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Udhëzuesi synon t‘u japë udhëzime profesionistëve që punojnë 
me vullnetarë, por edhe vullnetarëve, se si të sillen në mediat 
sociale përderisa janë të angazhuar ose janë vullnetarë në 
Kryqin e kuq, domethënë përderi sa mbajnë stemën e Kryqit 
të kuq.

Udhëzuesi është i ndarë në disa pjesë.  Në pjesën e parë, pas 
hyrjes, përshkruhen misioni, vizioni dhe fushat e veprimit të 
Kryqit të kuq. Pjesa e dytë përshkruan mediat sociale, aspektet 
pozitive dhe negative në lidhje me përdorimin e tyre. Pjesa e 
tretë mbulon pjesën e punës vullnetare dhe përshkruan 12 
rregullat për krijimin e imazht më të mirë të Kryqit të kuq, i 
cili varet nga secili vullnetar ose anëtar. Janë dhënë edhe 
rekomandime për fotografim si dhe rekomandime për sjelljen 
në mediat sociale.

Shpresojmë që udhëzuesi të jetë i dobishëm për ju, që të 
njëjtin  ta ndani me anëtarët e ekipit si dhe rekomandimet 
dhe udhëzimet të respektohen nga ju. Në atë mënyrë të gjithë 
së bashku do të jemi në gjendje të ndërtojmë edhe më mirë 
mazhin e Shoqatës sonë nacionale, që do të tërheqim më 
shumë vullnetarë në radhët e organizatës, se do të arrijmë më 
shumë dhe që do të arrijmë kudo që ka nevojë për ne.

Kryqi I kuq i qytetit të Shkupit 
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Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut ka një traditë 
të gjatë prej 76 vitesh ekzistence dhe veprimi, duke arritur 
misionin humanitar për të përmirësuar jetën e më të rrezi-
kuarve në planin vendor dhe atë ndërkombëtar. Kryqi i kuq i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut është organizata e vetme 
në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut e cila për-
bëhet nga organizatat e Kryqit të kuq të komunave dhe qytetit 
të Shkupit. Kryqi i kuq i RMV nuk është shoqatë qytetare, por 
është organizatë vullnetare, masive, e mëvetme, joqeveritare, 
jopartiake, humanitare dhe e pavarur e qytetarëve të Repub-
likës së Maqedonisë së Veriut. Pozicioni dhe detyrat e Kryqit 
të kuq, përdorimi dhe mbrojtja e stemës dhe emri i Kryqit të 
kuq, si dhe mënyra e financimit të detyrave të Kryqit të kuq 
rregullohen me ligj të veçantë, ligji për Kryqin e kuq të Repub-
likës së Maqedonisë së Veriut (Gazeta Zyrtare nr. 41/94). Me 
Statutin e Kryqit të kuq të RMV rregullohen në mënyrë më të 
përafërt pozicioni dhe struktura e organizatës, si dhe qëllimet 
dhe objektivat bazë, që është në përputhje edhe me Statutin e 
Federatës Ndërkombëtare të  Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës 
së kuqe. 

MISIONI - Kryqi i Kuq RMV është organizatë humanitare, 
vullnetare që vepron në përputhje me parimet themelore të 
Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së 
kuqe, duke punuar në planin për të siguruar ndihmë dhe shër-

Hyrje 
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bime për popullatën e rrezikuar dhe promovimin e të drejtës 
humanitare ndërkombëtare dhe vlerat humanitare.  

VIZIONI –Puna bazohet në parimet universale dhe ka fuqinë 
për të çuar përpara botën në të cilën jetojmë duke promovuar 
paqen dhe tolerancën, prevenimin efikas, reagimin në kohë 
dhe mbështetjen adekuate për popullatën e rrezikuar.

Kryqi i Kuq RMV është themeluar më 17 mars 1945. Më 1 
nëntor 1995 u njoh si Shoqatë nacionale e Kryqit të kuq nga 
Komiteti ndërkombëtar të Kryqit të kuq, kurse më 27 nën-
tor 1995  bëhet anëtare e plotë e Federatës ndërkombëtare 
të Shoqatave nacionale të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së 
kuqe, si anëtare e 169 e Lëvizjes ndërkombëtare. Si kushte të 
rëndësishme për njohjen e shoqatës nacionale të Kryqit të kuq  
të Republikës së Maqedonisë janë:

1. Pranimi i Konventave të Gjenevës të 12 gushtit 1949 dhe 
Protokolleve shtesë të vitit 1977. Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë më 25 gusht 1993 i ka ratifikuar dokumentet 
e cekura;

2. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë më 26 korrik 1994 ka 
miratuar Ligjin për Kryqin e kuq të Republikës së Maqe-
donisë.

А.Ristovski
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Në nivelin e pozicionimit organizativ funksionojnë 33 organi-
zata komunale të Kryqit të kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit 
të Shkupit. Shoqata nacionale u ngrit në një organizatë mod-
erne, efikase, por edhe autonome, një partner i barabartë me 
të gjitha shoqatat nacionale në Federatën ndërkombëtare të 
Kyqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe. Brenda organizatës or-
ganizohen një sërë aktivitetesh  në sferën sociale, ndihmën e 
parë, edukime shëndetësore dhe parandalim (parandalimi i së-
mundjeve kardiovaskulare, parandalimi i kancerit, parandalimi 
i tuberkulozit, parandalimi i varësive), mbështetje psikologjike, 
kujdesi për refugjatët dhe personave të zhvendosur, avansimin 
e  dhurimit të gjakut përmes vullnetarizmit, anonimitetit dhe 
pa pagesë, programit të përgatitjes në kushte të fatkeqësive 
dhe trajnim për mbrojtje, kurse  vëmendje e veçantë i kush-
tohet diseminimit bashkëkohor dhe zgjerimit të së drejtës 
Ndërkombëtare humanitare, promovimit të vlerave humane 
dhe dhe aktiviteteve të të rinjve të Kryqit të kuq.

STRUKTURA DHE POZICIONIMI 
ORGANIZATIV
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ORGANIZIMI DHE ZHVILLIMI - Avansimi i vazhdueshëm është 
bazë për menaxhim dhe funksionim të mirë, si dhe ristrukturimi 
organizativ për mbindërtimin e kapaciteteve kadrovike dhe ma-
teriale të Kryqit të Kuq të RMV. Qëllimi i aktiviteteve tona të 
zhvillimit është për t‘i mundësuar komuniteteve të jenë më të 
sigurta, më të shëndetshme dhe më përfshirëse.

1. MENAXHMENTI I VULLNETARËVE DHE I TË PUNËSU-
ARVE - Mobilizimi i vullnetarëve nga komunitetet lokale 
për të plotësuar nevojat lokale është një nga detyrat dhe 
synimet prioritare të Kryqit të Kuq. Puna vullnetare është 
baza për avansimin e komuniteteve. KKRMV vazhdimisht 
investon në trajnimin e duhur të vullnetarëve, mbikëqyr-
jen dhe vlerësimin e rregullt si dhe njohjen e kontributit të 
realizuar, sigurimin, furnizimin e pajisjeve të përshtatshme 
dhe mbështetjen psiko-sociale si dhe ofrimin e mbështetjes 
organizative.

2. DISEMINIMI - Në kuptimin më të gjerë, diseiminimi është 
përhapja e njohurive për Lëvizjen Ndërkombëtare të Kryqit 
të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe, roli dhe mandati i Komitetit 
Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Federatës Ndërkombëtare 
të Shoqatave Nacionale të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës 
së Kuqe dhe aktivitetet e shoqatave nacionale, parimet 
bazë të Lëvizjes, E Drejta ndërkombëtare humanitare dhe 
vlerat humane. Aktivitete më të rëndësishme programore: 
Promovimi i Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe, parimet themelore, DNH dhe vlerat 
humane; është formuar një Komitet Nacional për imple-
mentimin e DNH; Implementimi i programit “Kryqi i kuq në 
aksion - Promovimi i vlerave humane” (PVH); Mbajtja e ses-
ioneve diseminative me grupe të ndryshme qëllimore;

3. SHËRBIMI PËR KËRKESË - Shërbimi për kërkesë aplikon 
një metodologji unike për punën, dhe baza e këtij shërbi-
mi është lidhja e familjeve të ndara dhe shkëmbimi i me-
sazheve familjare dhe lutjeve për kërkesë. Kërkimi i vikti-

FUSHAT E VEPRIMTARISË/PROGRAMEVE NË 
KRYQIN E KUQ TË RMV
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mave dhe personave të zhdukur, mbledhja e informacionit 
rreth tyre dhe ndihma për ribashkimin e familjeve të ndara 
janë të gjitha aktivitete të rëndësishme humanitare të këtij 
shërbimi.

4. VEPRIMTARIA SHËNDETËSORE PARANDALUESE - Ak-
tivitetet parandaluese shëndetësore që i zbaton Kryqi i kuq 
i Republikës së Maqedonisë së Veriut janë gjithëpërfshirëse 
dhe mbulojnë grupe të ndryshme qëllimore, si dhe popul-
latën e përgjithshme. Reduktimi i rrezikshmërisë së pop-
ullatës në planin shëndetësor parandalues është një nga 
detyrat prioritare në punë. Aktivitete më të rëndësishme 
programore: Javat e luftës kundër sëmundjeve kardiovasku-
lare, lufta kundër tuberkulozit, lufta kundër sëmundjes së 
sheqerot-diabet, Java e kujdesit dentar; Aktivitetet për të 
ruajtur prevalencën e ulët të HIV -it në komunitetet lokale; 
Reduktimi i dëmit tek përdoruesit intravenoz të drogave; 
Kujdesi paliativ dhe kujdesi shtëpiak; Edukimi i popullsisë 
në fushat e kujdesit shëndetësor parandalues; Parandalimi 
i pasojave të mundshme shëndetësore nga ndryshimi i kush-
teve klimaterike etj. 

5. NDIHMA E PARË  - Ndihma e parë zë një vend të rëndë-
sishëm në aktivitetet e përgjithshme të Kryqit të kuq. Në 
vazhdimësi punohet në planin për përgatitjen e programeve 
nga ndihma e parë për grupe të ndryshme përfituesish, si 
dhe për edukimin e popullatës, që është detyrim ligjor dhe 
statutar i Kryqit të kuq të RMV. Aktivitete më të rëndë-
sishme të programit: Reduktimi i rrezikshmërisë së popul-
latës përmes edukimit cilësor nga ndihma e parë; Kurse nga 
ndihma e parë për kandidatët për shoferë të mjeteve moto-
rike; Kurse nga ndihma e parë për organizata, institucione 
dhe kompani dhe grupe qëllimore specifike, organizimi dhe 
pjesëmarrja në ushtrimet simuluese.

6. DHURIMI I GJAKUT - Dhurimi i gjakut në vendin tonë 
bazohet në parimet e vullnetarizmit, anonimitetit, falas 
dhe solidaritetit. Vetëm parime të tilla sigurojnë gjak dhe 
produkte gjaku më të sigurt. Aktivitete më të rëndësishme 
programore: Organizimi i aksioneve të dhurimit të gjakut; 
Promovimi i dhurimit vullnetar të gjakut dhe ngritja e 
vetëdijes për nevojën për dhurimin e gjakut tek grupe të 



9

ndryshme qëllimore; Aktivitete përmes klubeve të dhur-
uesve të gjakut; Krijimi i një rrjeti të dhurimit të gjakut me 
qëllim të shkëmbimit të përvojave me qëllimin përfundim-
tar të promovimit dhe zhvillimit të dhurimit vullnetar të 
gjakut.   

7. VEPRIMTARIA SOCIALE - HUMANITARE - Veprimtaria so-
ciale -humanitare mbulon një spektër të gjerë aktivitetesh 
që synojnë mbrojtjen e dinjitetit dhe përmirësimin e jetës 
së popullatës së rrezikuar në komunitete. Aktivitete më të 
rëndësishme programore: Sigurimi i mbështetjes dhe ndi-
hmës për njerëzit dhe grupet e rrezikuara sociale, persona 
me nevoja të veçanta, persona të moshuar dhe të sëmurë, 
prindërit e vetëm, azilkërkuesit, si dhe mbështetje për in-
stitucionet sociale arsimore dhe edukative; Mbështetje 
dhe ndihmë psiko-sociale; Parandalimi kundër trafikimit të 
qenieve njerëzore; Realizimi i programeve eduukative - të 
verifikuara nga Qendra për edukimin e të rriturve për për-
vetësimin e aftësive profesionale për ndihmën personale 
të personave me kufizime, kujdestar/e për kujdesin për të 
moshuarit dhe personat me kufizime, kujdestar/e paliativ 
për personat e lodhur, asistent për kujdes për personat me 
sëmundjen e Alzheimerit; Shërbime për ofrimin e shërbime-
ve sociale të dedikuara për kujdes dhe ndihmë personave të 
moshuar dhe të lodhur, personave me kufizime.

8. PËPRGATITJE DHE VEPRIM GJATË FATKEQËSIVE - Pro-
grami për përgatitje dhe veprim gjatë fatkeqësive është 
një nga aktivitetet kryesore të Shoqatës nacionale për 
sigurimin e ndihmës në kohë për popullatën e rrezikuar të 
prekur nga fatkeqësitë natyrore dhe ato të shkaktuara nga 
njeriu. Aktivitetet më të rëndësishme programore: Trajnimi 
i stafit profesional dhe vullnetar për përgjigje në rast të fat-
keqësive; Rritja e ndërgjegjësimit publik për vetëmbrojtje 
dhe mbrojtje në rast fatkeqësish; mbledhje e organizuar të 
ndihmave në rast fatkeqësish dhe distribuim; Siguri në ujë; 
Siguri në mal.

9. INFORMIM DHE KOMUNIKIME - Informimi dhe komuniki-
met paraqesin element kyç për ngritjen e kapaciteteve për 
qasje të përbashkët në promovimin e aksioneve dhe vlerave 
të Kryqit të kuq të RMV në mënyrë konkurruese dhe profe-
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sionale. Aktivitete më të rëndësishme programore: Bashkë-
punimi me mjetet për informim publik; Shkëmbimi i infor-
macionit me partnerët tanë, shfrytëzuesit, mbështetës dhe 
publikun. Veprimtari botues: gazeta elektronike, botime, 
broshura, postera dhe fletushka.

10. BASHKËPUNIMI NDËRRKOMBËTAR - Partneriteti i 
vazhdueshëm i Kryqit të kuq të RMV me komponentët e 
Lëvizjes, organizatat dhe institucionet ndërkombëtare dhe 
nacionale, me agjencitë e Kombeve të Bashkuara, Bashki-
min Evropian dhe organizata të tjera ndërkombëtare dhe 
përfaqësi diplomatike, kompani dhe partnerë tjerë të huaj 
dhe në vend. Paraqet sfidë të vazhdueshme në përpjekjet 
për të siguruar mbështetje programore dhe të projekteve 
për të ndihmuar kategoritë e rrezikuara të popullsisë në Re-
publikën e Maqedonisë së Veriut dhe më gjerë.

11. RINIA E KRYQIT TË KUQ - Të rinjtë e Kryqit të kuq të RMV 
janë një forcë shtytëse në realizimin e aktiviteteve të or-
ganizatës. Në përmbushjen e nevojave shoqërore, të rinjtë 
gjithashtu kanë një rol të rëndësishëm si vullnetarë, por 
edhe si një target grup i rëndësishëm që Kryqi i kuq traj-
ton në aktivitetet e saja programore. Puna e të rinjve ka 
për qëllim nevojat e të rinjve, përmes qasjes moshanik për 
moshanikun, edukimit joformal për promovimin dhe avan-
cimin e shëndetit, zbutjen e problemeve sociale, veprimin 
në raste emergjencash nga pikëpamja humanitare, ruajtjen 
e dinjitetit dhe diversitetit, bëjnë thirrje për një kulturë 
dialogu për mirëkuptim reciprok, tolerancë dhe trajtim 
njerëzor pa diskriminim. 

12. MOBILIZIMI I FONDEVE - KKRMV punon në forcimin dhe 
promovimin e vazhdueshëm të të drejtave dhe mbrojtjen e 
popullatës duke rritur fondet përmes punës me projekte në 
mënyrë që të krijohet një sistem i suksesshëm në të gjitha 
nivelet e organizatës në mënyrë që të sigurojë donatorë 
dhe sponsorë, organizata vendore dhe ndërkombëtare 
përmes fondeve të BE-së dhe mundësive për përdorimin e 
tyre të asistencës së para-anëtarësimit dhe instrumenteve 
të tjera financiare të BE-së.
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Në bazë të nenit 26 të Statutit të Kryqit të kuq të Republikës 
së Maqedonisë, Bordi Ekzekutiv i Kryqit të kuq të Republikës së 
Maqedonisë në seancën e saj të mbajtur më 7 tetor 2013, mi-
ratoi politikën për komunikim dhe marrëdhënie me publikun e 
Kuq Kryqi të RMV.

Imazhi i Kryqit të kuq, në Republikën e Maqedonisë së Veriut 
dhe jashtë saj, e ndërtojnë në mënyrë reciproke punonjësit 
dhe vullnetarët e Kryqit të kuq, si pjesë e pandashme e orga-
nizatës.

Komunikimi lind nga nevoja për të zvogëluar pavarësinë, për të 
vepruar në mënyrë efektive, për të mbrojtur ose forcuar egon

Komunikimi i ndërsjellë i vazhdueshëm për aktivitetet dhe ve-
primet e Kryqit të kuq dhe informimi i tyre në media, inter-
net dhe media sociale, shprehja e opinionit të qytetarëve dhe 
bashkëpunimi me organizatat qeveritare dhe joqeveritare, in-
stitucionet dhe sektorin e korporatave, pasqyron organizatën 
në veprimin e saj.

Mediat luajnë rol kyç në paraqitjen e ngjarjeve dhe fakteve të 
caktuara dhe prandaj bashkëpunimi me to është jashtëzakon-
isht i rëndësishëm

Fatkeqësisht, në media mund të shpallen informacione jo të 
plota dhe të pasakta (publicitet negativ ose i pasaktë) që nevo-
jitet korrigjim, dhe informacione të rreme mund të qarkullojnë 
që cenojnë reputacionin e Kryqit të kuq ose reputacionin e një 
anëtari të një strukture menaxhuese.

QËLLIMI i politikës së komunikimit: 
Qëllimi kryesor i politikës së komunikimit dhe marrëdhënieve 
me publikun është forcimi i vazhdueshëm i imazhit dhe trans-
parencës në rrjedhojën e punës së Kryqit të kuq të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut.

POLITIKA PËR KOMUNIKIM DHE MARRËD-
HËNIET ME PUBLIKUN E KRYQIT TË KUQ TË 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
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Informimi i përgjithshëm:
Qëllimi kryesor i marrëdhënieve me publikun është që gjith-
monë dhe kudo të informojë, komunikojë dhe promovojë 
transparencën, pavarësisht nëse bëhet fjalë për institucion, 
organizatë apo kompani private. Mediat sociale në masë të 
madhe kanë ndryshuar mënyrën se si funksionojnë marrëd-
hëniet me publikun, si janë të organizuara dhe si komunikojnë 
me publikun. Ajo që deri njëzet vjet më parë ishte komunikim 
i njëanshëm, efikasiteti dhe efektiviteti i të cilit përcaktohej 
vetëm duke matur opinionin publik në intervale të caktuara, 
sot është rritur në diçka krejtësisht ndryshe, sepse marrëd-
hëniet me publikun, përmes kësaj pakete të quajtur media 
sociale, sot nuk praktikojnë transmetim të njëanshëm të in-
formacionit tek publiku. Sot ka bisedë digjiitale, dialog, pra 
komunikim të dyanshëm. Mediat sociale janë njëkohësisht 
një mjet jashtëzakonisht i ‘tmerrshëm’, por edhe një mjet i 
fuqishëm të cilin nuk duhet ta lejojmë që ta injorojmë. Duhet 
ta dimë, ta përvetësojmë në mënyrë që të punojë në interesin 
tonë.

Pse mediat sociale janë të rëndësishme për marrëdhëni-
et me publikun?
Marrëdhëniet efektive me publikun duhet të marrin para-
sysh dy elementë: mesazhin kyç dhe publikun kyç. Vetëm në 
atë mënyrë institucioni ose organizata mund të arrijë trans-
parencë dhe hapje të plotë për publikun. Në atë kontekst 
është transmetimi i mesazhit të përgjithshëm në lidhje me 
aktivitetet e një institucioni, organizate ose kompanie pri-
vate.

Çka janë mediat sociale?
Mediat sociale janë media dinamike online që ka ndryshuar 
mënyrën tonë të punës, por edhe vetë neve. Mediat sociale 
ofrojnë mundësinë për kërkim më të shpejtë të të dhënave, 
mbledhjen e tyre, hulumtimin, ndarjen, por edhe komunikim 
më të lehtë me përdoruesit.

Platformat më të njohura të mediave sociale janë: Facebook, 
Youtube, Tëitter, Instagram, Pinterest, LinkendIn, Google+, 
Viber, Tik Tok ... Ato ndryshojnë çdo ditë, azhurnohen, ndry-
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shojnë rregullat e përdorimit si dhe kushtet. Duhet të jeni të 
kujdesshëm kur përdorni platformat. Disa nga informacionet 
e ndara mbeten të shkruara përgjithmonë dhe nuk mund të 
fshihen ose hiqen. Gjërat që postoni janë një pasqyrim i drejt-
përdrejtë i të menduarit tuaj dhe organizatës që përfaqësoni. 
ËShtë e vështirë të bëhet dallimi midis privates dhe asaj per-
sonale.

Ata janë “ngjitëse”. Ne të gjithë mbajmë me vete profilet tona 
në mediat sociale. Ata janë pjesë e “telefonave tanë të men-
çur”, ata janë gjëja e parë që shohim në shfletuesit tanë në 
internet. Hulumtimet tregojnë se njerëzit duan të marrin in-
formacion nga njerëzit që njohin, me të cilët kanë krijuar mar-
rëdhënie dhe i përjetojnë ato me më shumë besim. Mu prej 
tyre duan të edukohen, por edhe të ndajnë me ta përvoja dhe 
përjetime pozitive ose negative.

Mediat sociale bazohen tek individi. Ekzistojnë disa dallime 
midis të ashtuquajturës “media tradicionale” dhe media so-
ciale. Ndoshta dallimi  më i rëndësishëm është fakti që mediat 
sociale bazohen në individin, mendimin e tij, interesin e tij, 
dëshirat e tij, kufijtë e tij, vlerat dhe etikën e tij. Në komuni-
kimin në mediat sociale nuk ka kryeredaktor përgjegjës krye-
sor, nuk ka strukturë pronësie që mund të ndikojë në raporti-
min. Në lidhje me këtë veçori, paraqitet termi i ashtuquajtur 
„citizen journalism“, pra gazetaria qytetare, e cila është e lirë 
nga të gjitha pengesat e gazetarisë tradicionale. Gazetaria 
qytetare nuk është e detyruar nga rregullat themelore të gaze-
tarisë, të tilla si kontrollimi i fakteve nga të paktën tre burime, 
kodi i gazetarëve, etika gazetareske, etj. Kjo gjithashtu mbart 
informacion që nuk vendoset përmes mekanizmave të kontrol-
lit, por edhe informacion që mund të përcaktohet se është 
spekulim i plotë dhe i pavërtetë.

Çfarë i konsiderojnë të tjerët mediat sociale?
Çdo person është një individ i veçantë dhe secili percep-
ton dhe mendon ndryshe. Për dikë, mediat sociale janë një 
mundësi për të shprehur mendimin e tyre, për të ndarë një 
foto nga një festë ose ushqim, për të komunikuar me familjen 
dhe miqtë, për të luajtur lojëra, për të ndarë ndjenjat e tyre, 
domethënë për të shprehur lumturinë ose pikëllimin, për të 
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kërkuar ndihmë. Për dikë kjo është një mundësi për të qenë 
dikush tjetër dhe për t’i shpëtuar realitetit dhe për ta paraqi-
tur veten në një mënyrë tjetër. Dikush përmes mediave so-
ciale drejton një biznes, domethënë ofron dhe shet gjëra të 
caktuara.

Për çfarëdo që ato përdoren, sido që perceptohen, mediat 
sociale kanë ndikim të madh në jetën e njerëzve. Sipas statis-
tikave nga SpecialBakers.com në R e Maqedonisë së Veriut 
ka 930,340 përdorues, 297,709 prej tyre janë të moshës 18-
24 vjeç, 57% e tyre janë meshkuj dhe 43% femra. Kjo do të 
thotë se 44.9% e popullsisë në vendin tonë janë anëtarë të 
Facebook, rrjetit më të madh social në botë, i cili ka mbi 845 
milionë përdorues, dhe 46.5% e familjeve kanë qasje në in-
ternet. Kjo do të thotë se pothuajse gjysma e popullsisë në 
RMV ka bërë një profil në Facebook, dhe natyrisht këtu janë 
edhe rrjete të tjera sociale si Tëitter, Instagram, Pinterest, 
YouTube dhe të tjerë.

Ashtu si çdo gjë tjetër, media sociale ka të mirat dhe të këqijat 
e saj. Duke pasur parasysh që sot kjo mënyrë komunikimi dhe 
promovimi është pjesë përbërëse e jetës së shumë njerëzve, 
është e dobishme të dimë se cilat janë përfitimet, por edhe si 
mund të na dëmtojnë.
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Mediat sociale janë aktualisht shtytësi kryesor për ndryshime, 
megafoni i popullit dhe përmes tyre mund të dëgjohet zëri i të 
gjithëve. Ato shpesh përdoren për thirrje përmes protestave 
për të shprehur pakënaqësinë me diçka, ato përdoren për 
thirrje për të ndihmuar njerëzit në rrezik social ose njerëzit që 
kanë nevojë për mbështetje urgjente mjekësore. Duke ndarë 
informacionin, i cili përhapet shumë shpejt, ai arrin në me-
dian standarde, dhe më tej bartësit e pushtetit të cilët më tej 
gjejnë një zgjidhje për një problem të veçantë. Për shembull, 
ato shpesh përdoren për thirrjen për dhurimin e gjakut dhe 
produkteve të gjakut duke ndarë vendet ku është planifikuar 
një fushatë dhurimi gjaku për atë ditë, të cilave qytetarët u 
përgjigjen pozitivisht.

A n ë t  e  m i r a

Mundësia për t‘u lidhur me njerëzit në mbarë botën – 
Ndoshta përfitimi më i madh i mediave sociale është se mund 
të kontaktoni me pothuajse këdo, kudo.

Komunikim i shpejtë dhe i lehtë – Nuk ka nevojë të pris-
ni gjatë që personi tjetër të përgjigjet. Mesazhet, përgjigjet 
merr en në një kohë shumë të shkurtër, sepse telefonat in-
teligjentë janë kudo me ne. Mund të formohen grupe përmes 
të cilave është më e lehtë të komunikosh, por edhe të koordi-
nosh çdo aktivitet. Shpesh në vetë grupet kërkohet informa-
cion si përgjigje, pra konfirmimi i pjesëmarrjes, gjë që lehtë-
son punën e koordinatorit lokal. 
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Informacioni në vetëm pak sekonda – Media sociale ofron 
një sërë informacionesh në kohë reale. Një klikim është i mjaf-
tueshëm për të qenë në rrjedhë me ngjarjet dhe informacionet.

Mundësitë për Promovimin e Biznesit – Çdo biznes mund 
të promovohet shumë lehtë.

E promovoni brendin tuaj – Mediat sociale ofrojnë edhe 
një kanal tjetër marketingu për të rritur ndërgjegjësimin për 
brendin tuaj, për të ndërtuar marrëdhënie me klientët tuaj.

Rritni dukshmërinë digjitale – Interaksioni në mediat so-
ciale rrit praninë tuaj online midis përdoruesve të cilët mund 
të ndajnë pakufi përmbajtjet, ofertat, produktet tuaja dhe 
kështu të bëhen ambasadorë të brendit tuaj.

Ulja e kostove për marketing – Krahasuar me kanalet tradi-
cionale të tilla si televizioni, reklamat e shkruara dhe autdor 
advertajzing, marketingu në mediat sociale është i lirë dhe i 
arritshëm për çdo biznes.

Mënyrë interesante për argëtim dhe zbavitje – Mediat so-
ciale janë gjithashtu një mënyrë për t‘u argëtuar, relaksuar, për 
të bërë atë që doni online.

Përmirësimi i shërbimit – Mediat sociale janë një burim i 
shkëlqyeshëm i reagimeve (feedback). Mundësimi i klientëve 
të interesuar për të komunikuar me organizatën tuaj dhe me 
njëri -tjetrin mund të rrisë besimin në brendin tuaj. Ju mund të 
përmirësoni dhe t‘i bëni klientët më të kënaqur.
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Ka edhe përdorues të tillë që të gjithë pakënaqësinë e tyre e 
hedhin në mediat sociale dhe mendojnë se mjafton të thuhet 
se ata po bëjnë diçka dhe se në atë mënyrë ata po ndihmojnë 
shoqërinë. Për shkak se çdokush mund të fshehë identitetin e 
tij në mediat sociale, ka komente të ndryshme të gjuhës së urre-
jtjes që nxisin tensionet, dhe shumë nga informacionet e ndara 
mund të jenë të pasakta, të keqkuptuara dhe shpesh ashtu edhe 
transmetohen më tej. 

Shumë informacion – Ndonjëherë informacioni i tepërt 
në një vend mund të bëjë më shumë dëm sesa mirë. Ndodh që 
përdoruesit nuk mund të ndajnë lajmet e rreme nga ato reale 
dhe të ngjashme. E gjithë ajo mund të jetë tepër konfuze dhe 
rraskapitëse.

Probleme me privatësinë – Kohët e fundit, privatësia on-
line është bërë problem më I madh. Vjedhja e të dhënave është 
e zakonshme, veçanërisht nëse përdoruesit i postojnë ato pub-
likisht kudo. Kini kujdes se ku i lini të dhënat tuaja personale.

A n ë t  e  k ë q i j a

Presioni social – Të rinjtë veçanërisht ndihen nën presion 
duke postuar fotografi të të rinjve të tjerë që shijojnë një jetë 
luksoze. Nga këtu paraqitet presioni social i cili mund të ketë një 
numër rezultatesh negative. 

Zëvendësimi i komunikimit të drejtpërdrejt me 
bisedime online – Komunikimi i drejtpërdrejt sot shpesh 
zëvendësohet nga komunikimi digjital. Harrojmë personin 
pranë nesh dhe përpiqemi me këmbëngulje të komunikojmë 
online në një mënyrë ose në një tjetër.



Tërheqja e vëmendjes dhe zvarritja – Mediat sociale 
mund të na shpërqendrojnë dhe kështu të prolongojmë obligi-
met që duhet të përfundojnë. Humbasim fokusin, kohën dhe 
distancohemi nga qëllimet tona.

Anët e këqia e përdorimit të mediave sociale mund të 
zbuten, zvogëlohen dhe kthehen në kontekstin e gjërave 
pozitive dhe të nevojshme. Nëse jeni vullnetar ose bëheni 
vullnetarë, mund të përdorni teknologjinë për të lehtësuar 
vuajtjet ose për të ndihmuar plotësisht dikë përmes së 
cilës i ndihmoni vetes.

Gjumi i pamjaftueshëm dhe aktiviteti i zvogëluar – Fjetja 
shpesh shoqërohet me shfletimin e mediave sociale në gjëra të 
rëndësishme dhe të parëndësishme, dhe këtu vjen në paket edhe 
reduktimi i aktivitetit fizik që gjithashtu ndikon negativisht në shën-
det. Sipas Institutit për Kërkime sociologjike dhe Politiko-Juridike, 
të rinjtë në Maqedoni kalojnë deri në 6 orë në ditë në mediat so-
ciale, gjë që natyrisht ndikon në çrregullimet e gjumit, kontribuon 
në defokusim, reduktim të socializimit dhe gjëra të tjera.
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Vullnetarizmi është ofrimi vullnetar i shërbimeve i frymëzuar 
vetëm nga vullneti i lirë, dhe jo nga dëshira për përfitime ma-
teriale ose financiare, e cila synon të zvogëlojë rrezikshëm-
rinë e popullsisë, në përputhje me parimet e Kryqit të kuq 
dhe Gjysmëhënës së kuqe. 

Kryqi i Kuq i RMV zhvillon forma dhe modalitete për tërheqjen 
dhe mbajtjen e vullnetarëve për zbatimin e aktiviteteve të 
përditshme, duke promovuar parimet bazë dhe vlerat hu-
mane të Lëvizjes. Sipas Rregullores për vullnetarizëm të 
Federatës Ndërkombëtare, secila Shoqatë nacionale e Kryqit 
të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe duhet të përpiqet të jetë 
një nga organizatat kryesore në procesin e mobilizimit dhe 
menaxhimit të vullnetarëve për të ofruar ndihmë për pop-
ullsinë e rrezikuar në vendin e tyre, duke ndjekur rrjedhojat 
moderne dhe trended.

Me planifikimin strategjik, zhvillimi vullnetar duhet të lid-
het gjithmonë me zhvillimin e programit, i cili përcakton 
përgjegjësinë e Shoqatës nacionale për zhvillimin e struk-
turave dhe sistemeve vullnetare që pasqyrojnë realitetin e 
përditshëm. 

Mobilizimi i vullnetarëve nga komunitetet lokale për të përm-
bushur nevojat lokale është një nga detyrat dhe qëllimet 
prioritare të Kryqit të kuq të RMV. Përfshirja e përdoruesve 
si vullnetarë është gjithashtu një mënyrë e rëndësishme për 
të zvogëluar rrezikshmërinë e vullnetarëve. Në angazhime të 
këtilla, qëllimi kryesor i Shoqatës nacionale është përfshirja e 
vullnetarëve e jo rezultati përfundimtar i atij programi.. 

Menaxhimi i vullnetarëve dhe punonjësve është një proces i 
planifikimit dhe vendimmarrjes, organizimit, menaxhimit 
dhe kontrollit të burimeve njerëzore dhe menaxhimit financi-
ar në mënyrë që të arrihen qëllimet e organizatës në mënyrë 
efikase. 

Mediat sociale në kontekstin e 
vullnetarizmit të Kryqit të kuq
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Në Shoqatën tonë nacionale ka më shumë se 7,000 vullne-
tarë aktivë dhe 10,000 anëtarë. Secili prej tyre është amba-
sador për punën e Kryqit të kuq. Të gjithë duhet të jenë të 
njohur me punën e Kryqit të kuq, në mënyrë që të jenë në 
gjendje të promovojnë siç duhet dhe saktë organizatën në 
jetën e përditshme, dhe kjo do të thotë edhe përmes me-
diave sociale. Prandaj, është e nevojshme që secili anëtar 
ose vullnetar i ri të kalojë sesionin e diseminimit në të cilin 
merren informacione bazë për vetë organizatën, por edhe 
për kodin e etikës vullnetare, si dhe rregullat për sjelljen në 
terren dhe gjatë aktivitetit në terren. 

I përngjitur, një poster i zhvilluar në bashkëpunim me të rinjtë 
e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit dhe 5 OKKK në territorin 
e qytetit të Shkupit: 
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1. Brendin e ndërtojmë të gjithë - Çdo vullnetar dhe çdo 
anëtar kontribuon në imazhin pozitiv ose negativ të or-
ganizatës sonë. Pavarësisht se në cilin departament jeni 
anëtar/vullnetar, duhet të dini që të gjithë ndikojnë në 
ndërtimin e pasqyrës së madhe që publiku ka për ne. 

2. Bëhu human - Kjo është baza e secilit që është pjesë e 
organizatës sonë. 

3. Bëhu i përgjegjshëm - Nëse ju është deleguar një 
detyrë, ajo duhet të përfundojë. Dikush pret rezultate 
nga ju. Dhe ato rezultate ndikojnë gjithashtu në imazhin 
që ne të gjithë ndërtojmë, domethënë në pasqyrën e 
madhe.

4. Bëhu shembull pozitiv - Gjithmonë përpiquni të jeni 
versioni më i mirë i vetes. Gjithmonë bëni më shumë 
se sa kërkohet nga ju. Asnjëherë nuk e dini kë mund të 
frymëzojë, motivojë dhe nxisë puna juaj dhe qasja juaj 
pozitive për t’u përfshirë në organizatë.

5. Respektoni stemën e Kryqit të kuq e cila mbrohet me 
ligj të veçantë. Kjo do të thotë që ju nuk duhet të ven-
dosni stemën e Kryqit të kuq në foton e profilit tuaj, pasi 
përdoret vetëm për përdorim zyrtar. Përdorimi jo i duhur 
i stemës mund t’i bëjë njerëzit të mendojnë se ju jeni një 
zyrtar që flet në emër të organizatës dhe se pikëpamjet 
që përcillni janë pikëpamje zyrtare të vetë organizatës.   

6. Respektoni shenjat e komunikacionit - Personi që 
mban stemën duhet së pari t’iu bindet ligjeve të vendit, 
përfshirë rregullat e trafikut. Një vullnetar me shenja të 
Kryqit të kuq nuk duhet të kalojë rrugën në vendet ku 
nuk ka vendkalim për këmbësorë. Nëse vullnetari drej-
ton një automjet të Kryqit të kuq, i cili është gjithmonë i 
brenduar, rregullat gjithashtu patjetër duhet të ndiqen. 
Kjo do të thotë që ai gjithmonë duhet dhënë përparësi 
këmbësorëve, nuk guxon të kthejë në vijë të plotë, të 
parakalojë ose të mos i bindet rregullave dhe shpejtë-
sisë së përcaktuar të vozitjes. Veçanërisht është e rëndë-
sishme të respektohet stema, patjetër të jeni shembull 
pozitiv dhe mos harrohet kurrë se e ndërtojmë imazhin 
së bashku. 
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7. Ji në kohë - kurrë mos e lini ekipin duke pritur për ju. 
Jini gjithmonë në kohë. Dikush mëson nga ju.

8. Shpërndaj dituri - Nëse dini diçka që të tjerët nuk e 
dinë, nëse keni qenë në seminar ku keni marrë njohuri të 
reja, informacion të ri, ndani atë me ekipin dhe vullne-
tarët e tjerë.

9. Kujdesuni për të gjithë anëtarët e ekipit - Nëse një 
aktivitet ka mbaruar, pyesni nëse të gjithë kanë trans-
port për në shtëpinë e tyre, sigurohuni që të gjithë të 
mbërrijnë, qëndroni në kontakt me të gjithë dhe kujde-
suni për ekipin tuaj dhe anëtarët e tjerë të ekipit.

10. Veproni me përgjegjësi në mediat sociale - Gjith-
monë ndani ngjarje pozitive, motivoni, frymëzoni, mos 
provokoni, mos përdorni gjuhë vulgare, mos komentoni 
vendime politike.

11. JO! për gjuhën e urrejtjes - Ngjarjet pozitive duhet të 
promovohen, gjuha e urrejtjes duhet të ndalet, mohohet, 
refuzohet dhe të mos jetë në fjalorin e vullnetarëve të 
Kryqit të kuq.

12. Kryqi i kuq 24/7 - Kur njëherë vendoset një fotografi 
me stemën e Kryqit të kuq, duhet të jeni të vetëdijshëm 
se miqtë, komuniteti ju percepton si anëtar të organi-
zatës së Kryqit të kuq. Çdo gjë që bëni më tej pasqyron 
pikëpamjet e organizatës në një mënyrë ose në një tjetër. 
Nuk mund të nënvizoni dhe të thoni që nga e hëna në të 
premte jeni vullnetare, dhe në fundjavë pushoni ose bëni 
pauzë dhe më pas mund të drejtoni të shara në mediat 
sociale, të postoni fotografi me alkool, të përdorni gjuhë 
urrejtjeje. Rregulli i parë është që të gjithë sëbashku 
ndërtojmë imazhin e organizatës, prezentohet një rreth i 
madh, një makineri e madhe në të cilën secili ka vendin e 
vet, pozicionin e tij dhe nëse diku shfaqet një “defekt”,do 
të reflektojë mbi të gjithë ne. 
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1. Çfarë është liria e fjalës dhe e shprehjes publike?

Liria e shprehjes publike mbron të drejtën tuaj për të pasur 
pikëpamjet dhe opinionet tuaja mbi temat që ju interesojnë 
ose çfarë po ndodh rreth jush ose në botë. Me lirinë e shpre-
hjes publike, ju merrni të drejtën të mos pajtoheni me men-
dimin e dikujt tjetër, ju merrni të drejtën për të hulumtuar 
dhe për të marrë të vërtetën tuaj, por edhe për të shprehur 
kritika, kërkesë për ndryshime dhe të ngjashme. Liria e shpre-
hjes publike nuk është e kufizuar në asnjë fushë - liria juaj 
është në çdo sferë shoqërore dhe shkencore (politika, arti, 
sporti, arsimi, shkenca dhe të gjitha fushat e tjera që mund 
të mendoni). 

2. Si të përdoret liria e fjalës dhe e shprehjes publike?

Gjithmonë dhe kudo keni të drejtën e mendimit tuaj, kritikës 
ose bërjes së pyetjeve për të marrë përgjigjet e duhura. Sido-
qoftë, ka situata të caktuara në të cilat duhet t’i kushtojmë 
vëmendje lirisë së fjalës. Për shembull, ne kemi të drejtë 
t’i kërkojmë mësuesve të shkollës informacion shtesë ose 
shpjegim nëse nuk pajtohemi me një tezë të caktuar. Por ne 
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nuk mund të kemi një opinion për gjithçka. I tillë është rasti 
me faktet e njohura përgjithësisht dhe rregullat ligjore tashmë 
të vendosura. Pra, ne nuk mund të themi “mendimi im është 
se teorema e Pitagorës është x2 + 2ab + b2”, ose “Unë nuk 
paguaj gjobë për tejkalimin e shpejtësisë, sepse, edhe pse me 
ligj shpejtësia maksimale në një zonë të populluar është 50 
km/orë , unë mendoj se është krejtësisht mirë për mua të ngas 
75 km/orë.”

3.  Çfarë është gjuha e urrejtjes?

Gjuha e urrejtjes është gjuhë fyese, poshtëruese ose gjuhë që 
fton në fyerje, poshtërim, urrejtje dhe madje dhunë kundër një 
personi ose grupi të caktuar personash vetëm se posedojnë 
karakteristika të caktuara (racë të ndryshme, origjinë të huaj, 
fe të ndryshme, kombësi të ndryshme, orientimi seksual dhe 
identiteti gjinor, etj). 

Gjuha e urrejtjes është kudo. Mund të jetë gojarisht, shprehet 
drejtpërdrejt nga një person te tjetri, ose të shprehet gjatë 
tubimeve publike, garave sportive dhe të ngjashme. Mund të 
shfaqet edhe në formë të shkruar - në media të ndryshme. Sig-
urisht, ekziston në shkallë shumë të madhe në mediat sociale. 
Gjuha e urrejtjes nuk është domosdoshmërisht vetëm fjalë e 
shkruar. Mund të jetë përdorimi i simboleve që mbështesin një 
sjellje të caktuar të dhunshme (p.sh. simboli i svastikës), por 
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edhe elemente simbolike siç janë djegia e flamujve, simbolet 
fetare, shkrimi i grafiteve negative dhe të ngjashme. 

Të gjithë mund të jemi krijues dhe mbështetës të gjuhës së ur-
rejtjes, ndonjëherë edhe pa e vënë re. Gjithashtu, mund të jemi 
edhe viktima të saj. Atë më tepër do ta vërejmë, sepse do të na 
dhemb ne personalisht.

4.  Pse gjuha e urrejtjes është e dëmshme? 

Duke përdorur ose mbështetur gjuhën e urrejtjes, ne cenojmë 
dinjitetin e personit, pra grupit të njerëzve të cilëve i refero-
het. Gjuha e urrejtjes nuk ndalet në fjalë, dhe nëse pranohet 
nga njerëzit e tjerë si një nxitje për dhunë, mund të përfundo-
jë me një sulm fizik ndaj personit, pra grupit të njerëzve. Nuk 
është e pazakontë që gjuha e urrejtjes publike të nxisë një 
numër të madh njerëzish të kryejnë dhunë psikologjike ndaj 
viktimave duke dërguar mesazhe kërcënuese, duke i ndjekur, 
duke vizatuar simbole, duke shkruar grafite ofenduese dhe 
të ngjashme. 

Kjo është arsyeja pse është vërtet e rëndësishme të mendo-
jmë para se të shkruajmë diçka për një person ose një grup, 
të cilit i përket ai person, sepse shtrirja e gjuhës së urrejtjes 
shpesh tejkalon kufijtë e vetëm një ofendimi.
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5. Si ta tërheq kufirin midis fjalës së lirë dhe gjuhës së 
urrejtjes?

Kemi thënë tashmë se gjuha e urrejtjes cenon dinjitetin e vik-
timës, kështu që është shumë e vështirë të japim definicion të 
saktë se në cilin moment liria e fjalës kthehet në gjuhë urre-
jtjeje. E drejta ndërkombëtare flet shumë për këtë kufi, por ne 
nuk kemi nevojë të jemi jurist të diplomuar për të ditur kur të 
ndalemi. Mjafton të jemi njerëz.

Nëse vërtet dëshironi të siguroheni që qëndrimi juaj negativ 
të mos shndërrohet në gjuhë urrejtjeje, kushtojini vëmendje 
elementeve të mëposhtëm:

1. Më e dukshmja: Asnjëherë mos e vendosni veten në një 
pozitë për të thirrur në urrejtje, përjashtim, dhunë ose 
vdekjen e një personi ose grupi të personave. 

Dhe të tjerë:

2. Asnjëherë mos u tallni me një mik, të njohur, por edhe një 
të huaj ose një grup njerëzish për shkak të karakteristi-
kave të tyre personale.

3. Asnjëherë mos e mbështesni atë lloj talljeje, pavarësisht se 
sa “qesharak” mund të jetë fyerja. 

4. Asnjëherë mos ndani postime që përqeshin ose fyen ose 
dëmtojnë një person ose grup njerëzish.

5. Asnjëherë mos përcillni bisedat ose fotografitë që miqtë 
tuaj ju kanë dërguar në besim. Nuk e dini për çfarë qëllimi 
do të përdoren më tutje.

6. Asnjëherë mos përdorni simbole  që mund të ofendojnë një 
kategori të caktuar njerëzish (për shembull svastika, e cila 
është një simbol i shkatërrimit të kombeve të tëra dhe 
grupeve të margjinalizuara në Luftën e Dytë Botërore).
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Faktet tregojnë se nga rreth 7.3 miliardë njerëz në planet, 3.17 
miliardë në një moment janë në internet dhe 2.3 miliardë janë 
në mediat sociale. Ky është numri i përgjithshëm i njerëzve në 
suaza globale që janë në dispozicion të cilëve mund të ju për-
cillni mesazhin. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë që me një klikim 
ju dhe institucioni mund të keni qasje në këtë audiencë shumë 
të madhe. Varet nga numri i njerëzve që ju ndjekin dhe dëshira 
e tyre për të përcjellë më tej informacionin që keni vendosur. 
Mediat sociale janë të vetme që ju jep qasje potenciale për 
kaq shumë njerëz. Por, prapë mundësia është këtu. Hulumti-
met tregojnë se shumë më tepër përdorues lexojnë tekste të 
shkurtëra dhe shohin foto të postuara, në vend që të shqetëso-
hen me tekste të mëdha.

Fotografimi i saktë - Kur mbani stemën e Kryqit të kuq, për-
piquni që fotografia të ketë një ngjarje, të ketë përmbajtje dhe 
qëllim që dëshironi t’u përcillni atyre që I keni miq dhe atyre 
që ju ndjekin.   

 � Mos pini duhan dhe mos konsumoni alkool përderisa mba-
ni stemën e Kryqit të kuq! Ndoshta mu në atë moment di-
kush do të bëjë fotografi ku jeni edhe ju dhe do të ndahet 
më vonë. Sigurisht që kjo nuk është në interes të imazhit 
të organizatës.

 � Mos të ketë komente vulgare nën foto! Mos shkruani ko-
mente të pahijshme. Çdo gjë që shkruani mbetet gjurmë e 
qëndrueshme dhe tregon për ju dhe sjelljen tuaj.

 � Gjithmonë jini të veshur me dinjitet gjatë aktivitetit! 
E njëjta nënkupton uniformën e Kryqit të Kuq, rroba të 
pastra, pedant dhe jo të grisura, me bizhuteri të për-
shtatshme (moderimi është virtyt). Praktikoni të vishni 
këpucë ose atlete në këmbë, jo pantofla. Rregulli nuk vlen 
nëse jeni shpëtimtar plazhi

 � Fotografia është e dëshirueshme që të promovojë aksion, 
për të bërë thirrje për aktivizëm, për të promovuar vlerat 
pozitive që mungojnë në ditët e sotme!

Fotografimi
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Shembull për foto-
grafim të saktë - ka vep-
rim, njgjarje, ka ndjen-
ja, emblema e Kryqit të 
kuq shihet dhe fytyra e 
përdoruesit është e 
fshehur. 

Shembull për fotografim të saktë - ka veprim, njgjarjei, ka ndjen-
ja, emblema e Kryqit të Kuq shihet. Mund të ndahet sepse 
inkurajon dhe frymëzon dhuruesit e rinj të gjakut, por edhe 
vullnetarët.

Shembull për fotografim të pasaktë - veprim i mrekullueshëm, 
ngjarje e mrekullueshme, por emblema e Kryqit të kuq nuk 
shihet askund. Ai që realizon këtë aktivitet të mrekullueshëm 
mund të jetë kushdo dhe nuk dihet se nga cila organizatë 
është.
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 � Nëse ndahet video nga ndonjë aktivitet, mbajeni videon 
të shkurtër! Le të jetë promovuese, pozitive dhe inkura-
juese.

 � Nuk duhet të jetë ofenduese dhe nuk duhet të vendosë 
askënd në një situatë të vështirë, as vullnetarët dhe as 
përdoruesit. 
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 �  Tekstet që shkruani të jenë më të shkurtër, të kenë qëllim 
dhe të shoqërohen gjithmonë me një fotografi që ndjek ud-
hëzimet për fotografim!

 �  Kushtojini vëmendje normave gjuhësore dhe drejtshkrimit. 
Tekstet nuk duhet të përmbajnë gabime drejtshkrimore dhe 
gabime në terminologji!

 �  Stili i shkrimit duhet të jetë i thjeshtë dhe të ngjall ndjenja!

 �  Kur përdorni statistika, ato duhet të jenë të besueshme dhe 
të verifikuara „ 

 �  Pikëpamjet që shprehni gjithmonë të jenë në përputhje me 
parimet themelore të Kryqit të kuq!

 �  Nëse dikush nuk dëshiron të fotografohet dhe të jetë në të 
njëjtën fotografi me ju, respektoni të drejtën për privatësi! 
Kjo vlen për vullnetarët, por edhe për grupet e synuara, për-
doruesit e projekteve ose aktiviteteve tuaja! 

 � “JO gjuhës së urrejtjes”! Promovoni ngjarje pozitive, ngjarje 
nga jeta juaj e përditshme, ngjarje për solidaritet, human-
itet dhe mbështetjeje.

 � Mos komentoni vendimet politike! Nuk është puna jonë, qën-
droni në atë që bëjmë dhe në të cilën jemi të mirë.

 � “JO fjalorit vulgar!”. Të gjithë mund ta përdorin atë, por 
është e rëndësishme të qëndrojmë në nivel të dëshirueshëm 
dhe të rrisim standardet tona së bashku!

 � Komentet dhe kritikat negative që nuk përmbajnë gjuhë ur-
rejtjeje, fjalë ofenduese dhe vulgaritete nuk duhet të fshi-
hen, pasi Kryqi i Kuq është i hapur për sugjerime. Është e 
dëshirueshme t’u përgjigjeni atyre dhe ta ktheni kontekstin 
negativ në një pozitiv.

 � Gjithmonë pas postimeve tuaja vendosni hashtag si  #Red-
Cross #RedCrossInAction #Humanity #Solidarity  Lidhuni në 
nivel lokal por edhe në atë nacional

 � Komentet dhe kritikat negative që nuk përmbajnë gjuhë ur-
rejtjeje, fjalë ofenduese dhe 

Rekomandime për shkrim dhe shkëmbim të 
informacioneve në mediat sociale:
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 � Mbështetni gjithmonë vullnetarët dhe profesionistët duke 
pëlqyer postimet e tyre që promovojnë organizatën ose një 
ngjarje konkrete. Ndani gjithashtu njoftimet e bëra në ka-
nalet ekzistuese zyrtare të Kryqit të kuq. Në atë mënyrë më 
shumë njerëz do të zbulojnë, informacioni do të ndahet, ne 
do të tërheqim vullnetarë të rinj dhe donatorët do të jenë 
të lumtur dhe të kënaqur.

 � Mos ngurroni të lavdëroheni për një punë të kryer mirë! 
Lavdërojeni edhe ekipin! Vëndoni edhe fotografi të për-
bashkët. Në atë mënyrë ju respektoni dhe frymëzoni.

 �  

Informacioni është i shkurtër, i qartë, inkurajues, moti-
vues, por edhe respektues. Fotografia gjithashtu është 
bërë në mënyrë korrekte. Vullnetari gjithashtu mund të 
potencohet, gjë që vlerëson dhe thekson më tej vullneta-
rizmin e tij/saj. Gjithashtu mund të vendosni një shenjë 
nën foto dhe të shkruani kush e bëri fotografinë.

А.Ristovski
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Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore ka faqet/profilet 
e veta zyrtare në mediat sociale të cilat i përdor:

 CrvenKrstNaRepublikaSevernaMakedonija

 macedonian_rc

 Macedonian Red Cross

Edhe Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit gjithashtu ka faqet/profilet 
e saj zyrtare në mediat sociale të cilat i përdor për informacion 
të saktë dhe në kohë për punën:

 Црвен крст на град Скопје/City Red Cross of Skopje

 Црвен крст на град Скопје City Red Cross of Skopje

 @Skopje Red Cross

 City Red Cross of Skopje

Për më tepër, çdo OKKK (gjithsej 33) ka profilin e vet përmes të 
cilit ata transmetojnë informacion nga terreni në nivelin lokal. 
Pavarësisht nga të gjithë ata, secili vullnetar ka profilin e tij 
personal në të cilin mund të promovojë aktivitetet e Kryqit të kuq. 
Është një rrjet i madh që megjithatë duhet të ketë rregulla sesi 
secili individ duhet të sillet gjatë përdorimit të tyre, veçanërisht 
si vullnetar ose anëtar.

Nëse pas njoftimit që keni bërë ju jeni kontaktuar nga një gazetar 
ose media që do të donte të jepni një deklaratë në lidhje me 
aktivitetin, gjithmonë kontaktoni zyrtarët nga organizata juaj 
komunale të cilët janë më të ditur për gjithçka ose një person 
përgjegjës për mediat e Kryqit të kuq në qytetin e Shkupit ose 
Kryqin e Kuq të RMV. Gjithmonë mund të kontaktoni personin 
përgjegjës për media në Kryqin e kuq të qytetit të Shkupit në 
email  phv@redcross.org.mk  ose drejtpërdrejt në zyrën e Kryqit 
të kuq të qytetit të Shkupit 02/3 139 578. 

Kanalet zyrtare
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A është e 
vërtetë ajo që 
dëshironi të 
publikoni? 

A po ndihmoni 
dikë me postimin 

tuaj apo po bëni të 
kundërtën? 

A është 
frymëzuese për 
njerëzit përreth 

jush? 

A është e 
nevojshme? 

A jeni i 
sjellshëm dhe 
informacioni 

a është i 
sjellshëm?

Para se të postoni, mendoni:

Interneti është i 
përjetshëm, mos 
krijoni reputacion të 
keq për veten tuaj 
dhe kështu për të 
gjithë ne!

Për fund:
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