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Në fund të këtij viti 2011 ia parashtrova vetes
pyetjen:

A mund ta kthej kohën prapa dhe ti zgjedh
vetëm momentet e mira të kaluara nëpër vite?

Nuk e di a ua qëllova mendimet, mirëpo këto
ditë kam folur me shumë miq për këtë temë dhe më
duket se të gjithë ndanim mendimet e njejta. Është e
çuditshme se si para mbarimit të çdo viti të gjithë thua-
jse mendojme njejt, ç’ka dhe si vepruam, vallë finansat
kanë qënë të mira, ç’ka gabuam...

Në përgjithësi pyetje për çështjet e proble-
meve.

A probleme jo se nuk ka apo duhet të bindim
veten se nuk ekzistojnë.

Ndoshta do të ishte e mjaftueshme të mos i
zmadhojmë.Vazhdimisht ankohemi dhe qahemi,sikur
ato do të zgjidheshin vetë nëse ua impnojmë më të afër-
mve dhe miqëve.

Vazhdimisht harojmë që nëse pak e ndrysho-
jmë këndvështrimin, jeta nuk është edhe aq e keqe.
Ashtu thotë edhe fjala e urtë: Njerui vetë e krijon fatin
e tijë!

Ju sfidoj që me këtë qëllim ta filloni vitin e ri
2012.

Merreni jetën fortë në duart tuaja, mos u bëni
lakimtar të tepër, të vrazhdë, të padurueshëm, gën-
jeshtarë, të pandjeshëm....

Dhe duratë për ju!
Edhe disa fjalë të urta, të cilat ndoshta 

"Kjo botë është vend i rrezikshëm për të jetuar, jo
për shkak të njerëzve të këqijë të cilët ekzistojnë , por nga
shkaku i atyre njerëzve të cilët nuk ndërmarrin asnjë gjë
në lidhje me atë’ – Albert Anshtajn
Ai që nuk din, dhe nuk është i vetëdijshëm që nuk din-
shmanguni atijë; ai që nuk din, a është i vetëdijshëm që
nuk din- ai është i rezikshëm; ai që din, a nuk është i
vetëdijshëm që din- zgjoheni atë; ai që din, a është i
vetëdijshëm që din- ndiqeni atë! – Konfuçie
20 vite nga tash, më shumë do të jeni të zhgënjyer nga
veprat të cilat nuk i keni bërë, se sa nga ato vepra të cilat
i keni bërë. Prandaj hudheni kravatën dhe largohuni nga
porti i sigurtë. Kapeni erën në velat tuaja. Hulumtoni.
Ëndërroni. Zbuloni ‘ – Mark Tuen

Gëzuar vitin e ri 2012!
Sinqerisht i juaji

Dimenzioni i ri

Hyrje
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D
hurimi është pjesë e pakalueshme në traditën botërore. Të gjitha traditat e lidhura me ciklin jetë-
sor të njeriut, prej lindjes deri në vdekje, lidhen me dhurata që kanë funksion praktik, por edhe
simbolik. Sipas traditave të grupeve etnike në territorin e Maqedonisë, psh. nusja u jep dhurata

familjes së burrit, por edhe vet pranon dhurata prej tyre. Ky këmbim dhuratash që bëhet sipas një scenario
të përcaktuar rreptësisht, nuk është vetëm ekonomike - ai moment është më shumë së një marëveshje e
shkruar, dhe është ai që ,, vulos” lidhjen e dy familjeve, është shenjë e vullnetit të mirë për miqësi. Për
dallim nga blerja, ku gjëja e blerë nuk është ,,ngarkuar” me ndonjë obligim për t’u kthyer, dhurata
megjithatë nënkupton reciprocitet. Nëse dikush kujtohet psh. për ditëlindjen tënde, dhe gjatë kësaj të
dhuron diçka, është e arsyeshme që edhe ju t’ia ktheni me një gjest të njëjtë. Obligimi nuk i dedikohet
vetëm gjestit, porse, vlerës materiale të dhuratës-shpesh na vjen shum keq, kur dhuratën e shtrenjtë
duhet ta kthejmë me një të lirë, dhe sadoqë finansiarisht nuk jemi në gjendje, shiqojmë ,,ta tejkalojmë”
duke i dhuruar diçka vlera e të cilës është si ajo të cilën na e kanë dhuruar. Në këtë mënyrë mes nesh dhe

I l i n ka  J a k i m o v s ka
I n s t i t u t i  p ë r  e t n o l o g j i  d h e  a n t r o p o l o g j i

w w w . i e a . p m f . e d u . m k

,, I pari që më kaloi,
më dhuroi një mollë,

ai, që më dhuroi mollën,
si ai të rrotullohet.

I dyti që më kaloi,
më dhuroi unazë të artë,

ai, që më dhuroi unazë të artë,
nëpër të të kalojë.

I treti që më kaloi,
ai në ëndërra mua më godet,

ai, që mua në ëndërra më godet,
me atë të kurorëzohem.

(këngë popullore maqedonase) 
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të tjerve vendoset një raport i balansuar, ku nuk
dominon asnjëri, dhe nuk ndjehet më pak i vlef-
shëm. 

Ekzistojnë shembuj të shumtë interesant për cere-
moninë e dhurimit te fiset dhe popujt. Kështu te in-
dianët amerikan të bregut veri-perëndimor të
Oqeanit të Qetë ekziston ceremonia e ashtuquajtur
,,potllaç”, ku nikoqiri bën organizim vetëm për t’u
dhënë dhurata miqve të tij, dhe atë secilit sipas
rëndësisë dhe statusit social. Familjet rivale shpesh
garojnë cili do të organizojë aheng më të madh, dhe
cili më shumë do të dhurojë duke përfshirë edhe
shkatërrimin e pasurisë së vet dhe të gjërave si
shenjë e superioritetit. Në Papua, Guinenë e Re, pop-
ullata vendase organizon të ashtuquajturin ,,kulla”,
ceremoni për shkëmbim të gjërave ( gjerdane dhe
hallkë të përpunuara prej guacave), që rrjedh në
rreth në mbarë territorin e të gjitha bashkësive të
gadishullit në kundërshtim me akrepat e orës. 

Pjesmarrja në ,,kulla” shënon përkatësinë e bashkë-
sisë, përderisa pjesët e zbukurimit vërtetojnë sta-
tusin social. Dhurimi në këto bashkësi është simbol
i fuqisë shoqërore: çka je në situatë të dhurosh, aq
ke mundësi që të japësh, me një fjalë, ajo do të thotë
se je – i pasur. 

Në religjionet e mëdha dhuratat nënkuptojnë një
qasje më ndryshe, si obligim moral të atyre që kanë
për të dhënë ndaj atyre që kanë më pak ose nuk
kanë. Në këtë mënyr bashkësia i ndihmon grupet e
vuajtura, pa kërkuar diçka që t’u kthehet. Dhurimi
nuk nënkupton vetëm gjëra, ushqim ose të holla-
dhënja e çfardo ndihme, përfshihet edhe në bised
të thjeshtë për një problem mund të bëjnë dallim të
madh. Ajo që ,,jepet” është gjegjësisht kujdes i ynë
dhe koha jonë, dhe ajo është më e shtrenjtë se kom-
penzimi material. Jemi të vërshuar nga reklamet që
insistojnë të blejmë dhe dhurojmë gjëra gjatë kohës
së festive të cilat në traditën lokale ose nuk ekzisto-
jnë ose nuk lidhen me dhënjen e dhuratave. Shem-
buj tipik për komercializimin e festës së Shën
Valentinit ( ,, Festa e të dashuruarve”) , Viti i ri ( i cili
së paku në territorin tonë asnjëher nuk ka nënkup-
tuar zbukurimin e bredhit dhe këmbimin e dhu-
ratave), ose komercializimin e shënimit të
ditëlindjeve, që ishte i panjohur për gjyshërit tanë.
Dhuratat bëhen stereotipe, jo kreative, industriale
dhe shpesh krejtësisht të panevojshme ,, teprica” në
shtëpitë tona, posaçërisht nëse na janë dhuruar nga
njerëz të cilët nuk na njohin mirë dhe nuk i njohin
shijet dhe nevojat tona. Në vend që në mënyr jo kri-

tike t’i qasemi kësaj shoqërie harxhuese, më mirë
është të nxisim fantazinë duke bërë dhurata të
mvetësishme të lira, të cilat do t’ia dhurojmë atij të
cilit i është i rëndësishëm dhe që janë të dhuruara
me dashuri, përshkak se asnjë njeri tjetër nuk do të
kishte një gjë të këtill-bluzë me një nënshkrim in-
teresant të përpunuar me ngjyra tekstili, këngë me
përkushti, miks muzikor special në CD që përkujton
në momentet e përbashkëta, lule dhe fleta nga
shëtitja e fundit në Vodno, kuti për zbukurime me
guri dhe guaca nga pushimi në det, fotografi në mur
prej teje dhe mikut që ka rëndësi nga një ngjarje e
bukur…

Nga ana tjetër njerëzit të cilët mund që si njihni,
ndërsa e dini që u nevojiten gjërat që i keni tepricë,
veshje të përdorur, këpucë, gjëra për amvisëri, mo-
bilje, kompjuter i vjetër ose libra të cilat gjatë kohë
nuk i keni shpalosur. Gjërat të cilat vazhdimisht na
hapin punë, që t’i fshijmë nga pluhuri, rivendojmë,
mundohëmi t’ju gjejmë vend për ti vendosur, duke
përsëritur se ,,ndoshta do të më duhen”, gjegjësisht
mbesin të papërdorura. Dhënja e tyre të tjerëve do
si do nuk duhet të kufizohet vetëm me këto gjëra-
volontimi për çfardo qëllimi humanitar është njëri
ndër ,,dhurimet” që pa dyshim është njëri prej më të
rëndësishmeve nga ne për bashkësinë. Ndjenja e kë-
naqësisë që dikujt i keni ndihmuar, është reci-
procitet i duhur për dhuratën tuaj, diçka që ju
begaton në kuptimin shpirtëror. Ashtu siç u citua
kënga popullore, më shumë se ari ose dhuratat tjera
materijale është gjesti i dashurisë, përqafimit, fjalës
së mirë ose buzëqeshjes. Për dikë që është i dhënë
për muzikë, shkrime, aktrim ose fotografim themi se
ai e ka dhuratë ,,nga Perëndia” që i ka dhënë talent
të cilin e dallon prej të tjerëve. Ashtu si talente të
këtilla që duhet të nxiten dhe zhvillohen që të vinë
deri te të shprehurit e plotë, ashtu duhet të zhvillo-
het edhe dhuntia për dhurim. 

Kryqi i kuq jep mundësi të mëdha për atë - me
dhurim të gjakut, donim të mjeteve ose përkush-
timin e kohës dhe energjisë për ndonjërën nga ak-
tivitetet, por më shumë nga të gjitha me
përkrahje të vlerave dhe principeve të tija
të cilat nuk nënkuptojnë egoizëm në
marrje dhe kopraci në dhënje, por të
kundërtën, altruizëm dhe soli-
daritet me çka ju bëheni dhu-
rues të vërtet. 
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SA ME PUNËN TUAJ SI KRYETAR I KO-
MUNËS E THELLUAT BASHKËPUNIMIN ME
KRYQIN E KUQ TË QYTETIT TË SHKUPIT
DHE VALLË A INICIUAT IDE DHE FORMA TË
REJA PËR BASHKËPUNIM?

Në vitet e kaluara Qyteti i Shkupit krijoi
bashkëpunim intenziv me Kryqin e kuq të
qytetit të Shkupit përmes realizimit të më
tepër aktiviteteve dhe projekteve:

-Aktivitete për mbështetjen e intervenimeve
në rast krize për veprim efikas dhe të shpejtë në

rast të fatkeqësive, kur temperaturat e ajrit ngrihen
mbi 40 gradë Celzius.

- Sigurimin e resurseve të reja për përgjigje në situata të
fatkeqësive elementare dhe katastrofava (pakete higjienike dhe

ushqimore) dhe
- Kordinimin dhe shpërndarjen e ndihmave humanitare të siguruara përmes

Qytetit të Shkupit deri te personat e rezikuar social.

Për këtë qëllim nga buxheti i Qytetit të Shkupit, ç'do vit  ndahen 500.000 denar.
Në vitn 2010, bashkëpunimin përmes Qytetit të Shkupit dhe Kryqit të kuq të qytetit të Shlupit është

thelluar veçanërisht  me nënshkrimin e Memorandumit për bashkëpunim me pëlqimin e cilës Qyteti i Shkupit
merrte pjesë në finansimin për zmadhimin e kapaciteteve për  pranimin dhe strehimin e përkoshëm të personave të pastrehë
dhe adaptimn e hapsirës i krijuar për qëndrim të përkohshëm dhe strehim të përkohshëm të personave të pastrehë, me një
sumë të 1.400.000 denar.

Në vitin 2011 është nënshkruar Kontrata për mbështetjen e aktiviteteve të Kryqit të Kuq për sigurimin e shërbimeve
ditore, respektivisht strehimin e përkohshëm të personave të pastrehë në zonën e qytetit të Shkupit në strehimoren për per-
sona të pastrehë. Për këtë qëllim në buxhetin e qytetit të Shkupit për vitin 2011 janë ndarë fonde me shumë prej 300.000
denar.

DERI NË ÇFARË MASE ËSHTË I SHPREHUR QËNDRIMI JUAJ NDAJ HUMANITETIT DHE SA AJO JU PARAQET SI PERSON QË
ËSHTË I GATSHËM TË NDIHMOJË?

Ti jepet ndihmë atijë që ka nevojë është vyrtit. Unë jam krenar që prinderit e mi më mësuan të jetoj ashtu, dhe tash unë kam

Intervistë me kryetarin e 
komunës së Shkupit

Koce 
Trajanovski, 

për magazinën e 
Kryqit të kuq
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gëzim të paçmuar prindor që të mësoj edhe fëmiun tim për atë tipar pozitiv. Njerëzve ndonjëherë ju duhen vetëm fjalë pozitive,
inkurajim apo këshilla. Ndonjëherë ju duhet shum më tepër. Jam i bindur qeë me vullnet të mirë mund të gjindet zgjidhje për
shumë fate të njerëzve.

A MUND TË NDANI NDONJË MOMENT ME TË CILIN JU JENI VEÇANËRISJHT KRENAR, MOMENT I KRIJUAR DHE I REALIZUAR
NË SFERËN HUMANE?

Veçanërisht më bën krenar ajo që shkupjanët nuk e harojnë solidaritetin e dhënë nga bota pas tërmetit katastrofal në shkup
në vitin 1963 dhe që ndihmojnë pa pritesë gjithmonë kur në pjesë të tjera të botës ndodhin fatkeqësi elementare.

Qyteti i Shkupit dhe Këshilli i qytetit të Shkupit në emër të qytetarëve vazhdimisht ndajnë fonde të dedikuar për ndihmën e
viktimave.Edhepse qyteti i Shkupit ka buxhet shumë më të vogël në krahasim me shumë qytete të Europës dhe të botës,për
vite me rradhë dëshmon se dëshira për të ndihmuar mund të mbizotëroj për të gjetur fondet e nevojshme.

PJESËMARRJA JUAJ NË AKTIVITETE HUMANITARE NDËRKOMBËTARE?

Qyteti i Shkupit, si qytet i solidaritetit, deri tani ka marrë pjesë në disa aktivitete ndërkombëtare humanitare, edhe atë përmes
ndarjes së fondeve nga buxheti i Qytetit, për:
- Riparimin e dëmeve nga goditjete te valëve të cunamit në Indonezi (me 1.5 milion denarë)
-Riparimi i dëmeve pas tërmetit në Sichuan, Kinë (me 1.8 milion)
- Tërmeti në Haiti (1.5 milion);
- Riparimin e dëmeve nga përmbytjet në Shkodër, Shqipëri (me 307.500 denarë dhe dërgimin e ndihmave humanitare për zonat
e përmbytura);
- Ndihmë financiare për viktimat nga tërmeti katastrofal në Kili (1.5 milion)
-Ndihma financiare për viktimat dhe riparimin e dëmit pas tërmetit shkatërrimtar që goditi qytetin e Van, në juglindje të Turqisë
(1.5 milion)

DUKE PASUR PARASYSH MADHËSINË E DETYRAVE TË PËRDITSHME, ËSHTË SHUMË E MUNDSHME QË NUK KENI KOHË TË
LIRË. MEGJITHATË, EDHE BRENDA KËTIJ AFATI KOHOR QË KENI, A KENI HAPËSIRË PËR AKTIVITETE SPORTIVE DHE SI I PËRM-
BUSHNI ATO?

Unë shumë e dua sportin, merem me basketboll, ndërsa më herët edhe me karate. Unë menodj se sporti dhe zhvillimi i frymës
sportive është një pjesë e rëndësishme e zhvillimit të çdo personi të pjekur dhe me shembullin tim dua të inkurajoj qytetarët
e mi, sidomos ato më të rinjtë, të angazhohen në sport dhe të jetojnë një jetë aktive. Qyteti i Shkupit në dy vitet e fundit në
mënyrë intenzive punën në promovimin e mënyrës së shëndetshme të jetesës nga të cilat sporti është pjesë e pashmangshme.
Qyteti i Shkupit ndërtoi rrugica për biçikleta dhe rolerë në të dy anët përgjatë lumit Vardar, dhe vendosi pajisje sportive të
cilat përdoren pa pagesë. Në të dy plazhat e qytetit ndërtuam fusha për volejboll, të cilat qytetarët mund ti përdorin gjithashtu
pa pagesë. Hapëm edhe stacione ku mund të huazohen biçikleta pa pagesë. Në shkollat e mesme të cilat janë nën përgjegjësinë
e Qytetit të Shkupit ndërtuam fusha sportive të vogla, dhe në mënyre aktive përkrahim organizatën e ligës së shkollave të
mesme.  Në këtë mënyrë nxisim shpirtin sportiv dhe konkurues te të rinjtë dhe ndihmojmë në krijimin e vyrtiteve të shën-
dosha.

FAMILJA ËSHTË NJË KATEGORI SHOQËRORE E RËNDËSISHME. PAMVARËSISHT NGA TË GJITHA ANGAZHIMET, KOHË TË LIRË
PËR MË TË AFËRMIT DUHET TË GJINDET. SOT FLASIM PËR JU SI NJERI ME VIZIONE HUMANE. A DO TË THOTË KJO QË JU E
KULTIVONI SHPIRTIN HUMAN NË FAMILJEN TUAJ?

Saktësisht ashtu. Fëmija i përvetëson tiparet pozitive dhe mësohet si tl funksionoj në bashkëpunim me njerëzit e tjerë nga
mosha e hershme. Unë besoj se edukata familjare ështe më e rëndësishmja, ajo duhet të bazohet në mësimin e jetesës së shën-
doshë, përvetësimin e tipareve të mira dhe sjelljes pozitive ndaj mjedisit në të cilin jeton dhe funksionon individi. Ashtu më-
sojmë edhe humanitetin, në nevojën për të ndihmuar, të cilën unë besoj që qëndron në të gjithë ne dhe sinqeritetin e ndjekjes
së problemeve të të tjerëve dhe të ofrohet ndihma edhe në qoftë se ato nuk e kërkojnë një gjë nga ju.

Eli Josifovska
Kryeredaktore e "Dimenzioni i ri"

magazina e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit
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Fitues i sivjemë i çmimit Feniks të
cilin e dhuron komuna Qendër dhe Kryqi i
kuq i qytetit të Shkupit. 

Çmimi Feniks jepet për persona fizik
dhe juridik nga komuna  Qendër dhe nga Re-
publika e Maqedonisë, në shenjë të mirënjo-
hjes shoqërore për të arritura të posaçme në
fusha të ndryshme të diturisë dhe zhvillimit
të komunës si dhe afirmimin e Republikës së
Maqedonisë në botë. 

Këtë vit ekipi për i vullnetarëve i
Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit, punoi me
ngulmë në më shumë aktivitete dhe fushata,
rezultatet dhe ndodhitë e të cilëve ishin të
dedikuara për qytetarët e komunës Qendër.
Përkatësisht u realizuan aktivitete me rastin
e Ditës së të urriturve dhe Javës së soli-
daritetit, u organizua fushata me rastin e

Në muajin shtator këtë vit Kryqi i kuq i
qytetit të Shkupit filloi me realizimin e projektit ,, Ku-
jdesi për personat e moshuar në kushte shtëpiake” i
cili me përkrahje të Kryqit të kuq Austriak dhe Ag-
jencionit Austriak për zhvillim do të implementojë
dy vitet e ardhshme. Qëllimi i projektit është kon-
tribut për përmirësimin e kushteve për jetë të per-
sonave të vjetër të përvuajtur. 

Me qëllim që të zgjidhen personat e
moshuar të cilët do të jenë pjesë e projektit, u bë
hulumtimi, ku u vizituan më shumë se 120 persona
të moshuar në territorin e: Çairit, Butelit, Gjorçe
Petrovit dhe Karposhit. Prej tyre u zgjodhën 60 per-
sona të cilët i plotësojnë kriteriumet dhe pranojnë
që t’u ofrohen shërbimet e Kryqit të kuq.

Në kuadër të projektit ata fitojnë përkrah-
jen medicinale dhe psiko-sociale, nga ana e ekipit
të përbërë nga motra medicinale dhe vullnetar të
cilët kanë kaluar stërvitje për punë me këtë grup
qëllimor. Motra medicinale ua mat shtypjen, she-
qerin në gjak, u jep këshilla për marrjen si duhet të

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit fitues i dhuratës FENIKS

Ditës botërore të Kryqit të kuq nën moton Gjeje Vullnetarin në Vete. Klubi për të rinjw i Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit or-
ganizoi ditën kushtuar fëmijve me përkujdesje familjare si dhe bredhin e Vitit të ri të dëshirave të të njëjtëve si grup qëllimor
në territorin e komunës Qendër. Gjithashtu në territorin e komunës Qendër, Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit realizoi katër
aksione të grumbullimit të gjakut dhe atë në 21 janar dhe 5 tetor në shenjë kujtimi për Toshe Proeskin në bashkëpunim me
Toshe Fan Klub, me 14 qershor me rastin e Ditës botërore të dhurimit të gjakut dhe me 26 qershor me rastin e tërmetit në
Shkup. Nga këto aksione të dhurimit të gjakut u mblodhën gjithsej 651 njësi gjaku. Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit në territorin
e komunës Qendër gjithashtu organizoi gara për ndihmën e pare, ku në mënyr aktive morën pjesë ekipet për ndihmë të parë
nga disa shkolla fillore që gjenden në territorin e komunës Qendër.

Aktivitet kryesor që dha kontribut për zhvillimin e komunës, posaçërisht në arsim,  është implementimi i suksesshëm
i KKA-PVH programit në të gjitha shkollat fillore të komunës. Me këtë program u përfshinë 202 nxënës që fituan dituri ele-
mentare për Lëvizjen e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe, dhe mësuan si të punojnë dhe dokumentojnë projekte të
vogla për mirqenje të bashkësisë. Kështu projekte të vogla u përpunuan gjithsej 18 ku nxënësit kishin mundësi që të imple-
mentojnë në praktikë dituritë e tyre dhe me ndihmë të kreativitetit të ndihmojnë në gjithsej 294 qëllime të ndryshme gru-
pore.

Çmimi Feniks për organizatën e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit, paraqet një kujtim për suksesin dhe punën e
dhënë, duke i dhënë theks të veçantë idesë për ripërtrirjen e çdotitshme të humanizmit në shoqëri, ashtu siç vërtet bën vet
Feniksi. 

, , K U J D E S I  P Ë R  P E R S O N A T  E  M O S H U A R
N Ë  K U S H T E  S H T Ë P I A K E ”

terapisë e cila është përshkruar nga mjeku amë si dhe këshilla për
ushqim të shëndetshëm, ndërsa vullnetari u jep përkrahje gjatë blerjes
së gjërave të nevojshme dhe u ndihmon në kryerjen e punëve admin-
istrative, bisedon me ata etj.

Në muajin tetor, kompania ONE donoi 83 telefona celular për
të gjithë pjesmarrësit në projekt, me çka mundësoi lehtësimin e ko-
munkimit të shfytëzuesve me motrën medicinale dhe vullnetarin, që
ndikon në përmirësimin e kualitetit të shërbimeve.
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Gjaku është resurs nacional. Ai është lëng i
vlefshëm i cili jepet vetëm nga njeriu për njeriun.
Vlersohet se nëse 5% e popullatës rregullisht jep
gjakë, atëherë do të kemi furnizim të duhur me gjak
për të gjith ata të cilët kanë nevojë ose të cilëve u
nevojitet gjaku.

Dhurimi i gjakut ka një rëndësi shoqërore dhe
paraqet një veprimtari me interes të përgjithshëm. Pa
sasitë e duhura të gjakut nuk mund të kemi mbrojtje
të duhur shëndëtsore bashkohore, me kualitet dhe
racional të popullatës. Që të mundë të sigurojmë sasi
të duhura të gjakut dhe kopmonente të saja, është e
nevojshme që të nxisim vetëdijen nacionale për
rëndësin e gjakut, dhe të sigurojmë një shkallë të lartë
të motivimit të qytetarve që të japin gjakë nëpërmjet
aktiviteteve adekuate shëndetsoro edukative.

Dhurimi i gjakut në R. Maqedonisë bazohet
në principet e vullnetarizmit, anonimitetit, papagesës,
kah është drejtuar dhe mbarë bota..

Dhurimi gjakut ka disa përparësi dhe ate : bi-
ologjike, psikologjike, sociologjike dhe materiale.

Përparsia biologjike është ajo, se pas çdo
dhurimi gjaku në vet organizmin vjen deri te nxitja e
krijimit të qelizave të reja të gjakut , me ç’ka bëhet
ripërtrirja e përbërjes qelizore dhe e lëngët e gjakut . 
Përparsia psikologjike qëndron në vetë aktin e
dhurimit të gjakut , ku dhuruesi me ndjenjën se me
dhurimin e gjakut shpëton një jetë , ndjehet i kënaqur
dhe i lumtur . 

Përparsia sociologjike qëndron në atë se dhu-
ruesi i gjakut hyn në një kategori njerzish që janë të
privilegjuar në shoqëri dhe në mjedisin ku ata jetojnë.
Ajo është privilegji i njerëzve të shëndoshë . 

Përparsija matriale është ajo sepse çdo dhu-
rues i gjakut bën analizë pa pagesë të gjakut në disa
testime , të cilat nëse do ti kishte  bërë  me vetëinicia-
tivë do ti kishin kushtuar shum para nga buxheti i tij . 

Procedura e dhurimit të gjakut 

Në Republikën e Maqedonisë gjakë mundë të
jep secili person i shëndoshë i moshës prej 18-65 vjet. 
Meshkujt mund të japin çdo 3 muaj , ndërsa femrat në
çdo 4 muaj . 

Procedura e dhurimit të gjakut në vendin
tonë bëhet me një set për njëpërdorim , ashtu që

të mos ket mundësi të fitoj ndonjë sëmundje
ngjitëse gjat dhurimit të gjakut . 

Gjaku i cili jepet kalon disa kontrollime labo-
ratorike : grupa e gjakut , rezus faktori,  testi

për kërkimin e antitrupthave , testi për sifil-
ist , test për HIV/SIDA , anal-

iza për verdhezën etj
.(përderisa rezultatet e

laboratorit tregojnë

P I K A  E  G J A K U T  V L E N  J E T Ë
Ai që do të shpëtojë një jetë njeriu, shpëton gjith njerzimin (thënje arabe).

disa parregullësi , shërbimi transfuziologjik do ta in-
formoj dhuruesin e gjakut dhe do ta urdhërojë në
analiza dhe këshillime të metutjeshme . 
Dhurimi i gjakut është procedur pa dhimbje përveç
një djegje të vogël të gjilpërës e cila zgjat dhjetra min-
uta . 

Ekzistojnë disa mënyra të dhënies të gjakut : 

O ,,Klasike” që domethënë marrje e gjakut në dozë
të plotë prej 400 - 450ml 
O Dhurimi i gjakut me perocedurë afareze (dhënja
e pjesëve nga gjaku përmes aparateve të ndyshme në
shërbimin transfuziologjik)
O Plazmoferaza  dhurimi i plazmës.

Që të bëheni dhurues vullnetarë të gjakut pik-
sëpari duhet të sjellni vendim se doni të dhuroni gjak
, dhe kështu të shpëtoni jetën e dikujt tjetër. Pastaj
duhet të përfshiheni në aksionin e dhurimit të gjakut
që është i organizuar nga ana e Kryqit të kuq, ose
duhet të lajmëroheni në ndonjërën nga shërbimet e
transfuziologjisë . Në vetë vendin duhet të plotësoni
një pyetësorë ku do të përgjigjeni në disa pyetje që u
dedikohen Juve dhe Shëndetit tuaj (vazhdimisht kemi
parasysh që të ruajmë shëndetin e dhuruesit , dhe jo
me çfardo çmimi të mirret gjak prej tij ). Pastaj pason
marrja e gjakut nga gishti që të kontrollohet niveli i
grupës së gjakut (përderisa dhuruesi nuk e din grupin
e gjakut).vazhdon kontrollimi dhe biseda me mjekun
transfuziolog , i cili e ka pyetësorin para vetës dhe në
bazë të përgjigjeve dhe kontrollimit të shkurtër ,
mjeku vendos se Ju mund të jepni gjak dhe të filloni
me procedurën e dhurimit . Vet akti i dhurimit të
gjakurt zgjat dhjetra minuta . 

Pas dhurimit të gjakut nga ana e shërbimit
transfuziologjik fitoni një ushqim falendërues që
përmban edhe një lëng freskues , të cilin duhet ta kon-
sumoni për të rikthyer lëngjet në organizmin tuaj
(sasia e gjakut si kuantitet rikthehet për 48 orë ,
përderisa si kualitet eritrocitet rikthehen për 5-6 ditë ,
trombocitet për 10-12 , përderisa 2-3 javë ) . 

Gjaku i dhuruar nuk i jepet menjëherë pacien-
tit por ai u nënshtrohet analizave të tjera që zgjasin
deri më 48 orë . 

Për ketë shkak më në fund do të përfundoj
edhe me një porosi : 

,,Të mëtojmë që gjaku të presë pacientin e
jo pacienti gjakun’’
JEPNI GJAK SHPËTONI JETË.

d-r Rexhep Ljusjani
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Në përputhshmëri me programin operativ të Kryqit të kuq të
qytetit të Shkupit dhe porosive për mbrojtje nga vala e nxe-
htë dhe rreziqet e mundshme për shëndetin gjatë temperat-
urave të larta në Ministrinë e shëndetësisë në R.M dhe me
përkrahje logjistike të KKRM-së në këtë plan edhe këtë vit u
dha një kontribut I rëndësishëm.

Ekipet mobile të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit me au-
tomjete vazhdimisht ishin prezent në rrugicat më frekuente
të qytetit, para organizatave shëndetsore dhe stacioneve të
autobusave. Ata ndanin ujë të ftohtë mineral dhe fllaere me
këshilla për qytetarët që të mbrohen nga temperaturat e
larta. Sipas nevojës kontrolloninedhe shtypjen e gjakut.
Nëpër shtëpi i vizituan personat e sëmur dhe pleqtë, ndërsa
personave me gjendje sociale të rrezikuar iu ndanë ndihma
humanitare. 

Prej 15 qershor deri 15 shtator Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit
hapi linjën pa pagesë SOS, ku kishte kujdestari nga vullne-
tarët e edukuar të cilët u përgjigjën në pyetjet e qytetarëve
si dhe ndanë këshilla se sit ë mbrohen nga temperaturat e
larta. 

Aktivitetet u realizuan me përkrahje finansiare të qytetit të
Shkupit.

Pas puntorive paraprake të mbajtura me përfaqësuesit e Ambasadës
franceze dhe Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit - Njësia për për-
gatitje dhe veprim gjatë katastrofave organizoi ushtrim simulativ-
tërmet në qytetin e Shkupit.

Gjatë simulimit më parë u bë vlerësimi material i dëmeve, ndërsa
qytetarët me shtetësi franceze dhe ata të lënduar të pastreh u
përkujdesën në 4 pika në territorin e qytetit të Shkupit. Në
ndërkoh në Qendrën Vodno u ngrit pika e pranimit, u aktivizua
kuzhina fushore dhe stacioni për ujë dhe sanitim.

NË KRYQIN E KUQ TË SHKUPIT U 
F O R M U A  E K I P I  P Ë R  
PËRGJIGJE GJATË KATASTROFAVE

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit në vazhdimësi punon në aftësimin e organizatës
me resurse njerëzore dhe materijale për përgjigje gjatë katastrofave. Në
bashkëpunim me organizatat komunale të Kryqit të kuq u formua ekipi për
përgjigje gjatë katastrofave. 

Pas formimit të ekipit, filloi aftësimi i tij për të vepruar para, përgjatë dhe pas
katastrofave. Në 7,8 dhe 9.10.2011 në Qendrën Strugë u mbajt trajnimi i parë
seminarik. Ekipi kishte mundësi të ndjek më shumë ligjerata dhe atë: katastro-
fat-definicioni, lloji i katastrofave, aktivitetet para, gjatë kohës dhe pas katastro-
fave, ERU-definicioni dhe llojet, kamp menaxhimi, VENDI dhe vlerësimi në rast të
katastrofave. Përskaj ligjeratave teorike dhe shembujve të shumtë, anëtarët e
ekipit kishin edhe ushtrime praktike pas çdo ligjerate. 

Gjatë këtyre disa ditëve, vazhdimisht ishte prezent shpirti ekipor, disciplina në
çdo pikpamje, përkushtimim serioziteti dhe dëshira e vullnetarëve që të mësojnë
më shumë për katastrofat. 

Ushtrime simulative me 
ambasadën Franceze

Ekipet e Kryqit të kuq në disa pika u dhanë ndihmë të parë
të lënduarve dhe i transportuan në stacionin e Vodnos, ku u pranuan

dhe u përkujdesën nga ekipi medicinal. Në të njëjtën kohë qytetarët e trauma-
tizuar që mbetën pa shtëpi u transportuan në  pikën për pranim në Vodno, ku u pranuan

nga ekipi i psikologëve. 

Aktivitetet e ushtrimeve i ndoqën, ambasadori dhe zëvëndës ambasadori i Ambasadës Franceze, udhëheqësit e sek-
toreve të Ambasadës, Sekretari Gjeneral i KKRM, përfaqësues të MPB dhe miq të tjerë dhe qytetar. 

Përshtypja e përgjithshme ishte se të gjithë ishin befasuar këndshëm nga mbarë organizimi i ushtrimit, nga përgatitja e Kryqit të
kuq, numri i pjesmarrsve, pjekuria, disciplina dhe aftësia e vullnetarëve. 

MASAT PËR MBROJTJE
NGA NDRYSHIMET 
KLIMATIKE
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Me kërkesë të qytetit të Shkupit dhe organizatorëve të
manifestimeve kulturoro-sportive, të cilët shpesh organi-
zohen në qytet, sigurimin e realizuan ekipet mobile të
Kryqit të kuq të qytetit të Shkup. Ekipet mobile me paisje
dhe automjete vazhdimisht ishin prezent nëpër manifes-
time dhe me profesionalizëm, përkushtim dhe disciplinë
e arsyetuan prezencën e tyre. 

Pas kryerjes së çdo manifestimi organizatorët drejtuan fal-
enderime ndaj Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit. 

Shpëtuesit në mal të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit ishin ku-
jdestar çdo vikend dhe festë ne stacionet shpëtuese në Vodno dhe
Matkë. Përskaj kësaj, ata edhe e siguruan teleferikun në Vodno.

Nga raportet e dorëzuara mund të shihet së në këtë periudhë
kishte rreth 150 intervenca për lëndime të qytetarëve. Më lehtë të
lënduarit kuroheshin në vendin e ngjarjes ku u jepeshte ndihma e
parë, përderisa të lënduarit më rëndë pas intervenimit me veturë
barteshin te enti shëndetsor më i afërt. 

Përskaj kujdesit për sigurimin e vizitorëve në Vodno dhe Matkë,
ata dhanë kontribut edhe në mbrojtjen e Vodnos dhe Matkës nga
zjarret. Të gjithë vizitorët kishin mundësinë të marrin fllaere 

MBROJENI VODNON DHE MBROJENI MATKËN nga zjarret. 

Me 3 qershor 2011 u lëshua në përdorim teleferiku në Vodno.
Në përurim morën pjësë përfaqësues të Qeverisë të Republikës së
Maqedonisë, përfaqësues të qytetit të Shkupit dhe një numër i kon-
siderueshëm i qytetarëve. Të gjithë ata që morën pjesë kishin mundësi
që me teleferik të ngjiten deri në Vodnon e mesme dhe deri te Kryqi i
mileniumit. 

Këtë ngjarje e siguruan shpëtuesit në mal të Kryqit të kuq të
qytetit të Shkupit. Të veshur me uniforma dhe me paisje komplete
zgjuan interes te të gjithë të pranishmit dhe dëshir që të fotografohen
me ata. Posaçërisht nuk e fshehën kënaqësinë se edhe kësaj here ekipet
e Kryqit të kuq do të kujdesen për sigurinë e tyre.

Ngjarjen përskaj shpëtuesve në mal e siguruan edhe dy mjek
të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit.

EKIPET MOBILE TË KRYQIT TË KUQ TË QYTETIT TË SHKUPIT

VAZHDIMISHT NË AKSION

Shpëtuesit në mal në 
VODNO DHE MATKË VAZHDIMISHT 

NË AKSION

SHPËTUESIT NË MAL TË KK TË QYTETIT TË
SHKUPIT PREZENT GJATË LËSHIMIT 

NË PËRDORIM TË 
TELEFERIKUT

SHPËTUESIT NË MAL NË 
KURS PËR NDIHMËN E PARË

Në fillim të tetorit 2011 në Vodno u mbajt kursi njëditor për ndih-
mën e parë. Ligjerues i kursit ishte d-r Jovan Krstevski. Shpëtuesit në mal të
Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit kishin mundësi që në mënyr teorike dhe
praktike t’i ndjekin këto tema: Specifikat e organizimit për shpëtim në mal,
kontrollimin e një të lënduari, evakuimin dhe transportin e të lënduarit,
lëndimin e indeve të buta, kontrollimin e plagëve, lëndimet në kokë dhe qafë,
lëndimet në gjoks dhe bark, lëndimet në sistemin skeletor-muskulor, imobi-
lizimin, reanimimin dhe shokun, lëndimet në boshtin kurrizor, lëndimet ter-
male, kafshimin e bletëve, gjarpërit dhe kafshëve të egra si dhe simulimin e
një skenari në kushte reale. 

Ndëgjuesit me kujdes të madh i ndoqën ligjeratat teorike, ndërsa
për pjesën praktike kishte interesim edhe më të madh, seriozitet dhe disci-
plinë për kujdesin me lëndimet dhe transportin e të lënduarve.
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Ashtu si çdo vit, edhe këtë vit pas mbarimit të pun-
torive finale dhe rrumbullaksimit oficial të ciklit tradi-
cional u përgatitën KKA-PVH përkujtime dhe
KKA-PVH broshura me përkshkrim të të gjitha projek-
teve të vogla të përpunuara për mirëqenje të bashkë-
sisë gjatë mbarë ciklit.

PVH përkujtimoret paraqesin një përshkrim emotiv
nga secili pjesmarrës në puntorinë finale, për kohën
e kaluar së bashku në puntori, për humanizmin dhe
ndryshimin në vetvete të cilin e ka shkaktuar pjes-
marrja në KKA-PVH programin duke shkaktuar
ndryshim te secili në vete. 

PVH broshurat paraqesin sublimat të të gjithë projek-
teve të vogla të cilat ishin të përpunuara gjatë tërë
ciklit nga duart e vlefshme të vullnetarëve, që ishin
përfshirë në këtë proces. Aty shkurtimisht është sp-
jeguar secili projekt, qëllimi i tij, grupi qëllimor për të
cilin ishte i dedikuar dhe më me rëndësi nga të gjitha,
ndryshimi dhe dobia nga realizimi i tij për bashkësi.
Kjo broshurë si dhe të gjitha brishurat nga ciklet e
mëparshme të KKA-PVH në formë elektronike mund
të gjendet në veb faqen e Kryqit të kuq të qytetit të
Shkupit. 

G J E J E  V U L L N E T A R I N  N Ë  V E T E
Shënimi  i  8  Maj i t  –  Ditës  botërore  të

K r yqit  të  kuq dhe Gjysmëhënës së  kuqe

Me rastin e vitit të Vullnetarizmit, në kuadër të fushatës ,, Gjeje vull-
netarin në vete” Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit dhe Organizatat komunale
të territorit të qytetit të Shkupit do të organizojnë një numër të madh të ak-
tiviteteve deri në fund të vitit. 

Fushata në Shkup oficialisht filloi në orën 12.00, 8 Maji Dita
botërore e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe në rrugën Makedonija,
para shtëpisë përkujtimore të Nënë Terezës. Në të njejtën 120 vullnetarë të
ndarë në 5 grupe nëpër shatore, të lidhur dorë për dore, në mënyr simbolike
marshojnë në qendrën e qytetit dhe të gjithë në orën 12.00 u takuan para
shtëpisë përkujtimore të Nënë Terezës, ku u bë hapja solemne e fushatës.

Si përkrahës të aktiviteteve u bashkangjitën yjet e të rinjëve nga
IDOL-i maqedonas të cilët me pjesmarrjen e vet e begatuan ngjarjen ndërsa
secili dërgoi urime deri te vullnetarët për angazhimin e tyre dhe përkrahjen
ndaj aktiviteteve të Kryqit të kuq. Në manifestim kishte edhe një blok
muzikor, në organizim të Bekstejxh, duke ekzekutuar disa blloqe muzikore
nga albumet e tyre. Përskaj tyre grupi i pantomimës nga vullnetarët e Kryqit
të kuq kishte një shfaqje interesante jo të rëndomtë me koreografi muzikore. 
Gjatë gjithë ngjarjes u shpërndanë fllaere, përmes të cilëve qytetarët u in-
formuan për fushatën dhe mundësitë që të bëhen pjesë e familjes së madhe
të vullnetarëve të Kryqit të kuq. 

Si pjesë përfundimtare e kësaj ngjarje, të gjithë vullnetarët
lëshuan në ajër balone, porosi simbolike për zgjerimin e vull-

netarizmit dhe porosinë e fushatës-Gjeje vullnetarin në vete. 

KKA-PVH programi edhe këtë vit rrumbullaksoi një cikël të suksesshëm.
Këtë rradhë me dy programe: e para implementimi në nivel nacional
në të gjitha OKKK në R.M, dhe i dyti në nivel të territorit të qytetit të
Shkupit dhe në të gjitha shkollat fillore të komunës Qendër. 

Me rrumbullaksimin e këtyre dy programeve në këtë cikël, lëm pas tre
punëtori Finale KKA-PVH, 145 projekte të vogla të jashtzakonshme, të
përgatitura për mirqenje të bashkësisë , përmes 1500 të rinjëve të përf-
shirë në ciklin 2010/2011.

Gjatë këtyre tre punëtorive finale, 150 të rinjë enthuziast të ndjekur nga
20 diseminatorë të tyre dhe 10 arsimtar përgjegjës, kishin mundësinë e
rrallë që të kalojnë tre ditë duke u njoftuar dhe duke u shoqëruar së
bashku, duke mësuar për kultutën si një sistem vlerash, për komu-
nikimin dhe teknikat komunikuese, ekipin dhe punën ekipore, duke i
analizuar gjithsej 145 projektet e vogla të arritura, duke evaluar deri në
ciklin e ardhshëm, kuptohet kaluan momente të paharuara .

Me punën ekipore, duke punuar në grupe, ata kishin mundësinë të më-
sojnë për kulturën e tyre dhe kulturën e të tjerëve së bashku me
nxënësit të cilët vinin nga përkatësia e njëjtë fetare dhe nacionale. Me
forca të përbashkëta ata bënë evaluimin e diturive të tyre në mënyrë
kreative, në të gjitha këto çaste të përbashkëta mbretëroi atmosfera e
unitetit ku pasoi sublimimi në filme, broshura, fllaera dhe drama të cilat
i punuan së bashku, në çdonjërën nga këto puntori.

Mund të themi se edhe këtë vit të rinjtë tonë human dhe entuziast me
të vërtet e tejkaluan vetveten, dhe meritojnë çfardo lëvdate. Shpresojmë
se pjesmarrja në KKA-PVH ciklin, të gjithë ata, do t’i nxit që edhe më tutje
të vazhdojnë me veprat e tyre humane.

Tre punëtori finale të KKA-
PVH në ciklin 2010/2011

DISA GJËRA TË VOGLA
PËR KUJTIM

DISA GJËRA TË VOGLA
PËR KUJTIM  
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Në kuadër të ciklit të ri të KKA-PVH programit, u organizua
puntori njëditore për 40 diseminator për KKA-PVH modelin. Një pjesë
e tyre për her të parë merrnin pjesë në program, ndërsa pjesa tjetër e
tyre ishin përfshirë në seminaret e mëparshme. Diseminatorët e stërvi-
tur në periudhën deri më 7 Nëntor në territorin e mbarë shtetin
stërvitën 1400 të rinj, vullnetar potencial të moshës prej 14 deri më 18
vjet për historinë e Kryqit të kuq, principet fundamentale për am-
blemin, për komponentët e Lëvizjes dhe të drejtën humanitare
ndërkombtare…

Me përkrahje të diseminatorëve, të rinjtë gjatë muajit nëntor
e kaluan edhe stërvitjen e dytë KKA-PVH për përpunimin e projekteve
të vogla, dhe tani me forca të bashkuara si ekipë veprojnë në teren me
fillimin e pranverës, duke e vendosur humanizmin në aksion me real-
izimin e këtyre projekteve për mirëqenje të bashkësisë. Qëllimi i KKA-
PVH programit është që të mbajë sa më shumë vullnetar në rradhët e
organizatës dhe klubet për të rinj. 

Në kuadër të seminarit për stërvitje të vullnetarëve të rinj
nga Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit u realizua një sesion
diseminatorik. 

Në të njëjtin të rinjtë kishin mundësi që të njihen me his-
torinë e Kryqit të kuq, komponentet e lëvizjes, konventat
e Zhenevës dhe shtatë principet.

Diseminimi u përcjell me një interes të madh, të rinjtë ak-
tivisht u përfshinë me pyetje, komente dhe diskutime
përreth temës. Është interesante se shiqimi i materijaleve
( spoteve ) shkaktoi një llavë emocionesh te të rinjtë të
cilët në mënyr direkte e kuptuan misionin vullnetar dhe
përkatësinë ndaj familjes së madhe humane të Levizjes.

Përmes këtij sesioni të diseminimit e afruam Kryqin e kuq
me vullnetarët e të rinjëve nga klubet, me çka rritëm
edhe motivimin e tyre. 

Fituesi i këtij viti në KKA-PVH medaljonin kalues, për më shumë objekte të për-
punuara me diell në ciklin 2010/2011,  është OKKK Ohër. Me këtë rast me datën
07.07.2011 OKKK Ohër, ishte nikoqir i ndarjes solemne të medaljonit të artë. 

Në manifestimin i cili u mbajt në sallën solemne të komunës së Ohrit ishin
prezent përfaqesues të disa organizatave komunale të Kryqit të kuq, përfaqësues
të KKA-PVH kolegiumit dhe KKA-PVH zyrës të cilët e dorëzuan medaljonin kalues. 

OKKK Ohër u tregua si nikoqir i vërtet i ngjarjes, duke i dhënë një rëndësi të
posaçëm KKA-PVH projektit në qytetin e tyre. Theksi i veçantë i manifestimit ishte
prezenca dhe fjala e kryetarit të qytetit Ohër. Përskaj prezencës të më shumë
përfaqësuesve të kompanive, donatorëve dhe shkollave, nder i posaçëm për
ekipin e KKA-PVH ishte prezenca e vullnetarëve të OKKK Ohër që ishin fituesit të
vërtet të medaljonit, ata të cilët i përpunuan projektet e vogla KKA-PVH. Pikërisht
vullnetarët në kuadër të programit të manifestimit organizuan një paradigm
vizuel dhe  në mënyrë kreative i prezentuan të gjitha projektet me të cilat OKKK
Ohër ka marrë pjesë në KKA-PVH projekte gjatë disa cikleve të kaluara. Gjithashtu
në Ohër u ndanë edhe diplomat për 9 OKKK tjera të cilër në këtë cikël përpunuan
projekte me diell. Manifestimi u përcjell me paraqitjen e pianistes së re Milanka. 

Nga vetë fillimi i programit, Kryqi i kuq në aksion - Promovimi i
vlerave humane, përkrahja nga ana e Komitetit ndërkombtar të Kryqit
të kuq nuk mungoi. Ata së bashku me Shoqatën Nacionale ishin iniciator
për fillimin e një programi të këtillë që sot paraqet mjet për regrutimin
dhe mbajtjen e vullnetarëve në radhët e Kryqit të kuq. Gati 2 vite ata nuk
kanë zyrë në vendin tonë, por përkrahjen e kemi edhe më tutje për re-
alizimin e të njëjtit. Si njërën ndër Komponentet e Lëvizjes së Kryqit të
kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe ata e kuptojnë si  promovim dhe e vlerë-
sojnë programin dhe rezultatet e saj.

Prej vitit të kaluar Gjysmëhëna  Turke dha përkrahje për realizimin e pro-
gramit në ciklin nacional. Përfaqësuesit e Gjysmëhënës Turke, para fillimit
të ciklit, para një viti, ishin mysafir në Shoqatën Nacionale dhe kishin
mundësi që ta ndjekin mbarë ciklin KKA-PVH, stërvitjen në teren dhe një
puntori finale. Gjithashtu përfaqësues tanë ishin mysafir në Shoqatën
Nacionale me çka edhe më shumë u përforcuan lidhjet profesionale.

DISEMINIMI PËR 
VULLNETAR TË RINJË 
NË KLUBIN PËT TË RINJ

1400 TË RINJË TË STËRVITUR PËR
DISEMINIM

KK KK AA -- PP VV HH   MM EE DD AA LL JJ OO NN II
UU DD HH ËË TT OO II   PP ËË RR   NN ËË
OO HH ËË RR

P Ë R K R A H J A  E  VA Z H D U E S H M E  E  P R O G R A M I T
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Në fillim të viteve 2010/2011 KKQSH i përforcoi kapacitetet disemina-
torike në 5 organizatat komunale të qytetit të Kryqit të kuq, duke stërvi-
tur 13 diseminator ose nga dy për secilën OKKK dhe tre diseminator nga
organizata e qytetit. Detyra e këtyre 13 diseminatorëve ishte që të real-
izojnë 10 stërvitje për diseminim, secili në mënyrë individuale pët grupet
e ndryshme qëllimore.

Rol specifik kishin diseminatorët e stërvitur nga organizata e
qytetit. Gjegjësisht përderisa 10 diseminatorët tjerë kishin detyrë
të veprojnë në territorin e organizatës së vet komunale, roli i 3 dis-
eminatorëve nga qyteti nga KKQSH ishte që të mbajnë stërvitje për
diseminim atje ku të njëjtit mund të përforconin kapacitetet e
OKKK që gjinden në territorin e qytetit të Shkupit. Kështu në peri-
udhën pranverë/verë u realizuan 4 stërvitje diseminimi në SH.F
Mirçe Acev ( komuna Gjorçe Petrov ) për nxënësit e klasës së parë.

Gjatë muajit tetor u realizuan dy stërvitje diseminimi në
Gjimnazin Nova në organizim të organizatë komunale të Kryqit të
kuq Qendër. Në Gjimnazin Nova stërvitja për diseminim u realizua
në gjuhën angleze, ku në të njëjtin grup qëllimor kishte nxënës nga
viti i parë të cilët për aktivitet projektues kishin zgjedhur punën
me Kryqin e kuq. Për shkak të impresioneve pozitive nga ana e
nxënësve të njëjtit pritet që të bëhen vullnetar aktiv të ardhshëm
të Klubit për të rinj në KKQSH. 

Stërvitja për diseminim që u mbajt në OKKK Qendër, ishte
dedikuar për vullnetar të rinj në Klubin për të rinj në OKKK Qendër.
Në këtë stërvitje u përdor KKA-PVH modeli në orë. Përfundimi i
kësaj stërvitje është me rëndësi të madhe për të rinjtë të Klubit për
të rinj në OKKK Qendër, pasi ata u pregatitën për Lëvizjen e Kryqit
të kuq që është e rëndësishme për aktivitetin e tyre të mëtut-
jeshëm si vullnetar. 

REZULTATE TË SUKSESSHME
NGA IMPLEMENTIMI I KKA-
PVH PROGRAMIT NË TERRI-
TORIN E KOMUNËS QENDËR

Fuqia e përkushtimit me një ballans të përkryer
me kreativitet, rezultoi me një sukses të detyruar
të cilin e garantuan këto komponente. Kësaj nëse
i shtohet edhe një ekip i suksesshëm, rezultatet
patjetër të jenë të suksesshme.

Inicijativa për këtë bashkëpunim doli nga nevoja dhe
dëshira e komunës Qendër që të implementojë KKA-PVH
projekte në të gjitha shkollat fillore të cilat gjenden në ter-
ritorin e saj. Ekipi I KKA-PVH projektit e përshtati pro-
gramin dhe pati një qasje kah realizimi i 7 stërvitjeve
njëditore në të gjitha shkollat fillore të cilat gjinden në ter-
ritorin e komunës Qendër. 

Nxitja e qasjes aktive ndaj jetës së të rinjëve
përmes principeve të Lëvizjes së Kryqit të kuq dhe Gjys-
mëhënës së kuqe, përmes përpunimit të projekteve të
vogla për mirëqenje të bashkësisë dhe promovimin e kul-
turës së dialogut si parakusht për një shoqëri interkultur-
ore. Kjo ishte qëllimi me të cilin udhëheqej KKA-PVH ekipi
gjatë implementimit. Mbarë grupi ishin nxënës nga klasa
e shtatë dhe e tetë të cilët mësojnë në shkollat fillore të
komunës Qendër. 

Gjithsej 202 nxënës fituan stërvitje njëditore për
bazat e Lëvizjes së Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe,
për atë se si përpunohet dhe dokumentohet projekt i
vogël për mirqenje të bashkësisë. Prej tyre 103 nxënës për-
punuan gjithsej 18 projekte të vogla për mirqenje të
bashkësisë së tyre, gjatë kësaj ndihmuan 294 grupe qël-
limore. Ata projektet e tyre ua dedikuan fëmijëve të së-
murë, nënave vetmbajtëse, familjeve të rrezikuara
sociale….  duke u ndihmuar me mjete në para, aparate
për amvisëri, veshje, këpucë, përkrahje psikologjike etj,
gjithsej në lartësi prej 92596 denar. Këto rezultate nxënësit
i arritën duke i vendosur dituritë e tyre në praktikë me or-
ganizimin e aksioneve të grumbullimit, maskemballit për
fëmij, veprave artistike, prezencës në tv emisione, dhe
duke u shoqëruar me grupet e tyre qëllimore. 

Secili nga këto projekte fitoi nga një përfaqë-
sues në puntorinë Finale e cila ndodhi prej 27-29 Maj 2011
në Strugë. Ekipi I KKA-PVH instruktorëve i cili e udhëheqte
puntorinë kësaj here ishte i përkrahur nga 28 nxënës dhe
6 profesor të cilët u përfshinë përmes implementimit të
programit në komunën Qendër. Këtu, nxënësit së bashku
mësuan për kulturën si sistem i vlerave, komunikimin dhe
teknikat e komunikimit për të bindur dhe në mënyr
kreative rrumbullaksuan diturinë e fituar. 

Në fund të implementimit KKA-PVH zyra për-
gatiti broshurën tradicionale me një rezime të

shkurt për të gjitha projektet, seminaret dhe ku-
jtimet e nxënësve si dhe filmin për puntorinë
Finale.

Suksesi e implementimit e ndanë të
gjithë nxënësit në mënyr të barabartë,
përderisa KKA-PVH projekti është i bindur
se humanizmi te këta të rinj dhe të rinjt e
ardhshëm lider, me ambicije do ta bartin
te familjet e tyre dhe në mes shokëve në
bashkësinë ku jetojnë.

, , M E N D O N I  E D H E  P Ë R  N E ”
fushata për shënimin e Ditës së të uriturve KK

i qytetit të Shkupit dhe OKKK në territorin e
qytetit të Shkupit

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit dhe OKKK tradicionalisht përfshihen me
aktivitete dhe programe të posaçme me rastin e shënimit të 16 tetorit –
Ditës ndërkombtare së të uriturve.

Me këtë aktivitet dedikuar ndihmës së popullatës së mjeruar në
vend, në masë të madhe kemi sukses që ta ngritim vetëdijen te opinioni i
gjërë për problemet e të urriturve, se sit ë sigurojmë ndihmë dhe përkrahje
për popullatën e vuajtur në qytetin tonë me rrethinë.

Aktivitetet në fushatën me rastin e  ,, Dita e të uriturve” do të mba-
hen në periudhën prej 16 Tetorit deri më 13 Nëntor 2011. 

Fushata e gjithmbarshme është në drejtim të ngritjes së vetëdijes

DISEMINATORË TË RINJ NË
AKSION
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Në fillim të vitit shkollor, filloi cikli i ri 011-2012 të
KKA-PVH programit. Programi si mjet për regrutimin dhe
mbajtjen e vullnetarëve në rradhët e organizatës, parashikon
cikël të aktiviteteve që mbarojnë me anëtarsimin e anëtarve
të ri në klubet e Kryqit të kuq,  në komunat ku realizohet
stërvitja. Deri më tani është bërë prezentimi i sekretarëve nga
të gjitha Organizatat komunale me qëllim të informimit sa më
të mirë dhe përkrahjes nga ana e përgjegjësve, stërvitësve
për diseminatorë në organizatat komunale të tyre. Gjithashtu
të njejtit duhet ta realizojnë pjesën e parë të stërvitjes të dis-
eminimit. Është realizuar edhe puntoria përgatitore e cila ka
për qëllim koordinimin e mbarë ekipit KKA-PVH për kryerjen
e pjesës së dytë të stërvitjeve, përpunimin e projekteve të
vogla.

Novitet i këtij viti është ndryshimi që është bërë në
pjesën e stërvitjeve, ku 9 OKKK do të mbajnë nga dy stërvitje,
njëra në maqedonisht dhe tjetra në gjuhën shqipe, me çka
do të rritet numri i të rinjëve nga nacionaliteti shqiptar dhe
do të bëhet përfshierja e tyre në program. Me anë të kësaj do
të bëhet edhe përfshierja e tyre në kuadër të organizatës në
klubin e të rinjëve.

Modeli i ri implementohet për shkak të lidhshmërisë
dhe vërtetimit të qëllimit strategjik në Strategjinë e vitit 2020

VULLNETARËT E KKRM NË KAMPIN VEROR NDËRKOMB-
TAR PËR HULUMTIMIN E TË DREJTËS HUMANITARE

Kampi Ndërkombtar për Hulumtime humanitare  ( KVH) i organizuar nga ana e Komitetit
Ndërkombtar të Kryqit të kuq, u mbajt në periudhën prej 15 deri 18 shtator 2011 në Divçibare, Sërbi.
Kryqi i kuq i R.M mori pjesë me pjesmarrës të zgjedhur nga cikli më aktiv i kaluar KKA-PVH, sipas kri-
teriumeve për vlerësimin e programit: Filip Naçovski - Ohër, Andrej Bllazhevski-Shkup dhe Ilir Kasami-
Kërçov, një instruktor ndërkombtar i KVH programit, nga Maqedonia si përfaqësues i KKRM ishte Valdeta
Adili. 

Qëllimi i kampit veror ishte këmbimi i përvojave me shoqatat nacionale për promovimin e DHN,
stërvitja për vullnetar sipas programit për Hulumtimin e të drejtës humanitare për testimin e modelit të ri të mini
KVH, për nevojat e Komitetit ndërkombtar të Kryqit të kuq. Në puntori morrën pjesë përfaqësues nga Kryqi i kuq i Britanisë së
Madhe, Estonisë, Francës, Norvegjisë, Austrisë, Sllovenisë, Sërbisë, Kroacisë, Bosnë e Hercegovinsës, Shqipërisë, Malit të Zi dhe
Bullgarisë ku të gjithë së bashku e mësuan të drejtën humanitare ndërkombtare përmes lojrave interaktive dhe promovimit të
mini KVH-programit. 
- ,, Nga momenti kur mora lajmin së kam nderin të shkoj në kampin veror  ndërkombtar KVH vazhdimisht mendohesha
se çka na pret atje. Organizimi i lartë dhe kuadri profesional ishin më shumë se çka kisha pritur, por ajo që ndodhi me të vërtet i
tejkaloi parashikimet e mija. Vetë atmosfera e cila në mënyr spontane krijoi një shoqëri fenomenale, na mundësoi që me seriozitet
t’i përkushtohemi kësaj teme dhe njëkohësisht të kalojmë momentë të paharruara. Shkuam me impresione, horizonte të gjëra
dhe kontakte nga Ballkani dhe nga shumë vende të Unionit Evropian”- potencoi Andrej Bllazhevski – vullnetar i Kryqit të kuq tq
qytetit të Shkupit, pjesmarrës në kampin veror ndërkombtar. 

Programi për Hulumtimin e të drejtës humanitare në R.Maqedoni u realizua përmes Ministrisë së arsimit dhe shkencës,
në bashkëpunim me KKRM i cili mësohet në shkollat fillore përmes lëndëve Kulturë qytetare. KKA-PVH programi paraqet modul
përfundimtar nga KVH programi dhe gjithashtu paraqet mobilizimin e të rinjëve për një aksion human. 

për problemet me urrinë dhe varfërinë, ndihmë dhe përkrahje për grupet
e vuajtura të popullatës. Nga mjetet e mbledhura dhe artikujt ushqimor
është planifikuar që të përgatiten dhe shpërndahen pako për familjet e
rrezikuara sociale dhe personat me nevoja të posaçme në mjediset rurale.

Në kuadër të shënimit të Javës së luftës kundër urrisë, do të reali-
zohen disa aktivitete. Në territorin e qytetit të Shkupit janë dërguar 4000
vauçer deri te ndërmarrjet, kompanitë, shitoret. Me 16 Tetor, klubet për të
rinjë qëllimisht kanë vendosur tende në QT Ramstor dhe QT Vero për të pro-
movuar aktivitetin përmes shitjes së bonave me vlerë në mënyr që të
mblidhen më shumë mjete në para. Tende të ngjajshme do të ketë
edhe në marketet më  të mëdha nëpër qytet ( SP marketet, Vero,
Tineks,  si dhe nëpër disa lokacione në qytet në periudhën deri
më 13 Nëntor.

Tendet për donim të ushqimit dhe mjeteve në para
do të realizohen edhe në kompaninë ONE dhe Studio mod-
erna. Tendi për shitjen e pllakave dhe aksioni i grumbul-
limit të ushqimit do të vendosen edhe në Shkollën
Amerikane NOVA. 

të KKRM e cila në vete përfshinë promovimin e kulturës për
paqë dhe jodhunë, ku përmes interaksionit dhe aktivizimit
të përbashkët të të rinjëve do të arrihet njëra nga qëllimet e
programit, pomovimi i kulturës dhe dialogut. 

Të rinjtë e mbarë Maqedonisë, përafërsisht 1500, do të
kenë kohë që për tre muaj të përpunojnë projekte të vogla
nën moton: Njohja e ndryshimeve. Shpre-
sojmë se këtë vit do të jenë
deri në maksi-
mum të mo-
tivuar, kreativ,
dhe se me punë
të përbashkët,
angazhim per-
sonal do të
kenë sukses ta
ndr yshojnë
jetën e ndon-
jërit së paku
një ditë, muaj,
vit ose
p ë r g j i t h -
monë.

C I K L I  I  R I  I  K K A - P V H  P R O G R A M I T
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PROMOVIMI I HIGJIENËS- 
HIGJIENA PËR SHËNDET MË TË MIRË

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit në qershor 2011 filloi me imple-
mentimin e projektit ,, Promovimi i higjienës-higjiena për shëndet më
të mirë” finansuar nga Kryqi i kuq Spanjol. 

Qëllimi i projektit është zvogëlimi i popullatës së përvuajtur të
të rinjëve nga sëmundjet e shkaktuara si rezultat i kushteve të këqija
higjienike përmes edukimeve adekuate dhe ushtrimeve praktike në
fushën e higjienës.

Në kuadër të projektit 10 edukatorët të cilër fituan stërvitje në
fillim të muajit tetor, mbajnë edukime të shoqëruara me ushtrime
praktike në shkollat fillore dhe të mesme ku Kryqi i kuq i qytetit të
Shkupit ka të formuara Klube për edukim dhe preventivë. Të njëjtit
do të zgjasin deri në fund të muajit Shkurt 2012. Në projekt janë përf-
shirë edhe arsimtarët përgjegjës në 20 Klube të Kryqit të kuq në shkol-
lat e Shkupit të cilët gjithashtu do të fitojnë stërvitje dhe do të jenë
pjesë e ekipit për realizimin e edukimeve të gjithsej 2000 të rinjëve,
të njejtit do të kenë detyrë të vazhdojnë me diseminimin e diturive
edhe pas mbarimit të projektit.
Edukimet do të jenë të organizuara edhe për 50 fëmij rom, ikanakë
nga Kosova në Qendrën për edukim të Kryqit të kuq në Shuto Orizare. 

Për qëllimet e projektit janë të shtypura broshura, fllaere dhe
postere në gjuhën maqedone dhe shqipe. Të gjithë nxënësit të cilët
marrin pjesë në edukime në fund do të fitojnë pako higjienike.

N ë  p e r i u d h ë n  p re j  2 0  Te t o r  d e r i  2 0  N ë n t o r,  n ë  o rg a n i z i m  t ë  K r y q i t  t ë  k u q  t ë  q y t e t i t  t ë  S h k u p i t  d h e  D o r m e o - s  p ë r
h e rë  t ë  t re t ë  re a l i z u a n  a k s i o n i n  e  m a d h  h u m a n i t a r  , ,  Z g j o h u n i  h u m a n  3  ‘ ’  q ë l l i m i  i  t ë  c i l i t  ë s h t ë  p ë r m i rë s i m i  i  k u s h t e v e
t ë  j e t ë s  s ë  p o p u l l a t ë s  s ë  p ë r v u a j t u r  t ë  n j e rë z v e  p ë r m e s  m b l e d h j e s  d h e  s h f r y t ë z i m i t  t ë  d y s h e k ë v e  d h e  d o n i m i n  e  t y re
n ë  i n s t i t u c i o n e  q ë  k u j d e s e n  p ë r  a t o.

K r y q i  i  k u q  i  m o r r i  p ë r s i p ë r  d y s h e k ë t  e  d o n u a r  n g a  s h t ë p i t ë  d h e  d o n a t o rë t ,  n d ë r s a  D o r m e o  t ë  g j i t h ë  q y t e t a rë v e
h u m a n  d o  t ’ u  m u n d ë s o j  z b r i t j e  p ë r  b l e r j e n  e  D o r m e o  p ro d h i m e v e  d h e  d h u ra t a v e  t ë  b u k u ra  D o r m e o.

D y s h e k ë t  u  d o n u a n  n ë  K l i n i k ë n  p ë r  s ë m u n d j e  n e r v o re  n ë  S h k u p,  E n t i n  p ë r  re h a b i l i t i m  t ë  f ë m i j ë v e  d h e  t ë  r i n j v e -
Fu s h a  e  t o p a n ë s ,  S p i t a l i n  p s i h i a t r i k  D e m i r  H i s a r,  S h t ë p i n ë  e  n d ë s h k i m - p ë r m i rë s i m i t  p ë r  t ë  m i t u r  - O h ë r  d h e  S h t ë p i n ë
e  n d ë s h k i m  p ë r m i rë s i m i t  I d r i z o v ë .  

E d h e  k ë t ë  v i t  n ë  a k s i o n  d h a n ë  k o n t r i b u t  e d h e  f a n s a t  e  f a c e b o o k - u t  n ë  D o r m e o  d h e  m i q t  e  t y re  t ë  c i l ë t  v e t ë m
m e  s h t y p j e  L i k e  t ë  f a q e s  n ë  D o r m e o  d o n u a n  1  d e n a r.  M e  m j e t e t  e  g r u m b u l l u a ra  ë s h t ë  b l e rë  a p a ra t  p ë r  f ë m i j ë  t ë  s ë m u r
n g a  f i b ro z a  c i s t i n e .  
.

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit në veb faqen www.fancy.mk për her
të dytë organizoi aksion për dhurim të veshjeve. Grumbullimi i veshjeve të
shfrytëzuara është aktivitet tradicional i Kryqit të kuq dhe ky aksion kishte

për qëllim që të prek popullatën më të re te qytetarët, (të rinjtë
prej 18 deri 27 vjet) dhe t’i informojë për mënyrën e donimit
të veshjes. Në aksion u mblodhën 100 pako me veshje,
përderisa interesimi i kalimtarëve të rastit për mënyrën e
dhurimit të veshjeve ishte me të vërtet i madh. Veshja u klasi-

fikua dhe u paketua nga ana e vullnetarëve si dhe u donua
për qytetarët të cilër kanë nevoj për ato. 

, ,Dhuro veshje TANI”

, , Z g j o h u n i  h u m a n  3 ”
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DHURONI PËR MË SHUMË BUZËQESHJE TË FËMIJËVE! – kjo
është porosia me të cilën PROMES dhe Kryqi i kuq i qytetit të
Shkupit filluan bashkëpunimin e tyre të ri.

Nëpër shitoret e Promes në Shkup në fillim të vitit u vendosën
kuti për donacione dhe të holla ku qytetarët pas blerjes së
gjërave të nevojshme kanë mundësi që të donojnë mjete në
para. Mjetet e grumbulluara në gjysmën e parë të vitit ishin
pjesë e mjeteve që mundësuan verimin e 8 fëmijëve në rrugë,
në Qendrën për edukim dhe rekreim Solferino. 

Me përkrahje të aktivitetit u përfshi edhe taxi kompania
,,NASHE TAKSI” në veturat e të cilëve ishin të vendosur porosi
për ngritje të vetëdijes së qytetarëve për të dhënë kontribut
në bashkësinë ku jetojnë. 

Nën moton ,,Katastrofat nuk falin”, në periudhën
prej 08 deri 12 shtator u realizua projekti për përgatitje dhe
veprim gjatë katastrofave në Izmir, Turqi ku morën pjesë 10
përfaqësues nga Maqedonia.

,,Katastrofat nuk falin” ishte pjesë e Youth Exchange
projektit, projekt i cili realizohet në kuadër të projektit ‘Youth
in Action’ programit përkrahur nga BE me qëllim kryesor, të
rinjtë nga vendet e ndryshme një periudhë të caktuar të
punojnë dhe jetojnë së bashku, të ndarë në grupe
ndërkombtare. Duke ndjekur qëllimin kryesor, përgatitjen
dhe veprimin gjatë katastrofave, projekti në Izmir ishte i or-
ganizuar si kamp.

Kampi ishte i dedikuar për persona me ndëgjim të
lënduar, ndërsa qëllimi ishte që të  këmbehen përvojat dhe
dituritë në fushën e përgatitjes dhe veprimit gjatë katastro-
fave nga më shumë vende, me theks të veçantë në këtë
grup qëllimor si njëra nga më të rrezikuarit në katastrofë,
por edhe si njëra nga grupet e cila më së miri mund të ve-
projë. Delegacioni maqedonas ishte i përbërë nga 4 per-
sona me ndëgjim të dëmtuar, 4 shoqërues dhe 2 vullnetar
të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit që u kthyen të begatuar
me dituri dhe ide për zhvillim dhe nxitje të vetëdijes publike
për këtë fushë në vendin tonë. Përveç delegacionit maqe-
donas në projektin i cili ishte i organizuar nga Gjysmëhëna
e kuqe Turke, morrën pjesë edhe përfaqësues nga Turqia
dhe Romania. 

Kampi për fëmijë me ndëgjim
të dëmtuar në Izmir-Turqi
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Aksioni i dhurimit
të gjakut në 
Ambasadën

Amerikane në
Shkup

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit për her
të tretë organizon aksionin e dhurimit
të gjakut në bashkëpunim me Am-
basadën Amerikane në Shkup. Inicia-
tore e aksionit është Ambasada
Amerikane me qëllim të shënimit të
ngjarjes tragjike gjatë 2001, me qëllim
që të nxis humanizmin dhe
përgjegjësinë shoqërore si te punë-
suarit e vet ashtu edhe te partnerët
dhe bashkpuntorët. 

Aksioni  u mbajt me 12 shtator 2011
para Ambasadës Amerikane prej orës
08.00 deri më 16.00. Në vet aksionin u
mblodhën 120 njësi gjaku.

Lojra sportive në Klubin e dhuruesve të gjakut
Aktivitetet në Klubin e dhuruesve të gjakut pranë Kryqit të kuq të qytetit të
Shkupit kalojnë në traditë. Njëri nga ato është edhe organizimi i aktiviteteve
sportive mes dhuruesve të mjediseve të ndryshme ku organizatorë është
Klubi i dhuruesve të gjakut pranë Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit. Këtë vit
aktivitetet sportive u mbajtën në Qendrën për Edukim dhe Rekreim ,,
Solferino” në Strugë prej 09-11 Shtator 2011. 

Aksioni i dhurimit të gjakut me rastin e kon-
certit të fundit të Toshe Proeskit në Shkup
Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit në bashkëpunim me Toshe Fan Klub forumin,
tradicionalisht organizon aksionin e dhurimit të gjakut me rastin e koncer-
tit të fundit live të Toshe Proeskit në Shkup me 05.10.2011. Aksioni u mbajt
në Shtëpinë e ARM-së. Të nxitur nga veprat humane të të njderit Toshe
Proeski, interesi për vet aksionin ishte i madh dhe në të njëjtin pati 350
dhurues të gjakut. Vlen të theksohet se 125 persona nga numri i
përgjithshëm ishin të rinj nën 25 vjet, përderisa rreth 50 persona ishin dhu-
rues për her të parë të gjakut. 
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Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit edhe këtë vit mori pjesë në
vikendin e gurmanëve-Pivolend. Në vendëngjarje ishte pro-
movimi i fushatës Mos pi përdesisa vozit ( don’t drink and drive ).
Fushata kishte për qëllim që t’i alarmojë të rinjtë për lidhshmërinë
e konsumimit të alkoolit dhe numrin e madh të fatkeqësive në
komunikacion. 

Në të njëjtën ngjarjë u promovua edhe fushata e re për mbled-
hjen e rrobave të shfrytëzuara përmes informimit të qytetarëve
se ku mund të dorëzohen veshjet në mënyrë që të njëjtat aty
edhe të paketohen. Klubi i të rinjëve i Kryqit të kuq të qytetit të
Shkupit ishte prezent në tendën e Kryqit të kuq ku u shpërndanë
fllaere dhe u informuan qytetarët e interesuar për mënyrën e
donimit.

MË SHUMË GJAK-MË SHUMË JETË
Shënimi I Ditës botërore të dhurimit të gjakut 14 Qershor

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit gjatë vitit 2011 realizoi disa aktivitete në
fushën e promovimit dhe përparimit të dhurimit të gjakut, më
theks të veçantë për popullatën e re. duke i ndjekur reko-
mandimet e Federatës Ndërkombtare të Kryqit të kuq dhe Gjys-
mëhënës së kuqe, përmes përkrahjes së aktiviteteve në Klub 25 –
klub i të rinjëve dhurues të gjakut. 
Këtë vit nën moton Më shumë gjak-më shumë jetë (More
blood,more life ), u shënua Dita botërore e dhuruesve të gjakut.
Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit me 14 Qershor, Ditës botërore të
dhurimit të gjakut do t’i realizoj këto aktivitete:

Aksioni i dhurimit të gjakut që do të realizohet në holin e Shtëpisë
së ARM-së.

E njëjta u organizua me inicijativën e të rinjëve motivator ( dhurues) në terri-
torin e qytetit të Shkupit. Në aksion u mblodhën 54 njësi gjaku. Si pjesë e kësaj

fushate, studentët e FON Univerzitetit ( katedra për dizajn dhe multimedia) në
mënyr aktive u përfshinë në fushatën përmes përpunimit të zgjidhjeve ideore për të

njejtën, me theks të veçantë për Ditën e dhurimit të gjakut 14 Qershor. Zgjidhja më e mirë
ideore është vendosur në të gjitha posteret promovuese, fllaeret, siti sllajdet, të cilat e shënuan

këtë fushatë.
Parada për grupimin e dhuruesve të rinj të gjakut për dhënjen në formë të pikës së gjakut në platon
para shtëpisë së ARM-së. • Në këtë aktivitet ishin përfshirë rreth 90 të rinj nga KK i qytetit të Shkupit dhe OKKK e
territorit të qytetit të Shkupit, të cilat përpunuan pikë gjaku, ngjarja ishte interesante për mënyrën e re të promovimit të dhurimit të gjakut. 

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit, me qëllim që ti motivoj të
rinjtë nga shkollat fillore për her të tretë organizoi gara
qytetare për NP në territorin e qytetit të Shkupit. Në gara
morën pjesë tre grupet e para të ranguara nga me te rinjtë në
garat komunale për NP. 

Ngjarja u mbajt me 09.06.2011 në Rr. Makedonija para
Shtëpisë perkujtimore të Nënë Terezës. 

Ky askion u mbulua nga Sava Tabak, donator me të cilin
kemi bashkëpunim të mirë. Donatori përveç që i mbuloi harx-
himet për vetë garat, donoi edhe një defribilator automatik
(shkollor) i cili do të shfrytëzohet nga ana e Kryqit të kuq të
qytetit të Shkupit për realizimin e stërvitjeve për NP, si dhe 13
kravata për shancone për nevojat e Kryqit të kuq të qytetit të
Shkupit për shënimin e datave të ndryshme që mbahen në
territorin e qytetit. 

Tre ekipet e para të ranguara ishin ekipet nga SH.F Parte-
nie Zograski e para, SH.F Koço Racin e dyta dhe SH.F Krste
Misirkov vendin e tretë.

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit më 14 shtator në Qendrën
tregtare Ramstor e shënoi Ditën botërore për Ndihmën e
parë. 
Përsëri i rikujtuam qytetarët për rëndësinë e Ndihmës së parë
si në kushte shtëpiake ashtu edhe në rrugë,pasiqë Ndihma e
parë shpëton jetë.

Në periudhën prej orës 12.00 deri më 14.00 në podiumin
e Ramstorit u vendos e ngjitur figura e njeriut në madhësi
natyrale se si shiqon një person të lënduar të rënë në
dysheme.

Përreth figurës ekipi i Ndihmës së parë e cila morri pjesë
në garat e qyteteve kryesore në  Bukuresht, demostroi ndih-
mën e parë dhe u spjegoi qytetarëve principet kryesore të
ndihmës së parë.

U shpërndanë fllaere si dhe u këmbyen biseda me qyte-

Kryqi i kuq dhe Pivolendi

GARAT E QYTETIT PËR NP

SHËNIMI I DITËS 
BOTËRORE PËR NP
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7 – Javë të principeve të Kryqit të kuq
Gjatë periudhës së verës, 7 vullnetar të klubit për të rinj të udhëhequr

nga ndjenja e humanizmit dhe nevojës që të ndihmohet atje ku është e nevo-
jshme, realizuan një aktivitet me të cilin në mënyr direkte ndikuan 7 grupe
qëllimore. 

Të udhëhequr nga 7 principet e lëvizjes hynë në më shumë mjedise
duke shkaktuar emocione pozitive. Gjatë disa ditëve të rinjtë organizuan pun-
tori kreative për fëmij, shoqërime, edukime, ndihmë konkrete për familjet e
prekura sociale. U vizituan 7 grupe qëllimore: SOS detsko sello, Qendra ditore
për fëmij me nevoja të posaçme POROSIA, Qendra ditore për fëmijët nga
rruga, çerdhja FIDANI, Shtëpia e pleqve Nënë Tereza-Zllokuqan si dhe 2 familje
të rrezikuara sociale.

Përmes të gjitha aktiviteteve të rinjt ndjejnë se bëhen më të
përgjegjshëm si personalitete që janë të përgatitur të bëjnë shumë gjëra dhe
të vazhdojnë të jenë vullnetar aktiv të Kryqit të kuq. 

Seminari për tregti me njerëz 24-25.09.2011 Beograd, R.Sërbisë

Me ftesë të Kryqit të kuq të Sërbisë dhe Kryqit të kuq të Beogradit, përfaqësues të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit, Klubi i të rinjëve prezentoi
në trajnim edukimin të trainjerëve të ri për tregti me njerëz. 

Qëllimi i seminarit ishte lufta kundër tregtisë me njerëz, përsosja e teknikave të reja dhe e metodave për punë me grupe të definuara qël-
limore. Ato grupe qëllimore ishin: fëmijët nga familjet për përkujdesje dhe fëmijët me zhvillim të zvogluar psiko-fizik. Seminari u mbajt në hapësirat
e Kryqit të kuq të Sërbisë dhe Kryqit të kuq të Beogradit në periudhën  24  dhe  25 shtator 2011. 

Qëllimi kryesor i seminarit ishte përpunimi dhe edukimi i trainjerëve të ri, përmes një pako preventive për mbindërtim të kapaciteteve
ekzistuese. Kjo stërvitje ishte një përvoj e vlefshme për të drejtuar aktivitetet e ardhshme, për një preventivë dhe ngritje të vetëdijes te grupet
specifike qëllimore për problemin e tregtisë me njerëz.

Projekt për socializim dhe përkrahje të
fëmijëve dhe të rinjë me nevoja të posaçme
dhe fëmijëve të vendosur në familje për
përkujdesje

PËRKRAHJE FINAN-
SIARE TË BANKËS

KOMERCIALE
Kryqi i kuq dhe sektorët që veprojnë në të

( shëndetësi, aktivitete socialo-humanitare, të
rinj…) ofrojnë mundësi dhe kapacitete për gjet-
jen e mekanizmave me të cilët mund të ndihmo-
het dhe të jepet përkrahje në Qendrat për punë
sociale, konkretisht shfrytëzuesit e fundit të shër-
bimeve të tyre – fëmij dhe të rinj të vendosur në
familje për përkujdesje dhe në qendrat ditore për
persona me nevoja të posaçme. Aktivitetet e re-
alizuara sëbashku me ata dhe për ata në masë të
madhe do ta kishin lehtësuar jetën dhe nevojat e
kësaj kategorie dhe me këtë do të kishte ndikuar
për integrimin e tyre më të lehtë në shoqëri.

Me këtë projekt të përkrahur nga sh.a. Banka
Komerciale, shpresojmë se do të japim ndihmë
për përmirësimin e kushteve të jetës së personave
të vendosur në familje për përkujdesje dhe per-
sonave me nevoja të posaçme nga qendra ditore
si dhe socializimin dhe shoqërimin me ata. 

Në kuadër të projektit në territorin e qytetit të
Shkupit u realizuan disa aktivitete.

Stërvitja për ndihmën e parë
Të njëjtën e ndoqën edhe të punësuarit dhe vullnetarët nga qendrat në Kapishtec dhe
Autokomandë. Pas çdo njësie tematike, pasonte pjesa praktike për ushtrimin e
teknikave për ndihmë të parë. Ndërsa për nevojat e dy qendrave u dhanë 2 pako me
material harxhues sanitar dhe një kuti me doreza. 

Në drejtim të zbukurimit të hapësirës ç’do ditë vizitonin kujdestarët, ndërsa me
përkrahje të vullnetarëve nga klubet për të rinjë u mbollën lule dhe u zbukurua
hapësira në vetë qendrat. Në aktivitet u përfshinë edhe vetë kujdestarët që kaluan
shumë bukur në këtë organizim me shpresë se edhe në të ardhmen do të marrin pjesë
në aktivitete të përbashkëta për këtë grup qëllimor.

PËR MË SHUMË BUZËQESHJE TË FËMIJËVE
Të nxitur nga dëshira që t’u ndihmohet fëmijëve të cilët e vizitojnë SH.F Alija Avdoviq në f.sh Ellovo, të rinjtë nga gjimnazi Orce

Nikollov Shkup realizuan aheng humanitar për përkrahje të këtyre fëmijëve. Në aheng u shfaqën më shum grupe shkollore, dhe mjetet
nga kartelat e shitura ishin të dedikuara për ekskurzionin njëditor të fëmijëve nga f.sh Ellovo në Strugë. 

Kjo ishte një mundësi e shkëlqyer, që fëmijët të zbaviten dhe të kalojnë një kohë të bukur në ekskurzion, dhe të ndjejnë diçka
më ndryshe nga përditshmëria e tyre.
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U shënua 1 qershori – Dita e familjeve
për përkujdesje nën moton 

PËR MË SHUMË BUZËQESHJE TË
FËMIJËVE

Në kuadër të projektit të përkrahur nga Banka
Komerciale, Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit në
bashkëpunim me Qendrën ndërkomunale për punë so-
ciale Shkup, me 01 qershor tradicionalisht u shënua Dita
e familjeve për përkujdesje. 

Këtë vit ngjarja u realizua me 01 qershor në pllaton
para shtëpisë përkujtimore të Nënë Terezës. Në
hapësirën e kësaj ngjarje ishin vendosur tavolina dhe
karrike ku fëmijët dhe vullnetarët e Kryqit të kuq reali-
zonin puntori kreative ( vizatime, ngjyrosje, përpunime
të zbukurimeve, origane), ndërsa për zbavitjen u përku-
jdesën Jana dhe Viktori, yjet e IDOL-it, të cilët ofruan
momente zbavitëse dhe shoqërim me fëmijët. 

Për të gjithë fëmijët Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit
përgatiti bluza, ndërsa në bashkëpunim me Qendrën
ndërkomunale për punë sociale u siguruan më shumë
donacione për fëmijët dhe kujdestarët e tyre. 
.

Përforcimi i 
kapaciteteve të 
vullnetarëve në 

klubin e të rinjëve
Të udhëhequr nga ideja se çdo vullnetar duhetë të

fitoj trajnimin apostafat për përfshirjen dhe mbështetjen e
aktiviteteve të klubit të të rinjëve pranë KK të qytetit të
Shkupit 40 vullnetarë kaluan trajnimin përkatës.

Seminari ishte i ndarë në 2 pjesë, nga të cilat njëra u
realizua në Qershor, ndërsa tjetra në Shator në qendrën për
edukimin e kuadrove, hoteli Solferino - Strugë.

Qëllimi i seminaritë është përforcimi i kapaciteteve
të të rinjëve të Klubit të KK të qytetit të Shkupit përmes mo-
tivimit dhe trajnimit të vullnetarëve për realizimin e suk-
sesshmëm dhe kualitativ të aktiviteteve të klubit. Edukimi
ishte interaktiv, me përfshirje të lartë të të rinjëve, i
mbushur me shumë shtesa, pyetje dhe tema interesi.
Ushtrimet ishin pjesë përbërëse e edukimt dhe ishin të or-
ganizuara me synim të plotësimit të edukimit, nxjerrjen e
përfundimeve dhe synimeve të cilat i përcaktojnë qëllimet 

Gjithashtu si strategji e klubit është realizimi i ligjer-
ateave edukative në shkollat e mesme në territorin e qytetit
të Shkupit ( ekipe nga 2 persona, me pyetësorë dhe prezen-
time të unifikuar paraprakisht të përgaditur te zyra e të rin-
jëve). Me këto ligjerime duam që të punojmë në drejtimin
e promovimit të klubit të të rinjëve, ngritjes së imazhit të
ogranizatës dhe gjithashtu zmadhimit të numrit të vullne-
tarëve. Aktivitetet janë pjesë e kampanjës të cilin Kryqi i
kuq i qytetit të Shkupit e realizoi në suaza të kremtimit të
kampanjës 2011- Viti i vullnetarizmit nën moton GJEJE
VULLNETARIN NË VETE.

ME KRYQIN E KUQ DERI TE SHPRE-
HITË E SHËNDOSHA TE TË RINJTË

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit me përkrahje finansiare të Sh-
parkase banka në periudhën shtator 2011-mars 2012 do të realizoj pro-
jekt me qëllim të nxitjes së shprehive shëndosha te popullata e re për
krijimin e bazës për tërheqjen e vullnetarëve të rinj në organizatë. 

Aktivitetet do të rrjedhin në disa faza me qëllim të promovimit
të qasjes humanitare të aktiviteteve të Kryqit të kuq te nxënësit.;

T’i përforcojmë kapacitetet ekzistuese të vullnetarëve dhe të
tërheqim vullnetarë të rinj në organizatë si dhe të promovojmë shprehi
të shëndosha te popullata e re. 
Me aktivitetet do të përfshihen të rinjtë nga 15 shkolla të mesme në ter-
ritorin e qytetit të Shkupit ( 15 grupe me nga 30 nxënës ose gjithsej 450
nxënës). 

Në kuadër të projektit janë parashikuar ligjerata edukative me
temë shprehi të shëndosha jetësore ( edukim moshash), përgatitje dhe
publikim i doracakut në këtë temë, puntori në fitnes qendër dhe kros
për të gjithë pjesmarrësit në projekt.
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Ju jeni aktivist, humanist dhe përkrahës i aktiviteteve të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit. A mund të na tregoni se si u bëtë pjesë
e organizatës dhe si mbetët aq vite në këtë mision human? A mund të na shpalosni një pjesë të aktiviteteve dhe përvojës suaj ?

Provokim i madh në jetën time, ishte,  kur hyra për së pari herë në ujrat humane, në cilësinë e profesorit në një nga puntoritë e KKA-PVH,
ku udhëhiqja nxënësit e mi nga gjimnazi Zef Lush Marku. Për her të parë u takova me njerëz të shkëlqyer, u takova me humanizmin, u
takova me Kryqin e kuq dhe me misionin dhe vizionin e tij të vërtet. Takova miq nga grupet e ndryshme etnike, me të cilët edhe sot jemi
bashk dhe ata më japin një energji ngritëse në jetën time. Njëri nga momentet të cilin nuk do t’a harroj, si rikujtim për PVH programin e
Kryqit të kuq ishte Gjevgjelia e vitit 2011, në të cilën puntori mësuam shumë. Aty fituam shumë dituri dhe u ballafaquam me shumë
mundësi të mirkuptimit dhe rrespektimit, të cilat në mënyrë të mirfillt përmes ushtrimeve dhe polemikave të përbashkëta i bëmë prak-
tikë të jetësimit të vlerave, si qëllim i këtij manifestimi. Pas kësaj isha pjesë e këtij projekti si instructor, në vitin 2003, ku paraprakisht
isha përkrahës i përhershëm dhe profesor përgjegjës. Sot me krenari jam njëri nga tridhjet instruktorët dhe përkrahësit e vazhdueshëm
të programit për promovimin e vlerave humane te të rinjtë, si stërvitje për përpunimin e projekteve humanitare. 

Na thoni diçka për biografinë tuaj? Diçka më shumë për orientimin profesional dhe përvojat jetësore. 

Shkollën fillore e mbarova në Hasanbeg në Sh.F  25 Maj, ku dhe jam i  lindur. Shkollën e mesme e mbarova në Gjimnazin Zef Lush
Marku, përderisa fakultetin filozofik në univerzitetin e Kirilit dhe Metodit, ku mbarova drejtimin për histori. Tani jam i regjistruar në
studimet post diplomike për Institutin për histori nacionale, ku dhe jam duke vazhduar. Prej vitit 2006-2011 dy mandate njëri pas
tjetrit isha deputet në Kuvendin e R.M . Prej 01 gushtit 2011 jam i emëruar si zavennës ministër për arsim dhe shkencë. Edhe pse jam
zëvendës minister, me dashuri të madhe përsëri do të kthehesha në gjimnaz ku ligjerova si profesor i së njejtës, të jem në kolektivin
e njëjtë, pasi që ato ishin me të vërtet momentet e pakrahasueshme dhe më të sinqerta të jetës sime. 

A mund të na thoni ndonjë shembull nga karriera Juaj e deritanishme, të cilën e përjetoni personalisht
dhe profesionalisht si personalitet human? Na tregoni diçka interesante nga përvoja Juaj e deri-
tanishme? Disa momente të paharruara për Ju që lidhen me Kryqin e kuq? 

Deri më tani si deputet kam pasur një numër të madh ballafaqimesh që lidhen direkt me karakterin
tim, por që janë në kundërshtim me profesionin si deputet. Shumë her në mënyr direkte kam qenë
i involvuar me dëshirën time me paramendim, se do të jemë aty për të menjanuar disa incidente
të papëlqyera me karakter ndëretnik, si psh ndeshja mes dy grupeve të tifozëve, ku u gjeta rastë-
sisht në vendin e  zënkës, duke u kthyer nga Ohri. Përskaj asaj se e dija se vet nuk mund të zgjidh
një konflikt dhe nuk mund të ndryshoj asgjë, u mundova të jem në mes të tyre, ta qetësoj turmën
dhe ndjenjat e fuqishme të tyre. Kisha sukses duke vendosur njëfar mirëkptimi dhe rendi. Për këtë
shkak është e nevojshme që asnjëher të mos tërhiqemi, pasi që me besim të vërtet dhe
dëshira të mira mund të kemi sukses. 

Si ndikon Kryqi i kuq në jetën tuaj, botëkuptimin dhe vlerat tuaja. Çka do
të kishit thënë si rekomandim për gjeneratat e reja të ardhshme të cilat
vijnë në rradhët e Kryqit të kuq?

Kryqi i kuq për mua ka domethënje të madhe dhe ka ndikuar shumë në jetën
time. Vlerat dhe mënyra humane e të jetuarit reflektohen në jetën e përdit-
shme në komunikimin ditor me fqinjët të cilët janë maqedonas, por me të
cilët kemi një respekt të madh të ndërsjell, pastaj kjo ndikon edhe në ko-
munikimin e përditshëm në procesin e arsimit dhe në jetën e gjithm-
barshme. Programi i KKA-PVH ndikoi që ta ndërtoj teorinë time për
mënyrën pozitive të jetesës dhe përkujdesin pa rezervë ndaj të gjithë
atyre që jetojnë përreth, pa paragjykime ose kërkesa që për këtë ata diç
të më kthejnë. Do t’u kisha kërkuar të gjithë të rinjëve të cilët kanë
mundësi të ndajnë kohë që një periudhë të jetës t’i përkushtohen
Kryqit të kuq dhe jetën e vet ta vëndojnë në shërbim të human-
izmit, ku do t’i ndërtojnë vlerat e vërteta për jetë, pasiqë Kryqi
i kuq është organizatë që nuk njeh kufi, përkatësi nacionale,
racë, por krijon ndjenjën e solidaritetit dhe ndihmës për të
tjerët.

Shkruan :
Ilinka Gligorovska

,,Vlerat dhe mënyrën 
humane të jetës,  e reflektoj 

në jetën time të përditshme”

Intervista me Safet Nezirin Zëvendës  Ministër për arsim dhe shkencë

KKA-PVH më së shumti ndikoi për të ndërtuar teorinë time për
mënyrën pozitive të jetesës dhe kujdesit ndaj të gjithë të afër-
mve pa asnjë paragjykim ose kërkesë që ata diçka të më kthe-
jnë.
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Si e zbuluat sëmundjen , na rrefeni një pjes të rrugës
drejt fitores se sëmundjes ,  me të cilën luftuat pa u
lodhur ?Na tregoni tregimin Tuaj jetësor. 

Për kancerin ne gji si një ndër smundjet e shpeshta te gratë nuk
folet shumë në shoqërinë tonë . Në familjen time kam një teze e cila
para shumë vitesh , kur unë isha tinajxhere, e kishte këtë smundje .
Në shtëpi flisnim shumë për atë. 

Çka ndodhte? Të gjithë ishim të involvuar që ti japin përkrahje
në luftën kundër kancerit . Për këtë shkak ne me të vërtetë ishim të
informuar për rëndësinë të tij . Për atë shkak kur e mora lajmin, nuk
isha e friksuar për diagnozen , pasi që e dija se bëhet fjalë për një së-
mundje të rëndë , por isha e vendosur dhe e bindur se sëmundja nuk
është më e fortë se unë . 

Për herë të parë hetova diçka te pazakontë në kohën e
shtatëzanisë time . Bëra kontrollime dhe m’u tha se sigurisht gjitë
kanë ndyshuar për shkak të kësaj gjendje . Gjthashtu m’u sigjerua që
të vazhdoj me shtatëzaninë dhe pasi të lindë dhe të mbaroj gjidhënja
të bëjë kontrollime më të detajuara . Por unë isha këmbëgulëse që t’i
kaloj të gjitha testet për diagnofistikim . Kështu që një muaj e gjysmë
pas lindjes, bëra për herë të parë eho-kontrollë për gjijtë . Nuk ishte
e qartë se për çka bëhet fjalë , por mjeku më propozoi kontrollim pas
tre muaj . Unë shkova në kontrollë pas pesë javësh . Dy ditë para
emërimit të foshnjës sime, ishte e qartë se për çka bëhet fjalë: diag-
noza ishte,, kancer ne gji’’. Dy ditë pas kësaj, në festën e madhe kr-
ishtere,  Shën Mërinë e Madhe, bëmë emrimin e vajzes sonë
Angelinës , dhe pas një jave vinte operimi . Kisha fat se kanceri ishte
pëhapur shum pak dhe ishte në fazen e hershme . Nga koha prej kur
e kisha hetuar fortësinë në gji kishte kaluar një vit . Pastaj pasuan
gjashtë cikluse të hemo terapisë, ku qëndrimi pozitiv dhe qëndush-
mërija ishin kyçe që ta fitoj sëmundjen . Në asnjë moment nuk ndi-
hesha se jam e sëmurë dhe nuk kisha pengesa në marrjen e
hemoterapisë. Asnëherë nuk vura perikë , kur filluan të më bien flokët
nga citostatikët , dhe flisja hapur për atë që më kishte gjetur . Mundo-
hesha që ta mbajë energjinë dhe qëndimin pozitiv për jetën . 

Ju karakterizoheni me trimëri , qëndrushmëri dhe
luftarake me faktin që i’a dolët të luftoni sëmundjen
malinje më të shpeshtë te gratë . Si ishte Jeta juaj  para
dhe pas luftës me kancerin ? 

Gjatë kohës së shërimit me hemo terapi unë me të  vërtëtë kisha
sukses që shëndetin tim psikologjik ta mbaj me optimizëm . Isha këm-
bëgulse dhe e qëndueshme dhe në asnjë moment nuk mendoja se
jam e sëmurë dhe se duhet ta lëshoj këtë jetë . Pas mbarimit të hemo

Intervistë me Natasha Buleska

Qëndrimi pozitiv dhe qëndushmërija ishin
të duhura për t’a arritur fitoren

Qëndrimi pozitiv dhe qëndushmërija ishin
të duhura për t’a arritur fitoren

terapisë u përfshiva në shoqatën anti-kancer ,,Shkëndia e jetës’’për
shkak se desha që t’u ndihmojë edhe grave tjera të cilat kalojnë në
këto bariera . Më parë me ftesë të kryetares Eurola Dona , rrijeti evrop-
jan për luftë kundër kancerit në gji së bashku me burrin tim i cili më
përkrahu pa rezervë dhe më jepte kurajë , morën pjesë ne ngjarjen
,,Litar i solidaritetit’’. Në atë ngjarje së bashku me gratë e 19 shteteve
të evropës dhe Izaraelit e pushtuam majen Braijthorn në Alpe që
është i lartë 4165 metro . Motoja e kësaj ngjarje ishte se ,,Gratë e së-
mura nga kanceri ne gji, mund të jetojnë ashtu jetë siç duan: ku-
fizimet janë vetëm në kokat tona dhe ne ato vet i vendosim’’.Unë dhe
burri im ishim pjesë e grupit që u ngjit deri te qëllimi dhe ishim
shumë te lumtur që patëm sulses , ashtu siç patëm sukses ta luftojm
edhe sëmundjen . Burri im ishte vazhdimisht me mua , ashtu si në
ketë udhëtim provokues , ashtu ishte edhe gjatë shërimit . Përkrahja
të cilën e kishim nga familja jonë , nëna ime dhe kunata ime , si dhe
të afërmit dhe miqtë, ishin përkrahësit e vertetë që na bënë më të
fortë . Gjatë luftës me këtë sëmundje disa gra e humbin punën ,
bashkëshortin , dhe janë të detyruara që vetë të përballen me vështir-
sitë dhe pasojat . Unë jamë e lumtur që kisha përkrahje të plotë nga
familja , mirkuptim nga punëdhënsi për vendin e punës , dhe më së
shumti kisha një burrë shum të mirë i cili vazhdimisht ishte me mua
, për derisa bija ime ishte motivimi më i madh që të jem e fortë dhe
luftëtare . 

Ju jeni anëtare e shoqatës së grave të operuara nga
sëmundjet malinje ,,Shkëndia e jetës’’.Për këtë shkak
jeni pjesë e organizatës , cili është qëllimi i saj , na tre-
goni një pjesë të motivimit ?

ВGjatë mjekimit dhe pastaj kujtohesha për shumë gra të pa infor-
muara të cilat me frikë flasin për  sëmundjen , bile edhe frikohen që
t’ia përmendin emrin , kanë frikë ta lexojn dagnozen e tyre . Vlerësoj
se diturija është fuqi dhe për këtë shkak vendosa që të flas haptazi
dhe të filloj me të vertëtë tu ndihmoj atyre që e kanë fatin e njejtë si
unë . Ndjeva nevojën që këtë ta bëj në mënyrë publike dhe për këtë
shkak vendosa që të anëtarsohem neë shoqatën e grave të operuara
nga sëmundjet malinje ,,Shkëndia e jetës’’ , ku e njoha Violeta To-
movskën e cila më ndihmoi shumë dhe tani më një vit e gjysmë, jam
pjesë e aktivitetetve të shoqatës së qytetarëve e cila u jep përktahje
psikologjike të gjithë grave që përballen me karciomin dhe aktivisht
luftojmë për kushte më të mira ne sistemin shëndetësor për diag-
nofistikimin e hershëm , preventivën dhe trajtimin bashkëkohor të
sëmundjes . Në sistemin tonë shëndetësor nuk kemi sistem për
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përkrahje psikologjike të grave të sëmura nga kanceri në gji . As-
njëra nga klinikat nuk ka psikolog të klinikës i cili do të kishte dhënë
përkrahje pacienteve dhe familjeve të tyra që u nevojitet të dinë se
si të ballafaqohen me situatën e dhenë . Pikërisht për këtë ekzisto-
jnë shoqata të këtij tipi, që janë të vetmet në vendin tonë ku ndih-
mojnë me këmbim të përvojave , këshilla dhe përkrahje për
njëri-tjetrin që të mundë së bashku të jemi më të fortë . 

Cila është porosia Juaj për gruan e cila gjendet në të
njëjtën situatë në të clën keni qenë edhe ju? 

Jam e lindur ne Gjevgjeli , kam të kryer gjuhën angleze ne Fakultetin
Filozofik në Shkup pranë univerzitetit Shën Kirili dhe Metodi
sdudimet pos diplomike në univerzitetin e Shefildit në Selanik për
magjistër të menaxhimit afarist , të cilët i fillova para shtatëzanisë
dhe posa fillova të shkruaj tezën e magjistraturës, ndodhi opera-
cioni dhe hemoterapia . Këtë vit arrita që ta mbaroj hulumtimin

dhe ta dorzoj tezën për të cilën mora titullin Magjistër me nderime . 

Punoi si specialist për arsim në zyrën e USAID-it dhe jamë shum e lu-
mutur në jetë sepse kamë familje , burrin dhe vajzen si dhe bashkpun-
torët e mi . Më parë isha fokusuar në tjera vlera , më shumë kujdesesha
për përparimin e karierës , vazhdimin e shkollimit dhe renditjen e suk-
seseve ne planin profesional . Sot prioritetet janë më ndryshe dhe ato
janë të drejtuara nga familja , nga puna,  të cilat i dua dhe në të cilat
besoj, por edhe përkrahjen e grave të cilat e kanë tejkaluar fatin tim .
Është e nevojshme që të jemi të vetedishëm për situatën tonë , të jemi
të vetëdishëm se nuk jemi vetëm , se mjekët , familja , shoqata dhe
bashkësia e gjërë përreth Jush janë aleatët e luftës Suaj . Të jemi të
fuqishëm , të qëndrueshëm dhe të besojmë se prej meje sëmundja
bëri njeri të mirë . 

Shkruan: 
Ilina Gligotovska 

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit dhe organizatat komunale
të Kryqit të kuq në territorin e qytetit të Shkupit edhe këtë vit re-
alizuan aktivitetin Për një fëmijëri të lumtur. Qëllimi i të njejtit ishte
që përmes shitjes të bonave me vlerë të mblidhen mjete në të
holla për të ndihmuar dhe përkrahur një grup të caktuar qëllimor
të fëmijëve. 

Këtë vit grup qëllimor ishin fëmijët të cilët e vizitojnë
qendrën ditore për fëmij nga rruga në Shuto Orizare, dhe për një
pjesë të mundësojmë verime në hotelin Solferino në Strugë. 

Përkrahje për aktivitetin patëm edhe nga NPK-Teleferiku-
Kryqi Milenium që donuan një pjesë të mjeteve nga biletat e shi-

PËR NJË FËMIJËRI TË LUMTUR  VITI  2011

tura dhe në këtë mënyr u përfshinë si ndihmues të realizimit të
këtij qëllimi. Në fushatë u përfshinë edhe partnerët tradicional
dhe përkrahësit e aktiviteteve-mishtorja PROMES ku u vendosën
qese për donacione.

Me kontribut personal u përfshi edhe vetë am-
basadori amerikan në R.M z.Filip Riker i cili me rastin e shënimit
të ditës solemne 4 Korrik donoi mjete finansiare. 

Edhe me këtë aktivitet, në emër të humanizmit e vazh-
duam inicijativën tonë për ndihmë dhe përkrahje kategorive të
vuajtura vazhdimisht kur është e nevojshme. 
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Tradita për mbajtjen e kolonive artistike në orga-
nizmim të Kryqit të kuq të qyetit të Shkupit , zgjat disa
vite me radhë , dhe ketë vit e njëjta u përkrah nga
Misnistria e Kulturës e R.Maqedonisë.

Gjatë muajit Gusht (20-27.08) në Qendrën për edukim
dhe rekreim-Solferino ne Strugë , artist të akademisë
artistike nga R.Maqedonisë , Sërbisë , Bullgarisë ,
Polonisë krijuan dhe u shoqëruan në kloninë artistike
nën dimenzionin human të lëvizjes së Kryqit të kuq . 

Organizatori (Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit) për çdo
pjesëmarrës u sigurua pëlhura , ngjyra , zberthyes dhe
mariale tjera për procesin e krijimit . Artistët janë të
lirë në zgjedhjen e teknikave për krijim dhe materi-
aleve të nevojshme për të njejtën . Deri në fund të
kolonisë artistike secili pjesëmarrës dhurojë në pronë
të përhërshme të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit
nga dy fotografi me teksnika të ndryshme artistike
dhe me stile të cilat janë karakteristikë e tyre . Është
interesant të cekim se në këtë koloni artistike vijnë
me bashkshortët e tyre ose me anëtarët e ngushtë të
familjes . Në ketë mënyrë e njëjta është karakterizuar
si koloni familjare , ku pjesëmarrësit kanë mundësi që
të shoqërohen , këmbejnë provoja dhe të bartin një
pjesë të trashigimisë kulturore . 

Koloni artistike
,,Struga 2011’’

Kryqi i kuq në bashkëpunim me Spitalin e
specializuar Filipi i II organizoi kamp veror
7 ditor ku u stërvitën 10 vullnetar nga
Kryqi i kuq në qytetin e Shkupit, dhe OKKK
ishin përkrahës aktiv të këtij manifestimi.
Në të njwjtin në përpuethshmëri me pro-
gramin e parapregatitur u realizuan këto
aktivitete: gjimnastikë e mëngjesit,
paraqitja e vet atyre përmes vizatimeve,
mundësia që secili prej tyre ta tregojë tal-
entin e vet, u organizua maskemball zbav-
itje, lojra të cilat tërhoqën vëmendjen e
fëmijëve dhe i nxitën që aktivisht të përf-
shihen në të gjitha aktivitetet. 

Ajo që paraqet kënaqësi të posaçme është
afërsia që u realizua mes vullnetarëve dhe
fëmijëve dhe që mbajti gjatë tërë
kampimit, ku mbretëroi një energji pozi-
tive e përmbushur me shumë dashuri dhe
hare. Ajo që tërheq deri te ky kamp është
inicijativa e përbashkët e vullnetarëve,
fëmijëve dhe një pjesë e prindërve që të
formojnë klubin ( klub 10 ) përmes të cilit
bashkëpunimi do të vazhdoj edhe në të
ardhmen dhe të gjithë së bashku do të
mundohemi të krijojmë një program të
posaçëm për punë me këtë grup qëllimor
të përkrahur nga Kryqi i kuq i qytetit të
Shkupit.

Projekt për mbështetje psiko-so-
ciale për fëmijë të lindur me anom-

ali në enë të gjakut në zemër.

ZEMRA IME NË TË GJITHA NGJYRAT
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Në vitin 2012 mbushen 13 vjet të krizës së
Kosovës , ku disa qindra mijë persona gjetën vendstre-
him në Republikën tonë. Shumë prej tyre u kthyen në
vendet e tyre, të tjerë shkuan në vendet e Evropës dhe
tejoqeanike, të tjerët edhe sot e kësaj dite gjenden në
Maqedoni. Deklaratat e tyre flasin se vendin tonë e
shohin si vendin e tyre, duke i rritur fëmijët e tyre këtu,
disa prej tyre kanë formuar edhe familjet e tyre,
përderisa nipat e tyre i vizitojnë shkollat e Maqe-
donisë. 

Këto janë shenja që flasin se procesi i inte-
grimit në shoqërinë maqedonase është i patjetër-
sueshëm, i natyrshëm në jetën e përditshshme për
ikanakët, të cilët kanë vendosur ardhmërinë e tyre ta
ndërtojnë në R.Maqedonisë. Procesi i integrimit është
process social u cili u mundëson refugjatëve t’i gëzo-
jnë të gjitha të drejtat si qytetarë të barabartë të këtij
shteti. Gjithsesi më e rëndësishme është dëshira e per-
sonit që aktivisht të përfshihet në të gjithë atë të cilën
qendrat e ofrojnë, që të lehtësojnë procesin e inte-
grimit. Kryqi  kuq i qytetit të Shkupit përmes ak-
tiviteteve të Qendrës për përkrahje të bashkësisë së
ikanakëve në vazhdimësi punon në këtë prob-
lematikë, duke i vënë theks të posaçëm përmirësimit
të kualitetit të arsimit, procesit të punësimit gjegjë-
sisht vetëpunësimit, si dhe krijimit të stërvitjeve dhe
trajnimeve për kualifikim, rikualifikim të bashkësisë së
refugjatëve, me qëllim që aktivisht të përfshihen në
tregun e punës. Gjithashtu përmes përpunimit të
planeve për punë ( biznis-planeve), në përputhshmëri
me aftësitë, shkathtësitë dhe përvojën e punës së per-
sonave, që të mund të fitojnë në mënyr të pamvarur
ndonjë biznes, ose të punësohen në ndonjë kompani
ose firmë, përmes organizimit të kurseve për kuali-
fikim, siç janë kurset për muratorë, ujësjellës, hekur-
punues, moler, fasader, rrobaqepës, frizer, kozmetikë.

Puna e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit kërkon ko-
munikim me mediat, me qëllim të informimit të opinionit
për aktivitetet tona, promovimin e planeve të cilat i kemi
përcaktuar, si dhe theksimin e transparencës. Nga këto
shkaqe gjatë vitit 2011 për të gjitha aktivitetet kalendarike
dhe jashtkalendarike nga të gjitha fushat e organizimit,
kishte njoftime të rregullta në programet e TV, si dhe në
mediumet e shkruara. Nga aktivitetet e vitit të kaluar në
fushën e informimit do të kishim cekur: 

Shtypja dhe distribuimi i Programit për punën e KK të
qytetit të Shkupit dhe OKKK në territorin e qytetit të Shkupit
për vitin 2011.

Shtypja dhe distribuimi i Raportit për punë të KK të
qytetit të Shkupit dhe OKKK në territorin e qytetit të Shkupit
për vitin 2010.

Është përpunuar programi operativ pë punë për të
gjitha njësitë e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit për vitin
2011. 

Gjatë vitit 2011 dolën dy numra të info shtypit të KK
të qytetit të Shkupi DIMENZIONI I RI – magazina humane
shoqërore ( 1000 ekzemplar maq-shqip ) .

Paralajmërimin për planifikimin e aktiviteteve rrjed-
hëse e realizuan përmes pjesmarrjes në mjetet e informimit
publik, por u organizuan edhe pres konferenca si parala-
jmërime për aktivitetet dhe projektet më të mëdha në
kuadër të relacioneve partnerike. 

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit me përkrahje të UNHCR,
hap rrugën për një pavarësi finansiare të bashkësisë
së ikanakëve, duke i rritur mundësitë për një jetë të
qetë, me dinjitet dhe për një funksionim të mvetë-
sishëm në shoqërinë tonë.

Njëra nga qëllimet e qendrës së edukimit, që
funksionon në kuadër të Qendrës për përkrahje të
bashkësisë së refugjatëve, është ngritja e vetëdijes si
te prindërit ashtu edhe te fëmijët për rëndësinë e pro-
cesit të arsimit, dhe atë jo vetëm ndjekjen e rregullt të
mësimit në shkollat fillore, por edhe vazhdimin e pro-
cesit edukativ në shkollat e mesme. Si një sfidë e
posaçme është përfshierja e tyre në ciklin e parë të
studimeve, gjegjësisht ndjekjen e mësimit univerzitar.
Këtë vit akademik 2011/2012 për herë të parë në
fakultete shtetërore të Maqedonisë u regjistruan per-
sona nga bashkësisa e ikanakëve. Si më tërheqëse dhe
interesante për ata ishin studimet e programit të
fakultetit të mjeksisë ( 1 student u regjistrua në këtë
fakultet ), Akademia Pedagogjike – mësimi klasor në
gjuhën shqipe ( 1 student u zgjodh në këtë program
), si dhe në programin për punë dhe politikë sociale –
Fakulteti Filozofik ( këtu u zgjodhën 2 student ). Stu-
dentët filluan rregullisht ta ndjekin mësimin dhe të
përgatiten për javët e kollokfiumeve. 

Nëpërmjet këtij lloji të programit për zhvillim
të arsimit, e me këtë edhe stërvitjes profesionale të
ikanakëve për vetëpunësimin e tyre që të ndërtojnë
ardhmërinë e tyre duke shkuar në rrugën e gjetjes së
një zgjidhjeje afatgjate për statusin e tyre në Repub-
likë. Njëkohësisht Qendra për përkrahje të arsimit dhe
bashkësisë së ikanakëve vazhdon me aktivitetet, ku
ofron përkrahje multidisciplinare, me qëllim të kënaq-
jes së nevojave të ikanakëve për një të ardhme më të
mirë.

PUNËSIMI DHE ARSIMIMI
HAPA DREJT JETËS ME DINJITET 

Shënimi i Ditës botërore për NP u ndoq me pjesmarrje
në mediume dhe shtëpi të ndryshme informative. Informata
për të njëjtën u shpall në të gjitha gazetat, ndërsa ngjarja në
mënyr komplete u mbulua nga foto reporterët e gazetave
ditore dhe të televizioneve. 

Edhe gjatë vitit të kaluar vullnetarët tanë ishin pjesë
e kontakt programeve informative dhe të emisioneve tele-
vizive si dhe radio programeve. Gjithashtu angazhimi i tyre
ishte i përcjell edhe në faqet e gazetave ditore, veb faqeve
si dhe r.elektronike.

Përmes informatave më afër deri te Ju
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ÇKA DO TË THOTË PËR TY MUNDËSIA PËR TË STUDIUAR?
L Un në Maqedoni jam diçka më shumë se 10 vite. Këtu pjesërisht mbarova shkollimin fillor dhe 4 vite të shkollimit të
mesëm në EMUC ,, 8-të Shtatori”. E jetova kohën e gjeneratës time këtu në Maqedoni. Si çdo njeri i ri edhe unë kisha ëndërrat
e mija për të ardhmen, pasiqë jeta pa ëndërra nuk është jetë. Dëshira për dituri është mbindërtim i vetvetes dhe kjo ishte e
rëndësishme për mua. Qendrueshmëria dhe durimi asnjëher nuk më kanë munguar. Prej këtij viti jam brucosh në fakultetin
Filozofik-Shkup në katedrën për Punë dhe politikë sociale. Këtë mundësi për të studiuar e shoh si një sukses personal, sukses
të bashkësisë së cilës i përkas ( bashkësia e ikanakëve) dhe mundësi të ndërtohem në planin profesional që do të më mundësoj
të merrem me problematikën dhe të ndihmoj në fushën me të cilën është e  përballur bashkësia ime.

SI MENDON SE STUDIMI DO TË NDIHMOJË NË TË ARDHMEN?
L Arsimimi permanent është një trend i ri në botë. Unë vazhdimisht dëshiroj të di gjëra të reja që të jem në rrjedhë me
kohën. Studimi do të më ndihmojë për të pasur një siguri më të mirë për veten dhe të afërmve. Gjithashtu do të mundësoj
që me dinjitet të paraqitem në tregun e punës.

SI E SHEH ROLIN E KK NË GJITHË KËTË?
L Kjo pyetje ndoshta duhej të ishte e para. Pa përkrahjen pa rezervë të Kryqit të kuq jam i sigurt se e gjithë kjo nuk do
të ishte realitet për mua. Më gëzon fakti dhe dua ta them se Kryqi i kuq vazhdimisht mundohet të qëndroj pas ç’do  të riu që
don ta realizojë ardhmërinë e vet

A ËSHTË PËRKRAHJA E DOBISHME PËR TY?
L Përkrahja është segment kyç e çdo personi, gjithashtu edhe për mua. Jam falenderues gjith atyre të cilët besuan në
atë që unë e besova dhe e dëshiroj.

II nn tt ee rr vv ii ss tt ëë   mm ee   AA ll ii   SS aa mm ee tt
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Në mesataren mes natyrës dhe kulturës, në vertikale renditen temat  eshatologjike, ciklike, të përsëritura dhe të për-
jetshme - si nevojë që prej haosit të bëjmë kosmos ose të thërasim kah ai; në vijë horizontale shtrihet hulumtimi i
përgjithshëm i njeriut për format e përkryera të vetë realizimit, vetëmohimin e kategorizuar në hapësir dhe kohë,
dhe dashurinë si determinantë kryesore e ekzistimit të njeriut. Nëse rrugëtimi në vertikale dhe horizontale është
ajo që na bën ,, të gjallë të kulturuar”, që na begaton dhe na dërgon në evaluim intelektual, prej fillimi dhe prej fil-

limi, që plotëson etjen tonë për avantura, për të panjohura dhe fiksione për të njëjtat, atëher libri padyshim është
ai që ngop një pjesë të nevojave tona migruese dhe një pjesë të proekcioneve tona në botën ashtu siç ekziston,
por edhe ashtu siç çdonjëri prej nesh e paramendon.

Libri-padyshim pajtohemi-ofron udhëtim imagjinar. 

Për këtë shkak parapëlqejmë të vazhdojmë grumbullimin e pasurisë së titujve të ikonës sonë dhe të Juaj:

ARTI I LUFTËS-Sun-Cu
Arti i luftës nga Sun-Cu është përshkrim i njohur ushtarak në historinë e njerëzimit. Gjatë vitit 2000 kjo vepër ndikoi në
mendimin ushtarak të lindjes dhe filozofinë, ndërsa në gjysmën e dytë të shekullit 19 në plotmëni e ndryshoi të menduarit
e luftës te perëndimorët, veprimet e strategëve dhe raportet diplomatike.
Arti i luftës përmes shembullit të armatave në ndërluftim, na i shpalos konturat jashtkohore të cilat vlejnë në jetën e përdit-
shme. Kjo vepër lexuesit i ofron një pamje të patejkalueshme për natyrën e njeriut dhe natyrën e ndeshjeve mes njerëzve. 

Pa marrë parasysh a punohet për politik, për lidhjen e marëveshjeve, për hyrje në martesë ose për të udhëhequr një or-
ganizatë të madhe ose parti politike, Arti i luftës mund t’Ju ofrojë një këshillë të mirë. Ky është libër të cilin secili së

paku një herë do ta lexojë. 

ARTI KONCIZ I MASHTRIMIT-Robert Grin
Mashtrimi është diçka e paprekur, subtile dhe formë efektive e fuqisë që ekziston. Ai bazohet në një fakt të rën-
domtë psikologjik: njerëzit janë qenje kokforte, të cilët përshkak të natyrës së tyre rrallë do ta bëjnë atë të cilën
e dëshirojnë. Nëse mundoheni t’i detyroni, ata do të përgjigjen me refuzim. Mënyra më e mirë e tejkalimit të re-

fguzimit të natyrshëm është që t’i qëlloni në pikat e dobëta të tyre, të cilat ata nuk mund t’i kontrollojnë: dëshirën
e tyre për kënaqësi dhe dëfrim. Nxitni dëshirat e atilla, mbani në një huti të kënaqshme dhe drejtoni  në një drejtim më

ndryshe, fluturoni në kënaqësi dhe ata do t’i nënshtrohen vullnetit Tuaj.
Mësoni sa lloje të  mashtruesve ekzistojnë,dhe si të bëheni njëri nga ata, por edhe si ti njihni në afërsinë tuaj. 

48 LIGJE TË FUQISË-Robert Grin
Udhëheqës i lartë bashkëkohor i manipulimit. Njëri nga librat më të hareshëm dhe më të nevojshëm që ndonjëher e keni
blerë. Disa luajnë me fuqinë dhe e humbin për shkak të gabimit fatal. Disa shkojnë më larg ose jo shumë larg. Megjithatë
ekzistojnë njerëz që dinë të bëjnë hapa të vërtet dhe janë të aftë që ta tërheqin fuqinë me një shkathtësi të jashtzakonshme. 
E pafalshme dhe e mençur, libri 48 ligje të fuqisë është një destilim i mprehtë i historisë tremijë vjeçare të fuqisë së mençurisë
të njerëzve të mëdhenj si Makiaveli, Sun-Cu dhe Karll fon Klauzevic dhe të trashëgimisë shekullore të shumë shtetasve,

ushtarakëve dhe mashtruesve. ,,Përfundimisht libri do t’ju ndihmojë që ta planifikoni udhëtimin tuaj drejt eshalonit më të
lartë të fuqisë”. – Daly express

PËRALLAT DHE TREGIMET NORVEGJEZE
Mbledhës: Peter Kristen, Asbiorisen Jorgen Moe.
Tregime të çuditshme për fëmij dhe të rritur. Në këto tregime do të takojmë shtriga, dhelpra dinake dhe arusha misterioze,
princeza të bukura dhe djem të cilët bëhen heroj.

LIBËRSHITËSI NGA KABULI-Osne Sejershtad
Më shumë se nëntë vite Sultan Kani u shkëlqente autoriteteve duke i furnizuar me libra njerëzit e Kabulit. Ishte i burgosur, i

pyetur dhe i mbyllur, dhe shihte se si ushtarët e pashkollë djegin grumbuj të tërë nga librat e tij në rrugë. 
,, Shiquar detalisht, dëshmi afektive… portret i zbardhur, i denjë për respekt, në jetën e përditshme të një vendi ku Vashingtoni vërte-

ton se e ka çliruar, por ajo nuk ka filluar ta kuptojë”-Vashington Post.
,, Portreti jetpërshkrues i njerëzve të cilët luftojnë të mbeten në kushte më brutale… vërteton se fuqia dhe literatura duhet të
përmbajnë edhe regjimet më represive”- Majkll Arditi, Daily Mail

MAMA LEONE-Milenko Jergoviq
Pjesa e parë e librit është e shkruar nga perspektiva e vet dhe ndeshet me rritjen e të riut Milenko, nga ai deri në pubertet, kur
me pasurinë e gjuhës pasurohet edhe përvoja fillestare dhe përballet me provokimet e para jetësore nga bota e të rriturve,
përjetohet përmes fateve të personave, të humbur dhe të shpërndar në botën e madhe. Lufta, shkatërimi i sistemit dhe

shkatërimi i Sarajevës sinhronizon një kalim nga përshkrimet bildungs e të riut Milenko kah rrjeti emigrativ i Boshnjakëve pa
atdhe. Fragmentet e një tërësie kreative për tërësinë e hutuar për sentimentalizmin dhe përvojën jetësore, përmes lapsit të
Milenko Jergoviqit janë të pasqyruara me një sharm të lartë të rrëfimit, ku tregimi i pjesëve më të errëta dhe më të ndyra
përmbahet me një shpirt indiferent të një shkrimtari preciz, i cili e shpërblen leximin e Moma Leones me një kënaqësi të vërtet
në tekst – Aleksandar Prokopiev 

NËSE AJO ËSHTË DASHURI-Mihajllo Pantiq
Libri për dashurinë në të gjitha format dhe mundësitë për dashurinë si shpëtim, por edhe të dytën si zbrastirë dhe urrejtje, për
dy llojet e dashurisë por shpesh edhe për fenomenin e fotografisë së kthyer mbprapsht si në pasqyrë. Këto tregime mbreslënëse
për dashurinë dhe vdekjen tregojnë gjëra elementare, por edhe atë që është e paprekshme dhe e pa treguar në përditshmëri.
Tregimet e Pantiqit na vinë me një përvojë që shpreh momente të arsimimit dhe të vetëdijsimit.

LUDVIG – David Allbahari
Ludvigu është shkrimtar. Njëri nga të shumtët që ka filluar karierën e tij me libra legjitim dhe me deklarime, por që
vetëm ai mbaron si idol për Sërbët, duke kthyer bestselerin e tij në një vend të dukshëm mes popujve të Evropës:
“literatura jonë u kthye në Evropë dhe e uli botën në gjunj”. Bestseleri është plagjiat. Kështu llogarit noratori, shkrimtari
që na e tregon tregimin për fascinimin e tij nga Ludvigu, e ka vendosur në qoshin e groteskës.
Ashtu siç është Ludvigu heroi i Beogradit, Beogradi është heroi i Ludvigut. Ai është qytet i cili njëkohësisht tërheq
dhe shtyn, ai është më shumë prapaskenë për veprimet e personazhëve tjerë. i sëmurë nga kompleksi i paraqytetit,

duke luftuar kundër sinonimit të periferisë evropiane me ambicie që të jetë një qytet i madh, ai përsëri e vërteton
provincializmin e qytetit-fushë. 150-faqet e monologut pa aspak hapësir për frymëmarrje, befasojnë me atë që romani
është zhvilluar në 90 faqet  e para dhe jep një pamje e cila premton se do të jeni në
mundësi që të vazhdoni deri në fund.
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Kuptimi dhe motivimi që të merremi me rekreacion është tematikë e rëndësishme, sepse 
Hipokinezija ( lëvizje të pamjaftueshme, aktivitet i pamjaftueshëm fizik ) është njëra nga rreziqet kryesore për shëndetin. Ajo u bë njëra nga tre shkaqet
kryesore indirekte për sëmundje, invaliditet dhe vdekshmëri, përskaj ushqimit jo të shëndoshë dhe duhanit. Këto gjëra janë shkak për një mplakje të
shpejtë fiziologjike  të trupit, zvogëlojnë aftësinë për punë dhe energjinë, ndikojnë në pamjen jo të bukur të trupit. Joaktiviteti fizik është shkak për
paraqitjen e shumë sëmundjeve, prej të cilëve më e shpeshta është sëmundja koronare e zemrës ( 30 % e shkakut për vdekshmëri në botë). Sipas Or-
ganizatës Botërore të shëndetësisë, aktiviteti i rregullt fizik ndihmon në preventiv dhe rehabilitim të sëmundjeve kardiovaskulare, e ndalon paraqitjen
ose ngadalson procesin e zhvillimit të osteoporozës, e zvogëlon mundësinë e paraqitjes së kancerit në gji dhe zorrën e trashë, si dhe është preventivë
për paraqitjen e dy llojeve të diabetit ( insulim-diabetes i pavarur).

Aktiviteti i rregullt fizik ka efekte pozitive mbi funksionimin e të gjitha organeve, posaçërisht të funksionit të sistemit respirator. Ajo është e patjetër-
sueshme për mirëmbajtjen e peshës optimale të trupit dhe të raportit të yndyrërave dhe muskujve në trup. Lëvizja si mjet për rekreim ofron një mënyr
të rëndomtë, të shëndoshë dhe rekreuese të kryerjes së aktivitetit fizik, gjatë çka me masë të madhe largohen efektet e dëmshme nga ndeja, promovon
ekfekte të mira nga aktiviteti fizik.

Shprehja rekreim ,, vjen nga fjala latine resceare” që do të thotë rikrijim i sërishëm, ndërsa në kuptimin më të gjërë të fjalës do të thotë freskim, ripërtrirje. 
Definicioni më adekuat i kuptimit të rekreimit është i paraqitur në Fjalorin Enciklopedik të pedagogjisë, dhe na e paraqet rekreimin si aktivitet që ka
për detyrë shfrytëzimin e aktiviteteve të ndryshme, aksion mes edukatës fizike, zbavitjes shoqërore, artit dhe sferës së kulturës, e cila mundëson shfry-
tëzimin e pushimit, freskimin dhe zbavitjen e të gjitha moshave, me çka ndikon te shëndeti, ngritja
e kondicionit të përgjithshëm fizik dhe aftësive të gjithëmbarshme si dhe përmirësimin e aftësive
mentale. Për të gjitha këto definicione është e përbashkët, se rekreimi është aktivitet që bëhet
në kohën e lirë me zgjidhje të lirë, pjesmarrje të lirë, me qëllim freskimi, pushimi, zbavitje
dhe ripërtrirje të fuqisë që çon deri te kënaqja e nevojës për lojë dhe shoqërim. 

Definitivisht, duke i marrë parasysh definicionet e dhëna, mund të përfundojmë se rekreimi
është aktivitet vullnetar në kohë të lirë, i motivuar nga kënaqja e nevojave njerëzore për
të ushtruar, luajtur, ditur… Ajo ka ndikim pozitiv për ripërtrirjen e fuqisë, ka funksion të
preventivës dhe kompenzimit nga ndikimet e jashtme negative, ndihmon në repro-
dukimin e fuqisë punëtore, mirëmbajtjen e shëndetit, pushimin, rekreimin dhe relaksimin,
por gjithashtu paraqet edhe një orvatje me vetëdije që të arrihet diçka më e mirë për
veten, në drejtim të zhvillimit të vetvetes për të arritur bukuritë e jetës.

Çka është motivimi dhe cilat janë shkaqet që të merremi me
rekreim?

Në fjalorin enciklopedik të pedagogjisë hasim se: ,, Motivimi-është gjithë ajo që
nga brenda e nxit njeriun në aktivitete të drejtuara kah qëllimet e caktuara dhe detyrat që
i mundëson t’i kryej aktivitetet e filluara. Motivet para se gjithash
janë të bazuara mbi nevojat e njeriut, ose janë rezultat i
trashëgimisë fiziologjike ose janë rezultat i zhvillimit individual
të personit. Për fitimin e diturive dhe shkathtësive mund të
ndikojmë shumë faktor që na motivojnë, si psh: interesi, lav-
datat, dënimet, njohja e rezultateve, konkurenca,
bashkëpunimi… 

Motivet janë forca lëvizëse që shkaktojnë aktivitete
që përaktojnë një fokus specifik, fuqi, kohëzgjatje dhe në të
njejtën kohë një komponentë kyçe strukturoro-dinamike për
personin. Vetija dinamike ndikon në motivet funksionale – vlerën
motivuese dhe komponentet tjera të personit. Motivet mund të
ndahen sipas prejardhjeve të lindura dhe të fituara, sipas funksionit
në organike, personale dhe sociale, sipas lokacionit psikologjik te
vetëdijshme dhe pavetëdijshme, sipas qëndresës së përhershme,
periodike dhe të përkohshme, sipas gjerësisë dhe ndikimit në raport
me llojet e sjelljeve, në raport me situatën e caktuar, sipas intenzitetit
të dobët dhe të fortë. 

Ekzistojnë motive të ndryshme, varësisht nga grupi i të
testuarve, gjegjësisht në bazë të gjinisë, moshës, arsimit dhe të ard-
hurave. Motivimi për rekreim dhe aktivitete sportive nuk është i
rëndësishëm për të gjithë pjesmarrësit dhe dallohet sipas grupeve
por edhe sipas personave. Intenziteti dhe raportet mes tyre
gjithashtu dallohen varësisht nga faktorët e njejtë. Gjithashtu mund
të konkludojmë disa faktorë motivues univerzal të cilët në shkallë
dhe intenzitet të ndryshëm hasen te të gjithë të testuarit. Më të sh-
peshtë janë:  1) Nevoja për lëvizje, 2) Relaksimi, 3) Shkaqet estetike,
4) Shkaqet shëndetsore, 5) Zbavitje, 6) Përkatësia grupore, 7) Për-
mirësimi i aktiviteteve fizike, 8) Afirmimi, 9) Zvogëlimi i tensionit
psikologjik.

Të gjitha këto motive në një shkallë të caktuar marrin pjesë
në zgjedhjen e aktiviteteve rekreative. 

m-r Aleksandar Ivanovski

KUPTIMI DHE MOTIVIMI PËR
REKREACIONIN FIZIK
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Këshilat e nevojshme se si duhet ta ruani dhe përmisoni shën-
detin tuaj:

Ushqimi i shëndetshëm – është kusht për shëndet më të
mir dhe vitalitet . Nuk është me rëndësi vetëm të hamë , por
a’thua organizmi e absorbon ushqimin dhe a’thua qelizat e pra-
nojnë dhe e shfrytëzojnë të njëjtin . Është e çuditshme ajo, se te
një numër i madh i rasteve njerëzit hanë ushqime të shumta,
mirpo ndjenjë lodhje dhe vuajnë nga semundjet e ndryshme . Në
anën tjatër ka njerzëz që hanë më pak , ndërsa kanë peshë tru-
pore të madhe . Shkaku qëndron në atë se gjysma e njerëzve sot,
për shkak të ushqimit jo të rregullt, hanë më shumë dhe
njekohsisht nuk janë të ushqyer , gjegjesisht qelizat nuk i marrin
materjet e duhura të ushqyeshme, që të mund me rregull ti kryejn
funksionet e tyre. Që të jeni të shendetdhëm , të fortë dhe vital,
qeliza duhet të ushqehet dhe të pastrohet ashtu siç duhet, që të
mund të jetë e shëndoshë dhe të revilitalizojë vetëveten.
Ushqimi optimal don të thotë, që të merren pak indyra  , kryp dhe
sheqer, që shpejtë lirohet organizmi , njëkohësisht,  të futen sasi
të mëdha të fijeve dietale ose fitonutrienti . Fitonutrientet gjen-
den në koren e perimeve të shumta dhe t pemëve , por në masë
më të vogël edhe në drithra dhe farëra . Gjegjësisht edhe pi-
ramida e ushqimit të shëndoshë në bazë të vetë i përmban drith-
nat (musle dhe fije të drithnave , buk dhe gatesa), pemët dhe
perimet ,  duhen gjatë ditës të konsumohen disa herë , vezë ,
peshq , zarzavte dhe prodhime të qumshtit , mish të kuq dhe në
fund prodhimet të cilat duhet të menjanohen janë : kollaçet ,
pomfriti dhe ushqimet aty-për-aty. Gjithashtu me kujdes duhet
të përdoret alkooli, 1-2 gota dhe atë  jo shpesh , ndërsa rekoman-
dohet vera e kuqe . Dëshira që të hani edhe diçka tjetër , edhe
pse keni konsumuar kalori të mjaftueshme , është sinjal se orga-
nizmi nuk i ka  marrë materet e nevojshme ushqyese , gjegjësisht
ka fituar të ashtuquajtura ,,kalori boshe’’ (prej ëmbëlsirave , leng-
jeve të gazuara , chips ,çokolada , farëra , si dhe të atuququjtur ,,
ushqim i shpejtë’’ . 

Ujë-të pihet gjatë tërë ditës – Dehidrimi mund të jetë
shkaku i lodhjes së organizmit . Për këtë shkak duhet që gjatë
ditës të konsumoni prej 6 deri më 8 gota ujë  . Largojuni kofeinit
dhe alkoolit pasi që këto pije shkaktojnë oscilime të sheqerit në
gjak . 

Çaji organizmin , çaji i gjelbërt në dozë të vogël posedon kofein
, dhe kështu ua siguron energjinë e nevojshme i gjelbërt është
pije ideale , por kjo vjen vetëm pas ujit të rëndomtë të pastër .
Përveç kësaj që e hidron 

Aktiviteti fizik dhe lëvizja e vazhueshme. Shëtitja e
rregullt dhe e shpejtë ka ndikim pozitiv ndaj shëndetit , relakson
, mbron nga stresi dhe e përmison disponimin tonë . 

Gjumi kualitativ. Gjumi është shum i rëndësishmëm për
shëndetin , organizmit i duhet 6-8 orë gjum i rehattshëm. 

Disponimi pozitiv Organizmi , besimin për një përfundim
pozitiv, gjatë përballjes me problemet e sheh në ngrotësinë dhe
raportin me njerzit tjerë – e gjithë kjo ndikon për një disponim të
mirë që ndikon pozitivisht edhe në shëndetin tonë . 

Gordana Stojanovska
Teknolog për kualitet dhe siguri të ushqimit

USHQIMI NDIKON NË
GJENDJEN E 

PËGJITHSHME 
SHËNDETËSORE 



Sa shpesh ju ka  ndodhur të uleni para kompjutorit një orë ose
më tepër dhe aspak mos ju kujtohet që të çoheni pakëz, të
shëtisni, të largoheni nga ulja e tepërt? Nëse jeni
programer,dizajner ose shkrimtar, mesiguri shumë shpesh ju
ka ndodhur një gje e tillë. Mirëpo, siç e dini edhe vetë atë e nd-
jeni në lëkurën tuaj, sjellja e këtillë do të shkatërroj shëndetin
tuaj.

Më saktë, kjo smundje emërtohet si RSI. Ndërsa zgjidhja qën-
dron në programin e vogël pa pagesë Workrave.

RSI është shkurtesë nga Repetitive Strain Injury dhe nënkup-
ton situatë dhimbje e cila vjen si pasojnë e punës së vazh-
dueshme me duart. Në thelb përdorimi i tepërt i tastaturës ose
ndpnjë pajsije tjeter, si p.sh. instrumenti muzikor, çon deri në
dëmtimin e lëkurës dhe shfaqjes së dhimbjes.

Workrave është program, e cila ndihmon në përmirsimn dhe
ndalimin e shfaqjes së sumndjes së RSI-së. Kjo program
vazhdimisht ju paralajmëron të bëni pauza të vogla apo më të
mëdha dhe e kufizon numrin e orëve  ditore të punës. Mund
të shkarkoni pa pagesë nga adresa http://www. workrave.
org/download/.

Përveç që ju paralajmëron që është koha për pauzë, programa
ka në vete edhe përmbajtje të ushtrimeve, të cilat mund ti
ushtroni në kohë pauze,për të përmirsuar qarkullimin e gjakut
në duar dhe shpatulla.

Këshillë: Kushtoni vëmendje opsionit Suspend timer when in-
active në rregullimet e programës dhe përshtateni atë sipas
nevojave tuaja.

Kur opsioni është i fikur, paza do të shfaqet në intervalin
përkatës të cilin e keni regulluar,pamvarësisht nga ajo se a
punoni diçka apo jo, ndërsa kur opsioni është aktiv,sistemi
vëzhgon përdorimin tuaj në tastaturë ose maus dhe në bazë
të sajë përcakton kur do të shfaqet pauza. 

Në këtë mënyrë ju do të fitoni një mjet të dobishëm, i cili do
të kujdeset për ju dhe për shëndetin tuaj.

Megjithatë interneti ju ofron shumë programe pa pagese, të
cilat mund të jenë shum të  dobishme, a me sa duket nuk janë
shumë të njohura. Ja disa nga ato, që i kemi përzgjeduhur për
ju.

AMP Font Viewer – font menaxher -pamje, instalim,
fshirje, organizim të fonteve. Përmban TrueType dhe Open-
Type fonte, përgaditën instalim të fonteve, derisa programa
nuk fiket( shumë e dobishme) etj.

Any Audio Converter – konvertor për audio skedave
(skedave zanore) WMV,MP4,WAV,WMA,OGG,AAC,MP3, MP2,
etj. Shumë i lehtë për përdorim, i shpejtë dhe i sigurt. Opsion
interesant për mundësin e shkarkimit, ndarjes së zërit nga
video skedat -AVI, MPEG, MP$,WMV.

Spyware Terminator – Mbrojte efikase dhe e vazh-
dueshme nga viruse të ndryshme kompjuterike dhe kërcën-
imeve të ndryshme kompjuterike.

Mempad – me ndihmën e kësaj programe mund të ruani
ndonjë tekst, pjesë të kodit ose çfardo gje tjetër që më vonë
do t'ju duhej. Është shum e thjeshtë dhe e lehtë për backup, a
e mira e së gjitës është - pa pagesë, në suza të programeve të
shumëta por të shtrenjta që ndodhen në treg.

CamStudio – inçizimin e aktiviteteve të hapsirës punuese
në kompjuter, si dhe zërit. Krijon video skeda në  AVI dhe SWF
formate. Është ideale për video njoftime, prezentime etj.

Dr Mira Petrovich
1952 - 2011

Disa trëndafila nuk vyshken kurr, qëndrojnë me ne.
Në kujtesë të zemrës së madhe humane.

NE DHE KOMPJUTERAT




