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Roli i shoqatës kombëtare si "ndihmës i autoriteteve publike në fushën
humanitare" është në thelb të identitetit të saj. Është një veçori unike dhe
përcaktuese që e dallon Kryqin e Kuq nga të gjitha organizatat e tjera në
vend. I udhëhequr nga Konventat e Gjenevës, dispozitat statutore dhe Ligji
për Kryqin e Kuq të RMV-së, “Kryqi i Kuq i RMV-së është një organizatë e
pavarur dhe autonome dhe ka rol ndihmës të autoriteteve në vend në
kryerjen e aktiviteteve humanitare, duke ruajtur autonominë që lejon të
veprohet vazhdimisht në përputhje me Parimet Themelore të Lëvizjes”. Roli
mbështetës i shoqatës kombëtaretë Autoriteteve Publike ofron hapësirë
thelbësore për dialog dhe marrëdhënie reciproke të dobishme ndërmjet
tyre. Statusi ndihmës është më i vlefshëm kur përmbajtja e tij është e
përcaktuar qartë dhe partneritetet përmirësohen dhe forcohen
vazhdimisht me përgjegjësi të qarta dhe të përbashkëta.

"Lidhja e fortë mbështetëse" midis shoqatës kombëtaredhe strukturave të
ndryshme të shtetit mund t'i bëjë aktivitetet humanitare dhe shërbimet
publike më efektive dhe efikase. Roli mbështetës mund të shihet si një
mjet për qartësimin e roleve dhe përgjegjësive në fushën humanitare në
kuadër të Parimeve Bazë të Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe
Gjysmëhënës së Kuqe. Ka mundësi të panumërta për rolin mbështetës për
t'i mundësuar strukturave shtetërore dhe shoqatës kombëtaretë arrijnë
qëllimet e tyre humanitare dhe zhvillimore.

Ky dokument është krijuar nga Zyra Qendrore e KKRMV-së për të ndihmuar
organizatat komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të
Shkupit përmes udhëzimeve dhe rekomandimeve për të krijuar mekanizma
dhe strategji që do të arrijnë ose forcojnë bashkëpunimin ekzistues me
autoritetet lokale dhe në këtë mënyrë do të tregojnë një gatishmëri për të
kontribuar në ndërtimin e një organizate të fortë, moderne dhe të
besueshme. Ai do të tregojë gjithashtu gjerësinë e asaj që mund të gjendet
nën kapelën e rolit ndihmës.

Shpresojmë që ky dokument të shërbejë si një mjet për të inicuar
shkëmbime të vlefshme midis OKKK/KKQSH dhe autoriteteve lokale që do
të çojnë në partneritete afatgjata dhe produktive. Zyra Qendrore me
shërbimin e saj profesional është e gatshme të kontribuojë në realizimin e
një dialogu të vazhdueshëm ndërmjet dy palëve i cili është i një rëndësie të
veçantë në ofrimin e ndihmës sa më të mirë humanitare për ata që kanë
më shumë nevojë.

HYRJE
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Në veprimtarinë e saj mbi 160 vjeçare, Lëvizja e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe po

zhvillon punën e saj në partneritet me komunitetet dhe përdoruesit që kanë nevojë për

mbështetje dhe ndihmë. Ruajtja e besimit dhe transparencës dhe partneriteti me

institucionet dhe organizatat në nivel lokal dhe kombëtar luan një rol veçanërisht të

rëndësishëm në ndërtimin e qasjeve proaktive dhe vazhdimësisë në përpjekjet për të

përmirësuar jetën e popullatave të cenueshme. Kryqi i Kuq i RMV-së si ndihmës i shtetit po

punon intensivisht në promovimin e vlerave të veta dhe po përpiqet gjithnjë e më shumë të

njihet si një partner i rëndësishëm para shtetit, biznesit dhe sektorit civil. Me ndërtimin e

partneritetit të përbashkët dhe besimit të ndërsjellë në arritjen e ndryshimeve pozitive në

komunitet, forcohet besimi i qytetarëve në shoqëri, në institucionet shtetërore, në Kryqin e

Kuq, shoqatat e qytetarëve dhe kompanitë.

Në përputhje me dispozitat ligjore dhe Statutin e organizatës, Kryqi i Kuq i RMV-së

bashkëpunon me institucionet shtetërore në disa fusha dhe realizon bashkëpunim të

ngushtë me Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale. Njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe qyteti i

Shkupit nga buxhetet e tyre në mënyrë adekuate sigurojnë mjete për organizatat komunale

të KK dhe KK të qytetit të Shkupit për realizimin e aktiviteteve programore dhe financimin e

iniciativave projektuese. Ky bashkëpunim me komunat, i cili e forcon edhe më tej vendin dhe

rolin e Kryqit të Kuq në vend, tashmë është arritur në shumicën e Organizatave komunale,

por i njejti duhet të zgjerohet, forcohet dhe promovohet për të zbatuar aktivitetet

programore dhe projektuese të përbashkëta, performanca e përbashkët dhe koordinimi me

institucionet e vetëqeverisjes lokale dhe nxitja e zbatimit të iniciativave të përbashkëta,

mbështetja reciproke dhe qasja në fondet e mbështetjes dhe zhvillimit, forcimi i mëtejshëm i

avokimit dhe përfaqësimi për nevojat dhe prioritetet e klientëve tanë, prezantimi i

shërbimeve të reja për ta, duke promovuar solidaritetin. Formalizimi i bashkëpunimit

ndërmjet OKKK/KKQSH dhe Komunave do të mundësojë realizimin më efikas dhe më të

suksesshëm të aktiviteteve me interes të përbashkët në fushën e: veprimtarisë shëndetësore

– parandaluese dhe sociale – humanitare, ndihmës së parë, dhurimit të gjakut, aktiviteteve

për promovimin e vlerave humane dhe angazhimi vullnetar, ndërgjegjësimi i publikut dhe

trajnimi i komunitetit për mbrojtje dhe vetëmbrojtje në rast fatkeqësish; dhe edukimin,

trajnimin, organizimin dhe integrimin e të rinjve në punën e Kryqit të Kuq, përmirësimin e

qasjes në shërbime të përshtatshme dhe të pranueshme dhe kujdesin për personat

vulnerabël. Shkurt - mundësi të panumërta për veprim të përbashkët me qëllim të zgjidhjes

së sfidave dhe problemeve në bashkësi përmes punës në fushat e kompetencave dhe

interesave të KK dhe Komunave.
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Planifikim urbanistik

Mbrojtje të mjedisit jetësor dhe natyrës

Zhvillim ekonomik lokal

Veprimtari komunale

Kulturën

Sport dhe rekreacion

Mbrojtje sociale dhe mbrojtja e fëmijëve

Arsimin

Mbrojtje shëndetësore

Mbrojtje dhe shpëtim dhe

Mbrojtje kundër zjarreve

Mbikqyrje në zbatimin e punëve nën kompetencën e saj dhe 

Punë tjera të përcaktuara me ligj

Komuna i rregullon dhe kryen punët me interes publik në nivel lokal, të përcaktuara me

ligj dhe është përgjegjëse për zbatimin e tyre. Kompetencat e komunës përfshijnë:

PËR NJËSITË E
VETQEVERISJES LOKALE

Sipas Ligjit për vetqeverisje lokale, „Komuna“ është njësi e vetëqeverisjes lokale, si

bashkësi e banorëve të një zone të caktuar, e përcaktuar me ligj, e cila nëpërmjet

organeve të saj dhe nëpërmjet administratës dhe shërbimeve të organizuara publike,

mundëson kryerjen e kompetencave të përcaktuara me ligj. Komunat janë subjekte

juridike dhe i zbatojnë kompetencat e tyre përmes organeve të zgjedhura drejtpërdrejt

nga qytetarët.

Organet e komunës janë këshilli dhe kryetari i komunës. Këshilli është organ

përfaqësues i qytetarëve që vendos në kuadër të kompetencave të komunës. Këshilli

punon në seanca publike dhe thirret dhe drejtohet nga Kryetari i këshillit, nëse është e

nevojshme, por të paktën një herë në tre muaj.
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VEPRIMTARI PËR TË CILAT JANË
KOMPETENTE KOMUNAT E QË
KANË LIDHSHMËRI ME PUNËN E
KK:

Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe e natyrës, në aspektin e marrjes së masave për

mbrojtjen dhe parandalimin e ndotjes së ujit, ajrit, tokës, mbrojtjes së natyrës,

mbrojtjes nga zhurmat dhe rrezatimi jojonizues;

Mbrojtje dhe shpëtim, në aspektin e kryerjes së përgatitjeve dhe marrjes së masave

për mbrojtjen dhe shpëtimin e qytetarëve dhe të mirave materiale nga

shkatërrimet luftarake, fatkeqësitë natyrore dhe aksidentet tjera dhe nga pasojat

e shkaktuara prej tyre;

Mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijëve, në aspektin e financimit, investimeve,

mirëmbajtjes dhe pronësisë së kopshteve dhe shtëpive të të moshuarve, realizimi i

kujdesit social për personat me aftësi të kufizuara, fëmijët pa prindër dhe kujdesi

prindëror me probleme arsimore dhe sociale, me nevoja të veçanta, nga familjet me

një prind si dhe fëmijët e rrugës, personat në rrezik social, të prekur nga abuzimi

me drogën dhe alkoolin, ndërgjegjësimi i publikut, strehimi i personave në rrezik

social, realizimi i të drejtës së tyre dhe edukimi i fëmijëve të moshës parashkollore;

Bëhet fjalë për kompetenca të mëdha dhe mjaft delikate. Prandaj, kryerja e këtyre

kompetencave zbatohet në përputhje me Programin Kombëtar për Zhvillimin e

Mbrojtjes Sociale.

Mbrojtja shëndetësore, në aspektin e menaxhimit të rrjetit të organizatave publike

shëndetësore dhe objekteve të kujdesit parësor shëndetësor në të cilat komuna

është e përfaqësuar në të gjitha këshillet e të gjitha organizatave publike

shëndetësore, edukimi shëndetësor, promovimi i shëndetit, aktivitetet

parandaluese, mbrojtja shëndetësore e punëtorëve dhe mbrojtje gjatë punës,

mbikëqyrja shëndetësore e mjedisit jetësor, mbikëqyrja e sëmundjeve ngjitëse,

asistenca për pacientët me nevoja të veçanta dhe fusha të tjera të përcaktuara me

ligj;

Njësitë e vetëqeverisjes lokale në kryerjen e punëve nga kompetencat e veta mund

të krijojnë shërbime publike në përputhje me ligjin. Pikërisht përmes këtyre

shërbimeve publike duhet të realizohen një pjesë e madhe e kompetencave të

njësive të vetëqeverisjes lokale. Gjithashtu, ligjërisht është përcaktuar mundësia e

delegimit të kryerjes së punëve nga kompetenca e njësive të vetëqeverisjes lokale

te personat e tjerë juridikë dhe fizikë, në bazë të marrëveshjes së ndërsjellë për

kryerjen e veprimtarive me interes publik.

Më shumë për kompetencat e komunave, këshillit, kryetarit dhe organeve tjera

komunale, përveç Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, mund të lexoni në këtë link.
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Buxheti i komunës është plan vjetor i të hyrave dhe shpenzimeve që financon punët dhe

kompetencat e komunës për një vit fiskal (kalendarik) i cili fillon më 1 Janar dhe përfundon më

31 Dhjetor. Ndarjet buxhetore të papërdorura pushojnë së vlefshmi më 31 Dhjetor të vitit aktual

fiskal, që do të thotë se ato nuk mund të transferohen në vitin pasardhës.

Kush është përgjegjës për buxhetin e komunës? 

Kryetari i komunës është përgjegjës për përgatitjen e buxhetit komunal dhe dorëzimin e tij në

Këshillin e komunës si dhe për realizimin e tij.

Kalendari buxhetor është një mjet që përcakton afatet për planifikimin dhe përgatitjen e

buxhetit komunal për vitin e ardhshëm fiskal. Aktivitetet sipas të cilave zhvillohet procesi

buxhetor zhvillohen gjatë gjithë vitit sipas dinamikës së kalendarit buxhetor të miratuar nga

Këshilli komunal. Në periudhën mes tetorit dhe dhjetorit, kalendari parasheh aktivitete specifike

që komuna duhet t'i ndërmarrë për t'u mundësuar qytetarëve të informohen dhe të përfshihen

aktivisht në përgatitjen dhe prioritizimin e programeve dhe projekteve në kuadër të buxhetit

komunal.

• Prej 1 deri më 20 Tetor: pjesëmarrje në debate publike për prioritetet e programeve të

propozuara të buxhetit të ardhshëm komunal

• Prej 15 deri më 25 Nëntor: pjesëmarrje në debate publike për tekstin e Propozim buxhetin e

komunës.
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Komunikim dhe qasje ndaj zbatimit të mekanizmave për partneritet të suksesshëm

Përvoja tregon se nuk ekziston një model i vetëm i suksesshëm për bashkëpunimin e autoriteteve vendore me palët e tjera të interesuara. Me
rastin e zgjedhjes së modelit për bashkëpunim dhe në procesin e krijimit të tij, në situata të ndryshme aplikohen qasje të ndryshme në varësi
të burimeve në dispozicion, kulturës dhe traditës së bashkëpunimit dhe të ngjashme. Modelet, në disa raste, nënkuptojnë ekzistencën e një
strukture të veçantë bashkëpunimi brenda administratave vendore (departamentet apo zyrat e posaçme për bashkëpunim) dhe
rregulla/dokumente të shkruara që rregullojnë bashkëpunimin e vetëqeverisjes vendore me sektorë të tjerë dhe kontribuojnë në zhvillimin e
tyre. Në raste të tjera, ekziston vetëm një mekanizëm i caktuar institucional, por jo një dokument strategjik, ose ekziston një dokument
strategjik, por nuk ka një kornizë institucionale të përcaktuar qartë për bashkëpunim.

Shumica e komunave në Republikën e Maqedonisë së Veriut sot kanë zhvilluar dhe miratuar Strategji shumëvjeçare për bashkëpunim me
shoqërinë civile me qëllim të krijimit të një mjedisi inkurajues për pjesëmarrje aktive qytetare në procesin e hartimit të politikave dhe zhvillimit
të bashkësisë lokale. Ky qëllim arrihet përmes disa qëllimeve të ndërlidhura që mund të ndryshojnë, për shembull:
• Përfshirja e sektorit civil në krijimin e politikave lokale,
• Zhvillimi i bashkëpunimit dhe shkëmbimi transparent i informacionit ndërmjet komunës dhe sektorit të shoqërisë civile,
• Inkurajimi i aktivizmit qytetar, vullnetarizmit dhe përgjegjësisë sociale,
• Qëndrueshmëria e sektorit të shoqërisë civile dhe partneritetet e zhvilluara,
• Forcimi i kapaciteteve të administratës komunale për promovimin e bashkëpunimit me sektorin e shoqërisë civile dhe zhvillimin e tij, 
si dhe nëpërmjet një plani veprimi shumëvjeçar që zakonisht përmbahet në dokumente strategjike, me aktivitete dhe afate kohore specifike. 

Në mënyrë analoge, OKKK/KKQSH mund të iniciojë formalizimin e bashkëpunimit me komunat përmes formave të ngjashme të bashkëpunimit
ose dokumenteve të shkruara në të cilat do të specifikojnë projektet dhe aktivitetet e përbashkëta dhe do të kontribuojnë për një komunitet
edhe më human.

MODELI PËR BASHKËPUNIM
ME KOMUNAT 

QËLLIMET E KOMUNIKIMIT 

Qëllimet e komunikimit mund të barazohen me përfitimet (për të dyja palët) nga realizimi apo forcimi i bashkëpunimit ndërmjet OKKK/KKQSH
me NJVL-në dhe në të njëjtën kohë mund të përcjellim pjesën e këtij dokumenti të quajtur “Pse është i rëndësishëm bashkëpunimi me
komunat?”. Qëllimet e komunikimit mund të jenë të shumta dhe disa prej tyre janë:
• Forcimi i bashkëpunimit të OKKK me NJVL-në dhe me këtë edhe pozicionimi i KK në vend;
• Sigurimi i komunikimit të vazhdueshëm proaktiv dhe reaktiv me komunat,
• Rritja e dukshmërisë dhe të kuptuarit publik të rolit të KK,
• Sjellja e prioriteteve dhe politikave të Kryqit të Kuq me qytetarët (dhe përafrimi i tyre me ato të autoriteteve lokale);
• Përmirësimi, transparenca aktive dhe llogaridhënia për punën dhe rolin e të dyja palëve përmes kontakteve të rregullta me mediat dhe
qytetarët dhe në këtë mënyrë rritja e besimit të qytetarëve në institucionet e sistemit;
• Hartimi i përbashkët i nevojave lokale të komuniteteve dhe në këtë mënyrë përmirësimi i shërbimeve të KKr dhe të gjitha aktiviteteve
humanitare;
• Realizimi i fushatave për të mirën publike dhe interesin publik të cilat promovojnë vlera, masa dhe shërbime për një jetë më të mirë të
qytetarëve dhe rrisin ndërgjegjësimin e publikut;
• Informimi i popullatës në rast krizash, aksidentesh dhe fatkeqësish,
• Përfshirja e OKKK në proceset vendimmarrëse, krijimin e strategjisë, zhvillimin e politikave, shërbimet e reja, etj.
• Zgjidhjen e përbashkët të problemeve dhe sfidave lokale në komunitet nga zonat ku ekziston një mandat i përbashkët për të vepruar
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PARIME TË CILAT E GARANTOJNË SERIOZITETIN E OKKK
/ KKQSH SI PARTNERË NË BASHKËPUNIMIN ME
NJËSITË E VETQEVERISJES LOKALE

Respekti dhe besimi i ndërsjellë - çdo bashkëpunim i suksesshëm dhe afatgjatë bazohet në një marrëdhënie të hapur dhe të ndershme

me respekt dhe besim, e cila përfshin komunikim transparent dhe konstruktiv si dhe koordinim të rregullt.

Përshtatja e vizioneve dhe vlerave - vendosja e saktë dhe e zgjuar e qëllimeve të përbashkëta sipas kontekstit lokal. Hartimi i përbashkët i

nevojave të qytetarëve dhe grupeve të synuara.

Planifikimi në kohë dhe i mirë - çdo proces vendimmarrje duhet të bazohet në informacion, dëshmi dhe perceptim të problemit në

kontekstin e caktuar. Planifikimi i mirë i procesit, për sa i përket kornizës kohore, palëve të interesuara dhe informacionit dhe

dokumenteve të nevojshme rrit ndjeshëm mundësinë e marrjes së një politike apo vendimi të suksesshëm.

Përfshirja e të gjitha palëve të interesuara - element kyç për një proces të suksesshëm të vendimmarrjes është përfshirja e të gjitha

palëve të interesuara, gjegjësisht të gjithë palëve të interesuara që kanë interes të shprehur ose jo të shprehur për vendimin apo politikën

që do të merret. Planifikimi i mirë i palëve të interesuara mund të ndikojë ndjeshëm në suksesin e procesit dhe veçanërisht në shkurtimin

e kohës dhe shmangien e reaksioneve negative pas përfundimit të procesit.

Shkëmbimi në kohë dhe i mjaftueshëm i informacionit - Mungesa e informacionit mund të ketë ndikim negativ në vendimmarrje,

veçanërisht nëse qasja e pabarabartë në informacion çon në konkluzione të bazuara në informacione jo të plota, si dhe mosbesim

ndërmjet palëve të interesuara. Kuptimi i interesave dhe nevojave të të tjerëve në proces është po aq i rëndësishëm sa të kuptuarit e

interesave dhe nevojave tuaja.

Edukimi i palëve të interesuara – Qasja e pabarabartë në informacione, veçanërisht në fusha të caktuara të ekspertizës, ka një ndikim të

madh në vendimmarrje, si dhe në besimin reciprok të vendimmarrësve. 

Transparenca e aktiviteteve që zhvillohen gjatë procesit - transparenca arrihet përmes shkëmbimit të mjaftueshëm dhe në kohë të

informacionit, edukimit dhe procesit të hapur të konsultimit. Është veçanërisht e rëndësishme, në kushtet e burimeve të kufizuara

financiare dhe të tjera, të sigurohet transparencë e mjaftueshme, për shkak të vlefshmërisë së vendimeve të marra dhe zgjedhjes së bërë

nga alternativat e mundshme.

Mundësi për të legjitimuar interesat e palëve të interesuara - pas marrjes së informacionit dhe njohurive të mjaftueshme, pavarësisht se

vendimet e marra gjithmonë nuk do të jenë të favorshme për të gjitha palët e interesuara, është e rëndësishme që të gjithë palët e

interesuara të kenë mundësinë dhe të drejtën për të legjitimuar interesat dhe nevojat e tyre, si potencial për ruajtjen e kontinuitetit të

procesit, përkatësisht rishqyrtimin e mëvonshëm dhe ndryshimin e mundshëm të vendimeve të marra dhe zgjedhjen e bërë të

alternativave, nëse konstatohet se ka zgjidhje dhe mundësi më të mira.

Llogaridhënia në procesin e shqyrtimit të alternativave të mundshme dhe të ofruara - ndërtimi i marrëdhënieve dhe bashkëpunimi të

bazohet në një qasje më të gjerë në shfrytëzimin e burimeve të ndërsjella të organizatës dhe institucioneve (bashkëpunimi nuk duhet të

jetë ekskluzivisht i natyrës financiare).

Ndërtimi i kapaciteteve apo përdorimi i kapaciteteve ekzistuese për monitorim dhe evaluim

Faktorë të tjerë të suksesit mund të jenë: motivimi dhe vullneti për të bashkëpunuar nga të dyja palët, përkushtimi i palëve në procesin e

përgatitjes dhe zbatimit të modeleve të bashkëpunimit, të kuptuarit e vlerave dhe përfitimeve të bashkëpunimit, ndarja e burimeve nga

autoritetet vendore për të zbatuar masat e parashikuara në modelin e bashkëpunimit, për të ruajtur fokusin për të siguruar adoptimin

dhe zbatimin e modeleve, modelin e bashkëpunimit për plotësimin e kushteve, mundësive dhe nevojave të komunitetit vendor etj.

Roli avokues i shoqatës kombëtare duhet të merret gjithmonë parasysh në vendosjen e bashkëpunimit por edhe gjatë tij si një aspekt kyç

i veprimit. Misioni i organizatës kërkon që ne të adresojmë, avokojmë dhe lobojmë për grupet tona të synuara, pra për nevojat dhe

interesat e tyre.
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UDHËZIME PËR KOMUNIKIM /
QASJE NDAJ KOMUNAVE

Procesi i komunikimit të jetë i qartë dhe i njohur për të gjithë palët e

interesuara;

Komunikimi të jetë në kohë, i hapur, i sinqertë dhe i dyanshëm;

Shkëmbim transparent dhe i mjaftueshëm i informacionit, përvojave,

njohurive;

Të merret parasysh mandati kryesor i komunës si pjesë e administratës

publike, si dhe menaxhimi i fushave përkatëse të përgjegjësisë së saj

(tematike dhe gjeografike) dhe përcaktimi i prioriteteve të politikës

administrative;

Në prezantimet, gjegjësisht prezantimin para Kryetarit të Komunës apo

Këshillit, të përdoren më shumë numra dhe tregime - tërheqin

vëmendjen, japin arsye më logjike për t'u dëgjuar;

Në prezantim të theksoni në mënyrë specifike ato fusha në të cilat

mund të arrini bashkëpunim ose të shihni mundësi për projekte apo

aktivitete të përbashkëta. Lidhni qëllimet tuaja dhe kërkesat ligjore, në

këtë mënyrë ata do t'ju kuptojnë dhe motivojnë më lehtë dhe më shpejt

për të bashkëpunuar;

Të inicohen mënyra të reja inovative bashkëpunimi, të eksplorohen të

gjitha mundësitë;

Të konkretizohen dokumentet e shkruara për bashkëpunim, të

angazhohen të dyja palët jo vetëm për partneritete formale por edhe

afatgjata me synime të sakta e të arritshme sociale;

Të merren parasysh kompetencat e tyre, strategjitë e bashkëpunimit,

programet e zhvillimit ekonomik lokal, strategjitë kombëtare dhe të

gjitha dokumentet strategjike që disponojnë dhe janë me interes për

OKKK/KKQSH dhe në këtë mënyrë të bëhet një kryqëzim i fushave

prioritare dhe qëllimeve të përbashkëta.

Të merret parasysh kalendari buxhetor i cili do të ishte bazë për

dinamikën e kornizës kohore dhe planifikimin e aktiviteteve në procesin

e arritjes së bashkëpunimit me komunën;

OKKK/KKQSH t'i kushtojnë vëmendje vendndodhjes territoriale të

komunës;

Të inicohet përdorimi i bazave të të dhënave të përbashkëta të

komunitetit lokal për hartimin e saktë të nevojave mjedisore;

Gjatë komunikimit me komunat është e rëndësishme të merren parasysh sa vijon:  
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 Programi vjetor për punë të vetqeverisjes lokale

 Programi për punë të kryetarit të  vetqeverisjes lokale

 Strategjia për bashkëpunim me sektorin civil

 Strategjia për arsim

 Strategjia për mbrojtje sociale

 Strategjia për ZHEL (Zhvillim ekonomik lokal)

 Programi në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit, mbrojtjes nga zjarri dhe menaxhimit të

krizave

 Plan strategjik për uljen e rreziqeve nga katastrofat

Korniza kohore: më së voni deri më 20 Prill të vitit në vijim

Udhëzime: Njësitë e vetëqeverisjes lokale rregullisht krijojnë politika dhe strategji në nivel lokal për

prioritetet dhe kompetencat e interesit të tyre. Organizatat komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit

të Kuq të qytetit të Shkupit si partnerë të institucioneve vendore duhet të ndjekin vazhdimisht këtë

normë dhe veprime në mënyrë që të veprojnë në drejtim të arritjes së përbashkët të qëllimeve të

rëndësishme për kontekstin lokal. 

Çka duhet të analizoni? 

Nga dokumentet e përmendura duhet të nxirren përpjekjet e institucioneve vendore që i përgjigjen

punës dhe interesit të organizatës komunale të Kryqit të Kuq ose Kryqit të Kuq të qytetit të

Shkupit.
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*Theksojmë se kornizat kohore
të dhëna janë propozim, të
njejtat mund t’i përshtaten
kontekstit lokal 

HAPI 1 – Analiza e politikave dhe strategjive të NjVL

Korniza kohore: më së voni deri më 5 Maj të vitit në vijim

Udhëzime:Organizata komunale e Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit, pas

përcaktimit të prioriteteve dhe angazhimeve që janë në interes të përbashkët me njësitë e

vetëqeverisjes lokale, duhet të krijoj një katalog të aktiviteteve/projekteve/programeve që mund të

prezantohen. si propozime për bashkëpunim me NJVL.

HAPI 2 – Krijimi i katalogut të aktiviteteve

 Njohje me kryetarin/ët e komunave me punën e OKKK / KKQSH apo

 Prezantimi i angazhimeve me interes të përbashkët dhe katalogut të aktiviteteve /

projekteve / programeve.

Korniza kohore: më së voni deri më 10 Maj të vitit në vijim

Udhëzime: Sekretari i organizatës komunale të Kryqit të Kuq ose Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit

duhet të vendos kontakte me kryetarin ose kryetarët e njësive të vetëqeverisjes lokale nga territori

i mbuluar nga OKKK/KKQSH për të caktuar një takim. Si përfaqësues i takimit, përveç Sekretarit të

OKKK/KKQSH, është e dëshirueshme (opsionale) që të marrin pjesë edhe Kryetari i OKKK/KKQSH

dhe/ose një anëtar i Bordit Drejtues. Në varësi të praktikës së krijuar më parë, takimi mund të

zhvillohet në drejtim të:

Në takimin me kryetarin e komunës është e nevojshme të bien dakord për hapat e mëtejshëm,

gjegjësisht caktimin e një takimi me personat përgjegjës nga sektoret/njësitë e komunave dhe

përcaktimin e një pike draft në një seancë të ardhshme të Këshillit të komunës për realizimin e

shpërndarjes për anëtarëte të njejtit.

HAPI 3 – Mbledhje me Kryetarin/ët e NjVL
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Korniza kohore: më së voni deri më 30 Maj të vitit në vijim

Udhëzime: Takimi me personat përgjegjës të sektoreve/njësive përgjegjëse për çështjet e interesit

të përbashkët (arsim, mbrojtje sociale dhe mbrojtje të fëmijëve, kujdes shëndetësor, mbrojtje dhe

shpëtim, mbrojtje nga zjarri etj.) synon të sjellë punën e OKKK/KKQSH më afër tyre në drejtim të

specifikimit të mundësive për bashkëpunim. Rekomandohet që në takim të ndahen praktikat

pozitive, nevojat në terren ose përvojat krahasuese. Nëse është e nevojshme, takimi mund t'i vihet

në hartë komunitetit dhe nevojave që do të jenë bazë për ndërtimin e partneriteteve të

qëndrueshme.

H
A

PA
 K

ON
K

R
ET

 P
ËR

 Q
A

SJ
E 

D
H

E
R

EA
LI

Z
IM

 T
Ë 

B
A

SH
K

ËP
U

N
IM

IT
 M

E 
N

JV
L HAPI 4 – Mbledhje me personat përgjegjës të sektoreve /

njësive të NjVL

Korniza kohore: më së voni deri më 30 Maj të vitit në vijim 

Udhëzime: Kur flasim për shpërndarje para anëtarëve të këshillave të njësive të vetëqeverisjes

lokale, është e rëndësishme të theksohet se qëllimi i këtij shpërndarjeje ka për qëllim vendosjen e

informatave për punën e organizatës komunale Kryqit të Kuq apo Kryqit të Kuq të qytetit të

Shkupit dhe jo shpërndarje për Lëvizjene e Kryqit të Kuq. Dokumenti shoqërohet me një prezantim

dhe udhëzime për të. Sesioni i diseminimit nuk duhet të zgjasë më shumë se 20 minuta, përveç

nëse është rënë dakord për një kohëzgjatje më të gjatë me anëtarët e këshillit. Prezantimi duhet

të nxjerrë në pah aktivitetet/projektet/programet për të cilat OKKK/KKQSH është i njohur në

komunitetin në të cilin vepron dhe të cilat hapin mundësi bashkëpunimi me NJVL-të për thellimin,

përmirësimin e tyre apo zbatimin e aktiviteteve të reja.

HAPI 5 – Diseminim para Këshillit të NjVL

Korniza kohore: më së voni deri më 30 Qershor të vitit në vijim

Udhëzime: Rekomandohet që organizatat komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të

Shkupit pas zbatimit të hapave të lartpërmendur të fillojnë nënshkrimin e një memorandumi të

përgjithshëm të bashkëpunimit, i rekomanduar për një periudhë më të gjatë (p.sh. pesë vjet).

Memorandumi i Përgjithshëm përcakton segmentet që do të jenë në fokus në punën e

OKKK/KKQSH dhe NJVL-së dhe kanë për qëllim afirmimin e rolit të Kryqit të Kuq si ndihmës i

autoriteteve shtetërore. Nëse është e nevojshme, OKKK/KKQSH mund të kontaktojë Zyrën Qendrore

të KKRMV-së për mbështetje në krijimin e memorandumit për bashkëpunim. 

HAPI 6 – Nënshkrimi i memorandumit

Korniza kohore: më së voni deri më 15 Shtator të vitit në vijim

Udhëzime: Në pajtim me memorandumin e përgjithshëm të bashkëpunimit, është e nevojshme

nënshkrimi i marrëveshjes vjetore me të cilën do të rregullohen të drejtat dhe obligimet e njësisë

së vetëqeverisjes lokale dhe organizatës komunale të Kryqit të Kuq/Kryqit të Kuq të qytetit të

Shkupit. Bashkëpunimi i rekomanduar i lartpërmendur, gjegjësisht parashikimi i

aktiviteteve/projekteve/programeve si konto e posaçme buxhetore, duhet të rregullohet në

mënyrë specifike në këtë marrëveshje. 

HAPI 7 – Nënshkrimi i marrëveshjes

25



ВKorniza kohore: rrjedhimisht gjatë vitit

Udhëzime: Organizata komunale e Kryqit të Kuq/Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit me qëllim të krijimit

të partneriteteve të qëndrueshme me njësitë e vetëqeverisjes lokale duhet t'i propozojë kryetarit të

NJVL-së pjesëmarrjen në punën e Këshillit të Komunës për prezantimin e programit vjetor të punës

së OKKK/KKQSH jo më vonë se 15 Dhjetor të vitit 2022 dhe një tjetër pjesëmarrje jo më vonë se 15

Mars të vitit 2023 për prezantimin e raportit vjetor të punës së OKKK/KKQSH.

Rekomandohet që kryetarët e NJVL-ve nga territori në të cilin funksionon OKKK/KKQSH të ftohen

në ngjarje më të rëndësishme (ceremoni për dhuruesit e gjakut, gara komunale për ndihmën e

parë etj.) për të theksuar mbështetjen dhe bashkëpunimin.

Gjithashtu, në njësitë e vetëqeverisjes lokale duhet të krijohen organizata bazë të Kryqit të Kuq. Në

të njëjtën kohë, nëse nuk është kundërindikuar, anëtarë të strukturave drejtuese të OKKK/KKQSH

të mund të jenë edhe përfaqësues të njësive të vetëqeverisjes lokale, përkatësisht personat

përgjegjës për punën programore në NJVL.
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СBashkëpunimi i Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit me Qytetin e Shkupit bazohet në procesin e lobimit dhe zhvillimit të marrëdhënieve me zyrën e

kryetarit dhe vendosjen e kontakteve të drejtpërdrejta me kryetarin e komunës. Si model i mirë funksionon edhe sistemi i tyre i komunikimit me

personat përgjegjës në qytetin e drejtorive për fëmijë, shëndetësi dhe mbrojtje sociale dhe departamenti i ndihmës ndaj fatkeqësive. Si segment i

rëndësishëm i bashkëpunimit theksojnë takimet e drejtpërdrejta dhe të menjëhershme me kryetarin e komunës, njohjen e drejtpërdrejtë të tij me

punën e Kryqit të Kuq, aktivitetet dhe fushat e veprimit dhe rëndësinë e tyre për mbarë popullatën e Shkupit dhe më gjerë. Kontakti i

drejtpërdrejtë i kryetarit të komunës me aktivitetet e realizuara në terren është i rëndësishëm, veçanërisht ftesat për ngjarjet e mbështetura nga

Qyteti i Shkupit (p.sh. ngjarje promovuese, ngjarje për grupe të ndryshme të synuara) në mënyrë që kryetari dhe drejtoritë kompetente të kenë

një qëndrim realist. tabloja e ndikimit në komunitet, ndryshimet, të cilat Kryqi i Kuq i bën me mbështetjen dhe nevojën e tyre.

Bashkëpunimi i KKQSH me Qytetin e Shkupit është edhe çështje e respektimit të parimit të llogaridhënies, transparencës dhe disponueshmërisë së

informacionit si dhe prezantimit të mjeteve financiare të destinuara për një aktivitet të caktuar. Qyteti i Shkupit, përveç materialit, ofron edhe

mbështetje financiare për financimin e projekteve/programeve që tashmë janë karakteristikë e njohur e Qytetit të Shkupit dhe shembull pozitiv

në të gjithë komunitetin, si: Pika për të pastrehurit dhe Strehimorja, Stacion shpëtimi malor, projekti për mbështetjen e të moshuarve/Qendrat e

kujdesit ditor për të moshuarit, Klubet shkollore për edukim dhe parandalim, Projekti i mbështetjes së Butonit, projekti për mbështetjen e target

grupeve vulnerabël të përdoruesve, mbështetje për hapjen e Qendrës Ditore të Dhurimit të Gjakut, etj. Rezultatet pozitive nga funksionimi i tyre

ndahen rregullisht me qytetin përmes raporteve mujore, tremujore dhe vjetore, treguesve, raporteve financiare. Në këtë mënyrë, KKQSH fiton

besimin e Qytetit dhe forcon pozitën e një partneri të qëndrueshëm dhe serioz.

Një faktor tjetër i rëndësishëm për bashkëpunim të suksesshëm sipas KKQSH është procesi i promovimit transparent të

aktiviteteve/programeve/projekteve – Ftesat e rregullta dhe promovimi i të njejtave në mediat tradicionale (radio, TV), media elektronike (web

portalet, Facebook, Instagram, e-gazeta) por edhe theksim i rregullt i mbështetjes së Qytetit të Shkupit përmes vendosjes së dukshme të logos

së tyre. Në shenjë falënderimi për mbështetjen e vazhdueshme, KKQSH rregullisht ndan mirënjohje për individë nga sektorët komunalë dhe për

kryetarët e komunave. Ata janë të ftuar të rregullt në ngjarjet kryesore promovuese të organizatës (mbledhje solemne, në shënime datash të

rëndësishme, përvjetorë, etj.).

Bashkëpunimi filloi në vitin 2005 dhe u intensifikua në vitin 2009 përmes zhvillimit të përbashkët të disa projekteve që ishin pjesë e programit të

kryetarit të komunës për promovimin e shërbimeve sociale në qytetin e Shkupit. Bashkëpunimi ka zgjatur 17 vjet dhe çdo vit rishikohen aktivitetet

sipas vlerësimit të ekipit të përbashkët me Njësinë për mbrojtje sociale dhe të fëmijëve dhe shërbimin profesional të Kryqit të Kuq të qytetit të

Shkupit.

SHEMBUJ POZITIV NGA
PRAKTIKA
Bashkëpunim ndërmjet Organizatës së Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit



Në territorin e OKKK Strumicë ekzistojnë 4 njësi të vetëqeverisjes lokale, komuna e Strumicës, Bosillovës, Vasilevës dhe Novo Sellës. Secili prej

tyre ka buxhet vjetor në përputhje me programin vjetor të punës së OKKK Strumicë. Komunat marrin pjesë në: financimin e aktiviteteve në

fushën e punës rinore, motivimin e dhuruesve të gjakut, kampin veror për të rinjtë etj.

Në bashkëpunim me komunat, një nga aktivitetet më të dukshme të OKKK Strumicë mund të veçohet ofrimi i asistencës personale e cila është

marka e tyre për njohje.

Me komunën e Strumicës kanë realizuar disa projekte të cilat kryesisht financohen nga donatorë të huaj, programi Reload i UNDP-së për

kujdesin e të moshuarve me aftësi të kufizuara si shërbim i domosdoshëm për personat që nuk mbulohen me asistencë personale.

Vendosja e bashkëpunimit me komunën Vasilevë dhe Novo Sellë duke hapur dy zyra për zhvillimin e shërbimeve sociale për kujdesin e të

moshuarve dhe trajnimin për kujdestarët, veçanërisht në zonat rurale. Në të njëjtën kohë, OKKK Strumicë po ndërton marrëdhënie të

suksesshme me njësitë fqinje të vetëqeverisjes lokale në pjesën e trajnimit të ofruesve të shërbimeve (asistentëve personal).

Gjithashtu, me qëllim të afirmimit të rolit juridik të organizatës, OKKK Strumicë është anëtar i organeve të mbrojtjes sociale në 4 vetëqeverisje

lokale.

Organizata komunale e Kryqit të Kuq Manastir filloi bashkëpunimin me vetëqeverisjen lokale me nënshkrimin e memorandumit dhe seancat e

shpërndarjes për njohjen e komunës me aktivitetet dhe punën e Kryqit të Kuq. Bashkëpunimi i tyre përfshin një sërë projektesh dhe aktivitetesh

në aktivitete të ndryshme me interes të përbashkët dhe sot Komuna e Manastirit është një nga mbështetësit dhe ndihmësit kryesorë për

realizimin me sukses të misionit të OKKK Manastir. Bashkëpunimi është i dukshëm përmes: 

• Pjesëmarrjes së vetëqeverisjes lokale në aktivitetin social-humanitar të OKKK Manastir, veçanërisht në përkujdesjen e të pastrehëve si dhe në

trajnimet për asistencë personale dhe përkujdesje ndaj të moshuarve;

• Pjesëmarrjes dhe aplikimit të rregullt të OKKK Manastir në thirrjet për projekte të komunës;

• OKKK Manastir është i përfaqësuar në këshillin rinor lokal të komunës përmes një vullnetari nga organizata; 

• Mbajtjes së kurseve rifreskuese për ndihmën e parë për punëtorët në sektorin administrativo-juridik si dhe për anëtarët e këshillit të

Komunës së Manastirit;

• Organizimit të aksioneve të dhurimit të gjakut dhe seancave motivuese për dhurimin e gjakut. 

Bashkëpunim ndërmjet organizatës komunale të Kryqit të Kuq Manastir me komunën e Manastirit

Bashkëpunim ndërmjet organizatës komunale të Kryqit të Kuq Strumicë dhe Komunës së Strumicës, Bosillovës, Vasilevës dhe Novosellës

Bashkëpunim ndërmjet organizatës komunale të Kryqit të Kuq Koçan dhe Komunës së Koçanit

Dorëzimi i Raportit vjetor dhe Planit vjetor të Punës së organizatës komunale për shqyrtim dhe miratim nga Këshilli i Komunës së Koçanit është

praktikë e kahershme e themeluar e OKKK Koçani në fushën e informimit dhe llogaridhënies. Çdo vit, si pikë e mbledhjes së Këshillit të

Komunës së Koçanit, shqyrtohet Programi i Punës dhe Raporti Vjetor për vitin e kaluar, të cilat më tej shqyrtohen në mbledhjen e Komisionit për

Çështje Sociale të përbërë nga përfaqësues të Këshillit. Praktika e deritanishme është që Raporti dhe Programi të miratohen menjëherë me

shumicë të madhe. Sekretari ftohet në seancën e Këshillit dhe i përgjigjet çdo pyetjeje të bërë nga këshilltarët.

                                                                 

Informimi i anëtarëve për programet dhe aktivitetet e realizuara nga organizata komunale ndikon në krijimin e përshtypjes dhe opinionit pozitiv

për organizatën komunale të Kryqit të Kuq Koçan.
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