me të cilat 
lidhet, përmes Komitetit 
Ndërkombëtar të Kryqit të 
Kuq ose përmes Federatës 

Ndërkombëtare. 
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PARIMET ELEMENTARE TË LËVIZJES NDËRKOMBËTARE TË KRYQIT 
TË KUQ DHE GJYSMËHËNËS SË KUQE

Parimet themelore shprehin vlerat thelbësore dhe praktikat e Kryqit të Kuq 
dhe Lëvizjes së Gjysmëhënës së Kuqe. Ato janë një udhëzues për veprim dhe një 
identitet dhe qëllim i përbashkët i Lëvizjes. Miratuar në Vjenë në 1965. Shtatë 
parimet themelore ofrojnë një kornizë etike, operacionale dhe institucionale për 
punën e Kryqit të Kuq dhe Lëvizjes së Gjysmëhënës së Kuqe në të gjithë botën. Ato 
përfaqësojnë thelbin e punës së Lëvizjes - për të ndihmuar njerëzit në nevojë gjatë 
konflikteve të armatosura, katastrofave natyrore dhe emergjencave të tjera.

HUMANITET
Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe 

Gjysmëhënës së Kuqe u formua si rezultat i 
dëshirës për të ndihmuar të plagosurit në fushën 
e betejës pa asnjë paragjykim, si dhe për të 
parandaluar dhe lehtësuar vuajtjet njerëzore kur 
është e mundur. Qëllimi i lëvizjes është të mbrojë 
jetën dhe shëndetin dhe të respektojë njeriun. 

Promovon mirëkuptimin e ndërsjellë, miqësinë, bashkëpunimin dhe paqen e 
qëndrueshme midis të gjithë njerëzve.

PAANSHMËRI
Nuk bën diskriminim në bazë të kombësisë, 

racës, fesë ose klasës ose besimit politik. Ajo 
përpiqet të lehtësojë vuajtjet e individëve, të 
udhëhequr vetëm nga nevojat e tyre, por duke u 
dhënë përparësi rasteve më urgjente.

NEUTRALITET
Në mënyrë që të gëzojë besimin e të gjithëve, 

Lëvizja nuk duhet të marrë anën e konflikteve 
ose të marrë pjesë në situata të diskutueshme 
të një natyre politike, racore, fetare ose 
ideologjike.
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PAVARSI
Lëvizja është e pavarur. Megjithëse 

shoqëritë kombëtare veprojnë përveç 
shërbimeve humanitare të qeverive dhe 
i nënshtrohen rregullimit të legjislacionit 
kombëtar, ato duhet të ruajnë autonominë 
e tyre në mënyrë që të jenë në gjendje të 
veprojnë në çdo kohë, në përputhje me 
parimet e Lëvizjes.

SHËRBIMI VULLNETAR
Është një lëvizje për të dhënë ndihmë vullnetare që 

nuk frymëzohet nga motivet materiale.

BASHKIM
Mund të ketë vetëm një shoqatë kombëtare të 

Kryqit të Kuq ose Gjysmëhënës së Kuqe në një 
vend. Ajo duhet të jetë e hapur për të gjithë dhe të 
kryejë punën e saj humanitare në të gjithë vendin.

UNIVERSALITET
Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq 

dhe Gjysmëhënës së Kuqe, në të cilën të 
gjitha shoqëritë që e përbëjnë atë kanë 
status, përgjegjësi dhe detyra të barabarta 
për të ndihmuar njëra-tjetrën, vepron në 
të gjithë botën.
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HISTORI E SHKURTË E KRYQIT TË KUQ TË 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Humanizmi dhe aktivitetet humanitare kanë qenë të njohura dhe 
ekzistojnë në këtë zonë për më shumë se njëqind vjet. Gjatë 
viteve, Kryqi i Kuq ka siguruar mbështetje gjatë Luftërave 
Ballkanike dhe dy Luftrave Botërore. Qytetarët e Maqedonisë 
me vetëmohim ofruan mbështetje humanitare gjatë këtyre 
luftërave përmes organizatave të Kryqit të Kuq që 
ishin të pranishëm në këtë zonë. 

Në territorin e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, aktivitetet e para humanitare nën shenjën 
e Kryqit të Kuq u vunë re në fillim të shekullit të 
20-të, por në formën e iniciativave lokale që nuk 
ishin të strukturuara ose të dokumentuara. Sidomos 
gjatë Luftës së Dytë Botërore, kur intensiteti i aktiviteteve 
u rrit dhe u shfaq ideja e formimit të një organizate të Kryqit 
të Kuq. Presidiumi i ASNOM më 14.08.1944 miratoi një Vendim 
për fillimin e përgatitjeve për krijimin e Kryqit të Kuq të Maqedonisë, për të cilin 
ishte përgjegjës Komisioni për Politika Sociale, Shëndetin Publik dhe të Ushqyerit. 
Me hyrjen e Republikës Demokratike të Maqedonisë në Jugosllavinë Federale 
Demokratike, Kryqi i Kuq i Maqedonisë gjithashtu u bashkua me Kryqin e Kuq të 

Jugosllavisë Federale Demokratike. Më 17 mars 1945, u mbajt 
Asambleja Kushtetuese e Kryqit të Kuq të Republikës 

Demokratike të Maqedonisë, ku Aleksandar Petrovski, 
i cili më parë ishte President i Komisionit për Politika 

Sociale, Shëndetit Publik dhe Ushqimit, u zgjodh si 
presidenti i parë.
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Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut është 
veçanërisht aktiv në rimëkëmbjen e pasluftës të vendit dhe 

zbatimin e programeve parandaluese shëndetësore dhe 
sociale për grupe të ndryshme të synuara. Në periudhën 

1946-1948, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë 
është i përfshirë në mënyrë aktive në sigurimin e 

mbështetjes dhe kujdesit për fëmijët refugjatë 
nga pjesa Egje e Maqedonisë. 

Në vitet në vijim, kryhen veprime të 
mbledhshme për të ndihmuar, organizohet 

dhurimi vullnetar i gjakut, kryhen veprime 
shëndetësore dhe veprime të tjera humanitare, kryhen 
veprimtari edukative të popullatës. Kryqi i Kuq jep një 
kontribut të veçantë me punën e tij gjatë përmbytjeve 

që prekën Maqedoninë në 1962, dhe veçanërisht pas tërmetit katastrofik në 1963 
kur Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë është një urë solidariteti midis botës 
dhe popullsisë së prekur në Maqedoni stafi koordinon dhe shpërndan ndihmën 
ndërkombëtare për popullatën e prekur dhe siguron mbështetje në funksionimin 
e spitaleve në terren ku janë të pranishëm përfaqësues të Kryqit të Kuq nga disa 
vende. 

Pas shpërbërjes së Jugosllavisë në 1992, Kryqi i K u q 
Maqedonas veproi si një Shoqëri Kombëtare e 
pavarur. Puna e Shoqërisë Kombëtare rregullohet 
me një Ligj të veçantë për Kryqin e Kuq të 
Republikës së Maqedonisë. Organizata 
përbëhet nga 33 degë të Kryqit të 
Kuq Komunal dhe Kryqit të Kuq të 
Qytetit të Shkupit, 10,500 anëtarë 
dhe 7,500 vullnetarë aktivë. 
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Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë u njoh si Shoqëri Kombëtare e Kryqit të Kuq 
nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq më 1 nëntor 1995, ndërsa më 27 nëntor 
1995 u bë anëtare e plotë e Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Kuq 
Shoqëritë e Gjysmëhënës. 

Në vitet e nëntëdhjeta, ne ishim dëshmitarë të një katastrofe të madhe humanitare 
si rezultat i luftës në ish-Jugosllavi. Në bashkëpunim me partnerët e Lëvizjes 
Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, ndihmon në lehtësimin 
e vuajtjeve të mijëra refugjatëve dhe personave të zhvendosur nga ish republikat 
Jugosllave të cilët kanë kërkuar strehim në Republikën e Maqedonisë. Kulmi i 
operacioneve humanitare nga ajo periudhë ishte ofrimi i mbështetjes për rreth 
400,000 refugjatë nga Kosova në 1999. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë 
ishte aktiv gjatë konfliktit të brendshëm në vend në 
vitin 2001, kur u dha mbështetje për personat 
e zhvendosur brenda vendit dhe 
përmes aktiviteteve të saj organizata 
promovon vazhdimisht tolerancën 
dhe bashkëjetesën në Republikën e 
Maqedonisë. 

Në dekadën e kaluar, 
organizata ka dhënë një 
kontribut të veçantë në 
sigurimin e mbështetjes 
humanitare për popullatën e prekur në shumë vende të botës. Ekipet e Kryqit të 
Kuq të Maqedonisë morën pjesë në operacionet për të shpëtuar popullsinë e prekur 
nga tërmeti i vitit 1999 në Turqi. Janë siguruar disa ekipe uji dhe financiare për të 
mbështetur popullsinë e prekur nga cunami i vitit 2005 në Indonezi, Malajzi dhe Sri 
Lanka. Në të njëjtin vit, mbështetja u dha nga ekipet e vlerësimit të përmbytjeve në 
Rumani dhe Bullgari. Shoqëria Kombëtare zhvilloi gjithashtu një fushatë të madhe 
për të mbështetur popullsinë e prekur nga tërmeti i vitit 2011 në Japoni. Në vitin 
2014, Kryqi i Kuq i Maqedonisë koordinoi fushatën humanitare për të ndihmuar 
popullsinë e prekur nga përmbytjet në Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Kroaci. 
Në vitin 2019, u dha mbështetje për popullsinë e prekur nga tërmeti në Shqipëri.
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Më 24 korrik 2015 nga Presidenti Gjorge Ivanov Kryqi i Kuq i RMV-së u dha 
Mirënjohja „Karta e Republikës së Maqedonisë“, me rastin e 70 viteve nga themelimi 
i saj, si një organizatë që përmes realizimit të aktiviteteve të shumta humanitare në 
sfera të ndryshme të veprimtarisë, kontribut të veçantë në ofrimin e ndihmës dhe 
mbështetjes për popullatën në nevojë në vend dhe më gjerë, dhe kështu afirmimin 
dhe promovimin e ligjit ndërkombëtar humanitar dhe vlerave humanitare.

Në periudhën nga 2015 deri në 2016, Kryqi i Kuq punoi në tejkalimin e pasojave 
të përmbytjeve të mëdha që prekën vendin në dy raste në Tetovë dhe Shkup, si 

dhe në Maqedoninë qendrore. Në bashkëpunim me 
agjencitë shtetërore përgjegjëse dhe institucionet, 
Kryqi i Kuq i Maqedonisë ishte udhëheqësi i 
përpjekjeve humanitare për të koordinuar 
mbështetjen e përgjithshme për sigurimin e 

ndihmës ndërkombëtare dhe lokale për popullatën 
e prekur. 

Në periudhën 2014-2017, Shoqata 
Kombëtare në bashkëpunim me aktorët 
lokalë të interesuar në vend dhe organizatat 

ndërkombëtare partnere ofron mbështetje 
humanitare për migrantët që tranzitojnë ose 
banojnë në Republikën e Maqedonisë. 850,000 
migrantë kaluan vendin dhe pothuajse 

50% e këtij grupi të synuar u mbulua nga 
mbështetja e Kryqit të Kuq duke siguruar 
ndihmën e parë, transportin në spital, 

ushqimin, veshmbathjen dhe produktet e higjienës dhe bashkimin e familjeve të 
ndara. Aktivitetet e mbështetjes së migrantëve vazhdojnë në 2018 dhe 2019 me 
ndihmën e rreth 70,000 migrantëve të parregullt.

Në përputhje me Konventat e Gjenevës dhe Protokollet Shtesë dhe vlerat 
evropiane të ushqyera nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë si ndihmës i 
autoriteteve në kohë paqeje, organizata i kushton vëmendjen e duhur promovimit 
të ligjit ndërkombëtar humanitar, vlerave humanitare dhe parimet themelore të 
Lëvizjes.
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Ne jemi të lumtur që edhe sot Kryqi 
i Kuq është ende një udhëkryq për të 
rinjtë dhe të moshuarit, ku ata dalin 
vullnetarë dhe gjejnë një mundësi 
për të shprehur humanizmin dhe 
solidaritetin e tyre me popullatën në 
nevojë për mbështetje të ndryshme. 
Në çdo mjedis kemi klube rinore dhe 
klube për të moshuarit në të cilat 
ata zbatojnë iniciativa të ndryshme 
humanitare. Fëmijët janë me ne, si 
dhe prindërit e tyre. Së bashku ne 
ndërtojmë një shoqëri më të mirë 
dhe më gjithëpërfshirëse, në të cilën 
mund të trajtojmë më lehtë sfidat 
e kohëve moderne. Vullnetarizmi është një mjet i rëndësishëm për përfshirjen 
sociale dhe është një mënyrë e rëndësishme për të ndërtuar kapital shoqëror në 
komunitete. Kjo është arsyeja pse ne vazhdimisht po përpiqemi të frymëzojmë 
njerëzit për vlerat e vullnetarizmit dhe angazhimit në Kryqin e Kuq. 

Përpjekjet e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitet e kaluara, 
për të mësuar, azhurnuar dhe përmirësuar vazhdimisht, rezultuan në njohjen më të 
lartë të Federatës Ndërkombëtare që zhvilloi një vlerësim dhe vlerësim të punës së 
Kryqit të Kuq të Republikës të Maqedonisë së Veriut për të përmbushur standardet 
dhe cilësinë në dhënien e certifikatës së parë për një shoqëri të fortë kombëtare 
Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë Veriore në 2015. Kjo dëshmon se Kryqi 
i Kuq është një burim i krenarisë kombëtare në të gjitha bashkësitë lokale në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe se organizata vlerëson vlerat themelore 
evropiane dhe botërore dhe parimet e njerëzimit, tolerancës, bashkëjetesës, 
paanësisë.
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Misioni i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë është një organizatë humanitare 
që punon për të parandaluar dhe lehtësuar vuajtjet njerëzore, për të 
mbrojtur jetën dhe shëndetin, për të përmirësuar gjendjen shoqërore, duke 
siguruar respekt dhe dinjitet për qeniet njerëzore, dhe veçanërisht në rast 
aksidentesh dhe katastrofash, promovon Ligji Humanitar Ndërkombëtar 
dhe vlerat njerëzore, inkurajon angazhimin vullnetar dhe gatishmërinë 
e vazhdueshme për të ofruar ndihmë, si dhe një ndjenjë universale të 
solidaritetit dhe njerëzimit.

Vizioni i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Ne veprojmë, inkurajojmë dhe promovojmë vlerat njerëzore në mënyrë 
që t‘i përgjigjemi në kohë sfidave bashkëkohore humanitare, dhe në të 
njëjtën kohë jemi të vendosur të bëjmë më shumë, ta bëjmë më mirë dhe 
të shkojmë më tej.

ROLI NDIHMËS DHE MANDATI I KRYQIT TË KUQ TË REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË SË VERIUT NË SHTET

Funksionimi i Kryqit të Kuq në vend bazohet në dispozitat e Konventave të 
Gjenevës, sipas të cilave shoqëria kombëtare kryen një rol ndihmës ndaj autoriteteve 
në vend gjatë luftës, por edhe në kohë paqeje, në mënyrë që të krijohen parakushtet 
e nevojshme për funksionimin të organizatës në rrethana emergjente. Pas Luftës së 
Dytë Botërore, paqja afatgjatë mbizotëroi në pjesën më të madhe të botës, duke 
u mundësuar shoqërive kombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe të 
përqendrohen në aktivitete të tjera që synojnë përmirësimin e jetës së popullatës 
lokale, të tilla si dhurimi i gjakut, ndihma e parë dhe më shumë aktivitete për 
parandalimin e shëndetit aktivitete humanitare sociale për kategori të ndryshme 
të përdoruesve, gatishmëria dhe veprimi ndaj katastrofave dhe shumë të tjera në 
varësi të interesit të shoqërisë kombëtare ose një organizate specifike 
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komunale Të gjitha këto 
aktivitete janë të një natyre 
shoqërore, të destinuara për 
mirëqenien e komunitetit dhe 
kërkojnë partneritet në mënyrë 
që të plotësojnë nevojat prioritare 
të popullatës. Partneriteti me 
institucionet është thelbësor për 
funksionimin e suksesshëm të 
Kryqit të Kuq në vend, duke pasur 
parasysh se shumë prej aktiviteteve 
kanë pika kontakti ose ekziston 
nevoja për koordinimin e tyre 
me institucionet kompetente në 
nivelin kombëtar dhe lokal. 

Puna e Kryqit të Kuq në Republikën e Maqedonisë rregullohet me Ligjin për 
Kryqin e Kuq dhe Statutin e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në 
përputhje me dispozitat ligjore dhe Statutin e organizatës, Kryqi i Kuq i Republikës 
së Maqedonisë Veriore bashkëpunon me institucionet shtetërore në disa fusha.

Përfaqësuesit e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë janë anëtarë të selisë 
kryesore për menaxhimin e krizave në vend (Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim 
dhe Qendra për Menaxhimin e Krizave) përgjegjëse për trajtimin e situatave të 
ndryshme të krizës. Pjesëmarrja në këto 
seli është në dy nivele. Në nivelin kombëtar 
dhe në nivelin e organizatave komunale të 
Kryqit të Kuq ku përfaqësuesit e degëve të 
Kryqit të Kuq janë anëtarë të selive të njësive 
rajonale të institucioneve të mësipërme. 
Gjatë situatave të ndryshme të krizës, Kryqi i 
Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut së 
bashku me institucionet brenda sistemit të 
menaxhimit të krizave japin një kontribut të 
veçantë me burimet materiale dhe njerëzore 
në tejkalimin e pasojave të këtyre situatave 
të krizës. 
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Bashkëpunimi me Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ushtrinë 
e Republikës së Maqedonisë është në një nivel 
jashtëzakonisht të lartë dhe pasqyrohet në aktivitetet 
për sigurimin e mbështetjes për popullatën e prekur 
nga situatat e krizës, si dhe në organizimin dhe kryerjen 
e aktiviteteve të ndryshme stërvitore, të sigurojë mbrojtje 
dhe ndihmë për operacionet humanitare për të kapërcyer 
pasojat e situatave të krizës. Kryqi i Kuq i Republikës 
së Maqedonisë ofron trajnime për të drejtën 
ndërkombëtare humanitare për personelin 
oficer të ARM dhe merr pjesë me burimet e tij 
njerëzore dhe teknike në aktivitete të ndryshme 
ushtruese të organizuara nga ARM.

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë arrin bashkëpunim të ngushtë me 
Ministrinë e Brendshme. Bashkëpunimi është realizuar veçanërisht në lidhje me 
shërbimin për kërkimin dhe vendosjen e lidhjeve familjare, kryerjen e trajnimeve 
për luftën kundër trafikimit njerëzor dhe migracionit të paligjshëm, sigurinë 
rrugore dhe paraqitjet e përbashkëta në promovimin e ndihmës së parë për 
ruajtjen e sigurisë së qytetarëve, ofrimin e trajnimeve për të parët ndihma për 
anëtarët e Ministrisë për Punë të Brendshme dhe mbajtja e trajnimeve në të drejtën 
ndërkombëtare humanitare për anëtarët e Ministrisë për Punë të Brendshme.

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë bashkëpunon me Ministrinë e Punës 
dhe Politikës Sociale, Zyrën për Aktivitete Sociale si dhe institucionet sociale 

dhe institucionet në nivelin 
lokal që ofrojnë kujdes dhe 
sigurojnë 
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mbrojtje sociale për qytetarët e Republikës 
së Maqedonisë persona , kujdesi për jetimët, 
njerëzit e pastrehë, fëmijët e rrugës, njerëzit 
në rrezik shoqëror, migrantët, azilkërkuesit, 
refugjatët, etj.

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së 
Veriut zbaton aktivitete të përbashkëta me 
Ministrinë e Shëndetësisë dhe institucionet 
shëndetësore në vend në nivelin kombëtar 
dhe lokal. Veçanërisht i suksesshëm është 
bashkëpunimi në fushën e dhurimit të gjakut, i cili realizohet në bashkëpunim me 
Institutin për Mjekësinë e Transfuzionit dhe Fondin e Sigurimeve Shëndetësore 
me qëllim që të sigurohet gjak i sigurt dhe i sigurt për nevojat e institucioneve 
shëndetësore në vend. Bashkëpunimi është realizuar në fushën e promovimit të 
parandalimit dhe promovimit të shëndetit për sigurimin e shëndetit më të mirë 
të popullatës me theks të veçantë në grupe specifike të synuara. Kryqi i Kuq jep 
një kontribut të veçantë në promovimin e ndihmës së parë në vend duke ofruar 
trajnime për grupe të ndryshme të synuara të kryera nga Kryqi i Kuq i Republikës 
së Maqedonisë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë. 

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë 
arrin bashkëpunim të ngushtë me 

Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale. 
Duhet përmendur veçanërisht 
bashkëpunimi i njësive të 

vetëqeverisjes lokale me degët 
e Kryqit të Kuq, të cilat në zona të 

caktuara lokale financojnë iniciativa të 
projekteve dhe zbatojnë aktivitete të 
përbashkëta. 
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Me iniciativën e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq në vitin 2006 u krijua 
një Komitet Kombëtar për të Drejtën Humanitare Ndërkombëtare. Selia e Komitetit 
është në mjediset e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë. Komiteti Kombëtar 
përbëhet nga përfaqësues nga: Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Mbrojtjes, 
Ministria e Drejtësisë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Kulturës, Ministria 
e Shëndetësisë, Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, 
si dhe Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë, Ministria e Financave, Ministria e 
Punës dhe Politikës Sociale dhe Ministria e Brendshme. Komiteti Kombëtar 
shqyrton çështjet që lidhen me harmonizimin e legjislacionit kombëtar me të 
drejtën ndërkombëtare humanitare, zbatimin efektiv të DNH duke ndërmarrë dhe 
monitoruar masa dhe aktivitete praktike, duke monitoruar zhvillimin e DNH dhe 

shpërndarjen e tij në segmente të ndryshme të jetës shoqërore.

POZICIONIMI STRUKTUROR I KRYQIT TË KUQ TË RMV

Kryqi i Kuq i RMV vepron në territorin e të gjithë vendit. Puna është e organizuar 
dhe e koordinuar nga zyra qendrore e shoqërisë nacionale e vendosur në Shkup 
dhe 33 organizata komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit 
që koordinon punën e pesë organizatave komunale në territorin e qytetit të Shkupit
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Kryqi i Kuq i RMV është i organizuar në:

 » Nivel shtetëror
 » Nivel komunal
 » Nivel të qytetit të Shkupit
 » Nivel elementar

Struktura udhëheqëse e Kryqit të Kuq të RMV:

 » Kuvend
 » Kryetar
 » Nënkryetar
 » Këshill udhëheqës
 » Komision financiar

Organi më i lartë drejtues i Kryqit të Kuq të RMV është Kuvendi i Kryqit të Kuq 
të RMV i cili ka gjithsej 58 
anëtarë. Asambleja përbëhet 
nga: anëtarë të zgjedhur të 
emëruar nga degët e Kryqit të 
Kuq dhe anëtarë të zgjedhur 
të emëruar nga Rinia e Kryqit 
të Kuq. Mandati i anëtarëve të 
Kuvendit është 4 (katër) vjet 
me mundësinë e rizgjedhjes.

Bordi Drejtues i Asamblesë 
së Kryqit të Kuq të RMV 
është një organ i Kuvendit që 
menaxhon shoqërinë kombëtare midis sesioneve të Kuvendit. Numri i anëtarëve 
të Bordit Drejtues të Kryqit të Kuq të RMV është 13. Mandati i anëtarëve të Bordit 
Menaxhues zgjat 4 (katër) vjet me mundësinë e rizgjedhjes, por jo më shumë se dy 
mandate radhazi.
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Këshilli udhëheqës formon organe këshilluese të përhershme dhe / ose të 
përkohshme.

Komisione statutare:

 » Komisioni për Organizimin, Zhvillimin dhe Burimet Njerëzore;
 » Komisioni për statut dhe akte normative;
 » Komisioni për kryerjen e zgjedhjeve dhe verifikimin e procesit zgjedhor;
 » Komisioni i ndërmjetësimit dhe pajtueshmërisë.

Organet e përhershme këshilluese:

 » Komisioni për shpërndarje dhe komunikim;
 » Komisioni për veprimtari parandaluese shëndetësore dhe dhurim gjaku;
 » Komisioni për veprimtari social-humanitare;
 » Komisioni i gatishmërisë dhe reagimit ndaj katastrofave;
 » Komisioni i Ndihmës së Parë;

Për kryerjen e punës së përditshme operacionale, ekziston një Shërbim 
Profesional, i cili kryen punën profesionale, materiale-
financiare dhe administrative-teknike. Shërbimi 
profesional drejtohet nga Sekretari i Përgjithshëm.

Anëtarët e Kryqit të Kuq të RMV të cilët janë të rinj 
veprojnë dhe punojnë në klubet rinore të Kryqit të 
Kuq të RMV.

Sipas të dhënave nga viti 2019, Kryqi i Kuq i RMV ka 16,369 anëtarë të 
regjistruar. Rreth 10,000 vullnetarë aktivë kontribuojnë në organizatë çdo 
vit.
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PROGRAMET E KRYQIT TË KUQ TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 
VERIUT

Mundësi për vullnetarizim në Kryqin e Kuq të RMV

Ne jemi të kënaqur të prezantojmë programet dhe projektet e shoqërisë 
kombëtare. Për informata më të hollësishme vizitoni faqen tonë të internetit 
www.redcross.org.mk ku mund të gjeni Programin për punën e Kryqit të 
Kuq të RMV për vitin aktual, dhe paraqet informata më të hollësishme rreth 
aktiviteteve të implementuara nga shoqëria jonë kombëtare.   

Aktivitetet e programit tradicional zbatohen në të gjithë vendin në 33 organizata 
komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit. Disa nga 
programet dhe projektet zbatohen vetëm në disa organizata komunale të Kryqit 
të Kuq / Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit. Ne ju ftojmë të kontaktoni organizatën 
komunale të Kryqit të Kuq ku jetoni dhe të zbuloni më hollësisht nëse aktiviteti që 
është me interes për ju është zbatuar në mjedisin tuaj dhe si mund të përfshiheni si 
vullnetar ose mbështetës i aktiviteteve tona.
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MENAXHIMI I VULLNETARËVE

Në secilën prej 33 organizatave komunale 
të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të 
Shkupit ka persona përgjegjës për koordinimin 
dhe organizimin e punës së vullnetarëve në nivelin 
lokal. Puna e vullnetarëve organizohet në përputhje 
me interesin dhe kompetencat e vullnetarëve dhe 
programin dhe aktivitetet e projektit të realizuara 
nga secila organizatë e Kryqit të Kuq në nivelin 
lokal. Para se të angazhohet vullnetari në aktivitetet 
e Kryqit të Kuq, individi kalon trajnimin e duhur 
orientues dhe njihet me organizatën e Kryqit të 
Kuq, detyrat dhe aktivitetet që zbatohen në nivelin kombëtar dhe lokal. Vullnetari 
merr pajisje dhe uniformë të përshtatshme me një përshkrim të qartë të detyrave, 
kohëzgjatjen e angazhimit dhe njihet me të drejtat dhe detyrimet gjatë angazhimit 

vullnetar.

Vullnetarizmi është një mundësi që individët të jenë pjesë e 
një grupi më të gjerë shoqëror në komunitet dhe të ndërtojnë 
miqësi, bashkëpunim dhe shoqëri të re.

Gjatë punës vullnetare individi ka mundësinë për zhvillim 
dhe azhurnim personal, profesionalisht dhe personalisht. 
Vullnetarët kanë mundësi të mësojnë dhe të marrin pjesë në 
trajnime të specializuara në fusha të ndryshme të organizuara 
nga Kryqi i Kuq në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. 

Për më tepër, ne paraqesim disa nga aktivitetet që implementojmë 
në Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Informacioni 
i kontaktit në lidhje me organizatat tona komunale të Kryqit të Kuq dhe 
Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit në vend janë në dispozicion në faqen 
e fundit të kësaj broshure. Na kontaktoni për më shumë informacion mbi 
mundësitë e vullnetarizmit që ne ofrojmë. 
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PROGRAME SOCIALE – HUMANITARE 

Programet social-humanitare synojnë të kontribuojnë në mbrojtjen e dinjitetit 
dhe uljen e ndjeshmërisë së personave që përballen me rreziqe të caktuara 

shoqërore. Programet kanë për qëllim të ofrojnë 
mbështetje për grupe të ndryshme të synuara, të tilla si 
të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, familjet 
në rrezik shoqëror, komunitetet në nevojë, të rinjtë 
dhe popullatën e përgjithshme.  

Kujdesi dhe mbështetja e të moshuarve.  
Përmes ofrimit të shërbimeve nga vullnetarë të 
Kryqit të Kuq dhe infermierë të punësuar përmes 
Kryqit të Kuq për të përmbushur nevojat prioritare 
të të moshuarve të dobët në shtëpi. 

Qendrat e kujdesit ditor dhe klubet për të 
moshuarit. Formë e organizuar për plakjen aktive 

dhe të shëndetshme, e cila me mbështetjen e institucioneve të qeverisjes vendore 
dhe sektorit të korporatave po zhvillohen në një shoqëri kombëtare. Katër qendrat 
ditore të kujdesit për të moshuarit funksionojnë përmes Kryqit të Kuq të Qytetit të 
Shkupit dhe Organizatës Komunale të Kryqit të Kuq Gazi Baba, dhe katër klubet 
për të moshuarit menaxhohen përmes degëve të Kryqit të Kuq Kriva Palanka, 
Negotinë, Prilep dhe Veles.

Kujdestarët e të moshuarve dhe të paaftëve. Kryqi i 
Kuq i RMV është një organizatë e verifikuar që zbaton një 
program trajnimi për kujdestarët e të moshuarve dhe 
të paaftëve. Trajnimet për kujdestarët organizohen 
përmes Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit dhe 
organizatave komunale të Kryqit të Kuq Prilep, Ohër, 
Gostivar, Strugë, Negotinë, Strumicë. Me këtë trajnim 
të çertifikuar, njerëzit fitojnë njohuri, aftësi dhe 
kompetenca për ofrimin e shërbimeve themelore 
shëndetësore dhe sociale në shtëpi për njerëzit që për
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shkak të moshës, sëmundjeve kronike, etj. arsyet janë në 
gjendje të lodhjes dhe paaftësisë për t‘u kujdesur për 

veten e tyre.

Shërbime për shërbime sociale dhe 
shëndetësore të të moshuarve në shtëpi. Përmes 

Qendrës së Kujdesit që operon përmes Kryqit të Kuq 
të Qytetit të Shkupit, kujdestarë të trajnuar janë 
angazhuar për të ofruar shërbime për të moshuarit 

dhe të sëmurët në Shkup. Shërbime të tilla do të hapen 
përmes 6 organizatave komunale të Kryqit të Kuq që do të zbatojnë programe të 
verifikuara trajnimi për kujdestarët. 

Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Personave të Moshuar dhe Javës së 
Kujdesit për të Moshuarit. Aktivitet për ndërgjegjësimin e popullatës për 
ushtrimin e të drejtave të të moshuarve, si dhe kujdesin dhe mbështetjen e 
nevojshme për të moshuarit. Organizimi i aktiviteteve arsimore për tema me 
interes për të moshuarit, aktivitete rekreative dhe krijuese, si dhe aktivitete për të 
mbështetur të moshuarit në komunitete.

Ndihma personale për personat me aftësi të kufizuara. Kryqi i Kuq ofron 
ndihmë personale për personat me aftësi të kufizuara. Këto janë kryesisht 
shërbime të komunitetit, shtëpisë, vendit të punës dhe arsimit të lartë. Kjo 

mënyrë e ofrimit të shërbimeve kontribuon në socializimin dhe përfshirjen 
më të madhe të njerëzve në komunitet përmes aktiviteteve të 
ndryshme - individuale dhe të përbashkëta. Ato organizohen 
përmes Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit dhe organizatave 

komunale të Kryqit të Kuq Manastir, Strugë, Strumicë, Gostivar, 
Negotinë dhe Kumanovë. 

Përmirësimi i shoqërizimit të fëmijëve dhe të rinjve me 
aftësi të kufizuara. Aktiviteti zbatohet në bashkëpunim me Zyrën 

për Aktivitete Sociale dhe mbështetjen e donatorëve dhe partnerëve nga sektori 
i korporatave, përmes Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit dhe degëve të Kryqit të 
Kuq Veles, Prilep, Kavadarci, Dellçevë, Dibër, Kërçovë dhe Gostivar . Aktivitetet kanë 
për qëllim shoqërizimin e fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara nga qendrat 
ditore, të cilat përfshijnë vullnetarë të rinj të Kryqit të Kuq.
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Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Aktivitetet parandaluese që 
synojnë ndërgjegjësimin e popullatës së re për të njohur mënyrat në të cilat të rinjtë 

mund të përfshihen në trafikimin e qenieve njerëzore dhe 
vetëmbrojtjen e tyre. Edukimi i vullnetarëve të rinj 

për parandalimin e trafikimit me qenie njerëzore 
i cili do të edukojë 30 të rinj vullnetarë të 

Kryqit të Kuq Manastir, Prilep, Kumanovë, 
Koçan, Kërçovë dhe Resnjë për mbajtjen 
e punëtorive për edukimin e kolegëve për 
të rritur ndërgjegjësimin për parandalimin 

e trafikimit me njerëz qenie njerëz. Mësimet 
parandaluese përfshijnë nxënës nga shkollat 
fillore dhe të mesme.

Aksione humanitare, fushata për të 
mbështetur familjet në rrezik shoqëror. 

Aktivitete për të përmbushur nevojat specifike të grupeve 
të synuara të prekshme në komunitete. Organizimi i 2 aksioneve dhe fushatave të 
mëdha humanitare në kuadër të kremtimit të Javës së Solidaritetit dhe Javës së 
Luftës kundër Urisë. Veprimet ofrojnë ndihmë në ushqim, veshje, artikuj higjienik 
për të ndihmuar të prekshmit. Qytetarët dhe të gjithë ata që janë të interesuar gjatë 
gjithë vitit mund të japin donacionet e tyre për 33 organizata komunale të Kryqit 
të Kuq dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit, ose 
të dhurojnë fonde për Fondin e Solidaritetit ose 
përmes telefonave celularë të botuar në faqen 
e Kryqit të Kuq të RMV. 
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GATISHMËRI DHE PËRGJIGJE GJATË KATASTROFAVE

Programi i Gatishmërisë dhe Reagimit ndaj 
Fatkeqësive zbaton aktivitetet e gatishmërisë 
dhe reagimit ndaj katastrofave, në mënyrë 
që të shpëtojë jetën e njerëzve, të mbrojë 
dhe mbështesë popullatën. Aktivitetet 
e gatishmërisë dhe reagimit ndaj 
katastrofës synojnë të japin 
përgjigje ndaj emergjencave dhe 
katastrofave të ndryshme të tilla 
si këputjet e ftohta, valët e nxehtësisë, zjarret 
në pyje, trajtimi i efekteve të ndryshimit të klimës dhe sigurimi i mbështetjes 
për migrantët brenda sistemit. Menaxhimi i krizave dhe mbrojtja dhe shpëtimi. 
Shoqata Kombëtare po punon gjithashtu në ngritjen e vetëdijes publike për pasojat 
e mundshme të katastrofave dhe përmirësimin e kapacitetit të institucioneve 

arsimore për vetëmbrojtje dhe mbrojtje nga aksidentet dhe 
katastrofat.

Rritja e ndërgjegjësimit të publikut në 
institucionet arsimore për gatishmërinë 
dhe përgjigjen ndaj katastrofave. Fushata 

arsimore, trajnime dhe aktivitete për zvogëlimin e rrezikut 
nga katastrofat dhe adaptimi ndaj ndryshimeve klimatike të 
tilla si përmbytjet, thatësira, valët e të ftohtit dhe nxehtësisë 
dhe fatkeqësi të tjera Aktivitetet janë të organizuara në 
institucionet arsimore.

Siguria në ujë. Disa nga organizatat tona komunale 
të Kryqit të Kuq (Manastiri, Ohri, Velesi) dhe Kryqi i Kuq i 
qytetit të Shkupit janë aktivë në fushën e sigurisë së ujit. 
Organizohen trajnime dhe aktivitete për trajnimin e rojeve 
të shpëtimit dhe instruktorëve për sigurinë e ujit të cilët 

kujdesen për sigurinë e banjove në të gjithë vendin.
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Siguria në mal. Disa nga organizatat tona komunale të Kryqit të Kuq (Manastiri, 
Ohri, Strumica) dhe Kryqi i Kuq 
i Qytetit të Shkupit janë aktivë 
në fushën e organizimit të 
aktiviteteve dhe trajnimeve 
për sigurinë malore. Sigurohet 
siguria e qytetarëve në piknik dhe 
sigurohet ndihma dhe evakuimi 
i personave të dëmtuar në mal.

Trajnimi i ekipeve të 
reagimit ndaj katastrofave.  Trajnimi 
i personave për të punuar në ekipet e reagimit ndaj fatkeqësive në 
degët e Kryqit të Kuq për t‘u marrë me sfida të ndryshme, të tilla si tërmete, 
përmbytje, zjarre, sfida shëndetësore, punë me ujë, impiante të trajtimit të ujit dhe 
kanalizimeve, ndihma e parë mjekësore dhe logjistika, ndërtimi i urgjencës kampe, 
shpërndarje ushqimi, etj.

Mbështetje për migrantët e parregullt. Për gjashtë vitet e fundit, Kryqi 
i Kuq ka qenë aktivisht i përfshirë në sigurimin e mbështetjes për migrantët që 
kalojnë nëpër vend dhe migrantët e parregullt. Mbështetja sigurohet nga ekipe 
të specializuara të Kryqit të Kuq për ofrimin e ndihmës së parë mjekësore, ushqim, 
veshje dhe artikuj higjienik, transport dhe logjistikë, bashkimin familjar, etj.
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PROGRAME PREVENTIVE SHËNDETËSORE

Kryqi i Kuq jep një kontribut aktiv për një jetë të shëndetshme dhe të sigurt. 
Ne përpiqemi të zvogëlojmë vdekshmërinë dhe sëmundshmërinë 
parandaluese duke rritur aksesin në shërbimet shëndetësore për 
grupet më të ndjeshme, në partneritet me institucionet përkatëse 
shëndetësore vendase dhe organizatat ndërkombëtare si 
OBSH, UNFPA, UNICEF, UNDP, UNAIDS dhe 
partnerë të tjerë kryesorë. Ne kryejmë 
aktivitete të vlerësimit të shëndetit 
emergjent, sigurojmë kujdes shëndetësor 
bazë, shëndetin publik dhe kontroll 
epidemiologjik, rrisim ndërgjegjësimin 
dhe parandalojmë sëmundjet infektive, 
mbështetjen psikosociale dhe ndihmën e 
parë për të siguruar një përgjigje efektive 
për të zvogëluar efektet vdekjeprurëse dhe të pafavorshme në shëndetin e njeriut 
në raste urgjente dhe krizash. 

Aktivitete për parandalimin e tuberkulozit dhe HIV AIDS. Aktivitete të 
ndryshme për të luftuar stigmën dhe diskriminimin, qasjen në shërbime, aktivitetet 
në terren dhe qasjet efektive për të arritur dhe përfshirë popullatat kryesore, 
avokimin dhe lobimin.

Ndihma e parë. Edukimi për ndihmën e parë është jashtëzakonisht i 
rëndësishëm për sigurimin e ndihmës së parë bazuar 
në rekomandimet dhe praktikat më të fundit, 
të bazuara shkencërisht dhe në përputhje me 
standardet ndërkombëtare. Në secilën organizatë 

komunale janë organizuar trajnime të 
ndihmës së shpejtë për të rinjtë në shkollat 
fillore dhe të mesme si dhe gara komunale 

të ndihmës së shpejtë dhe një konkurs 
shtetëror të ndihmës së shpejtë. Personeli 

i aftë i ndihmës së shpejtë i organizuar në ekipe 
merr pjesë në sigurimin e sigurisë së ngjarjeve të 

ndryshme të organizuara në nivel lokal.
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Dhurim gjaku. Dhurimi i gjakut zhvillon 
cilësitë e njerëzimit dhe solidaritetit dhe ka 
një rëndësi edukative midis qytetarëve, 
dhe veçanërisht tek të rinjtë, kontribuon 
në ngritjen e nivelit të kulturës 
shëndetësore dhe ndërgjegjësimit 
të publikut. Motivimi i popullatës 
për dhurimin vullnetar të gjakut është 
jashtëzakonisht i rëndësishëm për ndërtimin 
e një qëndrimi pozitiv ndaj dhurimit të 
gjakut. ) Secila organizatë komunale e Kryqit 
të Kuq organizon aktivitete për të promovuar 
dhurimin e gjakut në nivelin lokal me grupe të 
ndryshme të synuara.

Klubet dhe klubet e dhuruesve të gjakut 25. Kryqi i 
Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut i kushton vëmendje të madhe punës 
vullnetare të Klubeve të Dhuruesve të Gjakut në mënyrë që të mobilizojë një 
numër të madh të dhuruesve të gjakut të cilët informohen rregullisht për të gjitha 
aktivitetet dhe problemet me të cilat përballen në industria e dhurimit të gjakut. 

Aktivitetet e Klubeve 25 të dhuruesve të rinj dhe 
potencialë të gjakut janë të popullarizuara për 

të rritur numrin e tyre, për të 
rekrutuar siç duhet dhe 
mbajtur në procesin e 
dhurimit të gjakut dhe 

për të ndërtuar një rrjet 
të dhuruesve të rinj të gjakut 

për të promovuar dhe motivuar 
dhuruesit e rinj të gjakut në arsim 

institucionet (në shkollat e mesme 
dhe kolegjet).
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RINIA E KRYQIT TË KUQ  

Zbatimi i aktiviteteve humanitare të Kryqit të Kuq bëhet kryesisht përmes rrjetit 
të klubeve rinore të shoqërisë kombëtare ku janë organizuar vullnetarë deri në 30 
vjeç për të planifikuar, zbatuar dhe vlerësuar aktivitetet që ata kryejnë. Klubet e të 
rinjve janë gjithashtu një formë përmes së cilës të rinjtë zhvillojnë programe dhe 
politika në Kryqin e Kuq, marrin pjesë në proceset e vendimmarrjes në organizatë 
dhe zhvillojnë kapacitetet e tyre, aftësitë sociale dhe fitojnë përvojë të caktuar 
profesionale.

Klubet shkollore të Kryqit të Kuq.  Klubet në shkollat fillore dhe të mesme në 
koordinim me organizatën komunale zbatojnë aktivitete për të mbështetur grupe 
të ndryshme të synuara. Të rinjtë janë të organizuar më afër shtëpive të tyre përmes 
një kurrikule të unifikuar që është në përputhje me programin shkollor për të gjithë 
vitin shkollor. Ata koordinohen nga një vullnetar i përgjegjshëm i Kryqit të Kuq dhe 
një mësues i përgjegjshëm nga shkolla.

Edukimi i kolegëve për të rinjtë.  Aksesi peer-to-peer është një pjesë integrale 
e disa aktiviteteve të programit të Kryqit të Kuq të RMV. Edukimi i të rinjve dhe 
ndërgjegjësimi për parandalimin e shëndetit dhe mirëqenies së tyre janë disa nga 
aktivitetet themelore të klubeve të të rinjve të Kryqit të Kuq. Duke aplikuar teknika 

krijuese dhe metoda interaktive, 
vullnetarët e trajnuar organizojnë 
punëtori dhe aktivitete të tjera përmes 
të cilave informacioni transmetohet 
në mënyrën më të pranueshme për 
grupin e synuar.

Forcimi i kapaciteteve të 
vullnetarëve të rinj. Aktivitetet 
zbatohen përmes organizimit të 
kampit veror komunal dhe kombëtar, 
akademisë së të rinjve dhe formave të 
tjera të trajnimit dhe shkëmbimit të 

përvojave.
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DISEMINIM 

Programi i shpërndarjes është një nga mënyrat më të rëndësishme për 
promovimin e punës së Kryqit të Kuq. Shtë një fije themelore për shkëmbimin 
e informacionit rreth Kryqit të Kuq, për historinë dhe kuptimin e Lëvizjes sonë, 
për shtatë parimet tona themelore, për stemat e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës 
së Kuqe, për rolin mbështetës të Kryqit të Kuq në vend , për promovimin e ligjit 
ndërkombëtar humanitar. për të inkurajuar edukimin humanitar si një qasje 
e Lëvizjes, për të mobilizuar vullnetarë të rinj dhe anëtarë dhe mbështetës të 
organizatës, për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për rëndësinë dhe rolin e Kryqit 
të Kuq në vend dhe nevojën për të mbrojnë stemën dhe stafin e Kryqit të Kuq në 
kryerjen e mandatit dhe detyrave të tij në përputhje me Konventat e Gjenevës dhe 
Protokollet Shtesë dhe Ligjin për Kryqin e Kuq të RMV. 

Trajnime për shpërndarje. Kryqi i Kuq në nivelin kombëtar dhe lokal ka trajnuar 
shpërndarës në të gjitha organizatat komunale të Kryqit të Kuq të cilët gjatë vitit 
ofrojnë arsim dhe shpërndajnë njohuri për grupe të ndryshme të synuara në 
bashkësitë lokale. Trajnimet për shpërndarje kanë për qëllim të rinjtë në shkollat 
fillore, të mesme dhe kolegje. Jepen leksione për shpërndarje dhe materiali 
shpërndarës ndahet në lidhje me punën dhe detyrat e Kryqit të Kuq për institucione 
të ndryshme dhe grupe të synuara në të gjithë vendin.
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KRYQI I KUQ NË AKSION – PROMOVIMI I VLERAVE HUMANE (KKA – 
PVH)

„Kryqi i Kuq në Aksion - Promovimi i vlerave humane“ (KKA-PVH) ka qenë një 
mjet kombëtar për më shumë se 20 vjet për të tërhequr dhe mbajtur vullnetarë 
në radhët e Kryqit të Kuq. Programi KKA-PVH synon të promovojë një kulturë të 
dialogut, paqes, tolerancës, bashkëjetesës, zbutjen e vuajtjeve të popullatave të 
prekshme, promovimin e njohurive aktive dhe qasjen aktive të të rinjve në jetë, 
përmes vlerave dhe parimeve të Kryqit të Kuq. Të rinjtë përgatisin dhe zbatojnë 
projekte të vogla për të mirën e komunitetit në të cilin jetojnë, i cili ndihmon 
drejtpërdrejt çdo vit rreth 2,500 deri në 3,000 njerëz nga grupe të ndryshme të 
cenueshme në RMV.
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KRYQI I KUQ I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 

TË DHËNA PËR KONTAKT TË OKKK
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