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Dhe përsëri jubile

Kët vit në shenjë të 65 vjetorit të
ekzistimit të Kryqit të kuq dhe
Gjysëmhënës së kuqe , jubileu moton e tĳ
: Jeta urbane – Provokim,  e vendosi në
kontest të urbanizimit global.
Tema të mëdha dhe ngjarje të mëdha.

Kryqi i kyq rolin e vet shoqëror e
shëndroi në  ide e cila u ngrit mbi orva‑
jtet e thjeshta për zgjërimin e dimen‑
zionit human te njerzit e rwndomtw.

Ne edhe në kët numër japim
mundësi për të menduar.

Sa dhe si e keni pranuar rolin e
qytetarit që së paku në një pjesë të rrjed‑
have të jetës ta vendosni iden e krĳimit
të mirësis ndaj të tjerëve?

Së paku, një here, a e keni përdorur
njerzishmërin, aftësin dhe mundësin e
veprimit në rolin e humanizmit?

Përderisa i lexoni përmbajtet që u
ofrohen, kujtohuni. Nëse s’keni filluar,
koha është.

Le të jetë ku Jubilar nxitje për ata të
cilët ende nuk e kanë kaluar pragun e
portës së madhe të shtëpisë më të bukur
ku jetojnë dhe krĳojnë njerzit më human.

Bashkohuni me ne

Sinqerisht i Juaj,
Dimenzioni i ri 
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" Lufto ose largohu! (mënyra e mbijetesës)"-
Qeniet njerëzore, çdoher kanë qenë të gat-
shme që të përballohen me kërcënime të befa-
sishme në jetë. Njësoj si kafshët të gjithë ne
kemi aftësi të ngrihemi dhe të luftojmë kundër
agresorit ose të largohemi. Shkurt thënë, sis-
temi nervor përgjigjet ndaj kërcënimeve të
pranueshme duke liruar hormone(kortizol dhe
adrenalin) nga trupi. Edhe pse pas kërcënimit
sistemi nervor shumë leht kthehet në gjendje
normale, hormonet e liruara mbeten në gjak
për disa orë, me cka trupi i njeriut është në stres
edhe pasi te ketë përfunduar ngjarja.

E gjithë kjo është e mirë nëse bëhet fjalë
për një skenar të jetës ose vdekjes. Por, nëse
ndodh disa herë gjatë ditës atëherë është e
keqe. Këto hormone janë shumë të fuqishme
dhe në disa sekonda shkaktojnë ndryshime në
trup si: rrahje të shpejtuar të zemrës, shtypje të
lartë të gjakut, frymëmarrje të shpejtuar, ten-
sion muskulor etj.  Nëse personi që edhe pas
disa orëve nga ngjarja vazhdon të hidhërohet
atëherë bëhet fjalë për stres kronik. Stresi kro-
nik është përgjigje në luftë ose largim dhe zgjat
një periudh më të gjatë. Stresi i këtillë është i
rëndë dhe duhet të vihet nën kontroll.

Stresi në vendin e punës- konsiderohet si
stres i shkaktuar në vendin e punës, më shumë
se asnjë stres tjetër(familjar, finansiar etj) rezul-
ton me shëndet të ligë. Ajo varet nga shumica
e punëve që duhet të bëhen në vendin e punës
dhe nga rezultatet e shumë pritura, si dhe
shumë faktorëve si: gara mes të punësuarve,
mbingarkesa, shprehi negative punuese, kon-
trolli i kualitetit, nxitjet legale, trajnime dhe
politikë në fabrikë. Për atë, nuk është e çuditsh -

GJATË 
PUNËS SË
MUNDISHME

SHMANGJA  
NGA 

STRESI 
Çutanoska dr.Emilia

me që nivelet e stresit në vendin e punës
janë vazhdimisht të larta. Në një kohë më
të gjatë, stresi në punë mund të shkaktojë
probleme dhe pasoja të shumta emo-
cionale dhe fizike. Mos ta harrojmë faktin
se rrethi punues mund të shkaktojë edhe
probleme në shtëpi dhe në vende tjera.

Në vitet e fundit, jeta dhe puna po
bëhen gjithnjë më të stresuara. Kur ka për-
jashtim nga puna njerëzit frikësohen se
ndoshta ato mund të jenë të rradhës që të
largohen, nëse ja dalin mbanë që ta mba-
jnë punën atëherë janë të lumtur deri në
atë moment sa nuk fillojnë të punojnë si
për dy veta, ndonjëherë për tre veta edhe
atë pa rritje të rrogës. Kjo shkakton një
stres i madh dhe nxit urrejtje.

Shmangia nga stresi në raste të punës nën
shtypje:

L Numëroi të gjitha gjërat për të cilat je
falenderues nga puna(ushqimi, rroga, dri-
tarja në zyre nëse ka dhe nëse jo atëherë
dritarja që ekziston ne koridor, kolegu me
të cilin ja çoni mirë, shëndeti, dielli)!
Ndoshta duket qesharake, sidomos nëse
keni pushtet, por sidoqoftë mundohuni.

L Merr frymë! Kur jemi nën
ndonjë shtypje harojmë edhe të
marrim frymë. Për atë shkak, merr
frymë thellë dhe liroje frymën
ngadal. Ajo i sinjalizon trupit se
gjithçka është në regull dhe e
ndalon furnizimin e stres hormon-
eve.
L Pi çaj herba dhe mos e tepro!
Sasi të mëdha të konsumimit të
kafes nuk rekomandohen.
L Pusho! Nëse shtypja është tepër
e madhe pusho disa minuta dhe
lëviz. Kjo i ndihmon trupit që t'i djeg
hormonet e stresit dhe merr frymë
në mënyrë të rregullt. Pas asaj ndje-
hesh më i qetësuar.
L Mendo për atë që e do! Ajo që
të bën të stresohesh është gjëja që
nuk e do dhe për atë shkak duhet të
ndërpritet duke treguar forcë. Për
atë mendo në dicka tjeter, madje
dhe vizuelizoje, merr frymë thellë
dhe mendo pozitivisht.

Kur ballafaqohesh me stress mbaj
mend se njëherë duhet t'i dallosh
cilat janë streset e tua te zakon-
shme. Pasi t'i keshë identifikuar
duhet të dish se çka shkaktojnë ato
në jetën tënde dhe si planifikon të
reagosh ndaj tyre. Mbaj mend:
vetëm ti mund të ballafaqohesh me
stresin e jetës tënde! Ti je ai që e
shkakton atë dhe ti je ai që bal-
lafaqohet me të!
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Duke u nisur nga fakti se një të tretën e ditës njerëzit e kalojnë në vendet
e punës nuk duhet të na habit fakti për numrin e rritur të sëmundjeve profe-
sionale si dhe paraqitjen e stresit.
Mjedisi i punës dhe kushtet në të cilat punojmë kanë ndikim ndaj efektivitetit
dhe kualitetit të punës. Sa më shumë kushte të mira qe kemi, aq më shumë
rezultate të mira të punës do të pasojnë.

Mirëpo jo çdoherë kemi mundësinë që ta zgjedhim vendin e punës dhe
hapësirën për punë, kështu që patjetër të adaptohemi në kushtet që na ofro-
hen.

Mirëpo ekzistojnë gjëra të vogla që mund të na e përmirësojnë dispon-
imin, që të ndjehemi më të relaksuar gjatë ditës dhe kur të përfundon dita e
punës, në shtëpi të shkojmë më pak të lodhur.

Gjithçka qe duhet të bëni për vete është:

L Akomodoni vendin që t’ju pëlqejë;
L Ulësja anatomike do t’ua mbrojë shpinën;
L Paregullsia shkakton nervozë! Pastrojeni biron nga dokumentet dhe
gjërat e panevojshme.
L Bëjeni vendin për vete-personalizojeni hapësirën me fotografi dhe detaje
deri në kufijë të arsyshme;
L Lulet krijojnë një ambient të këndshëm pa marë parasysh a janë në saksi
apo vazo;
L Përderisa kolegët pajtohen edhe muzika mund të ju relaksojë;
L Kafenë dhe pijet i konsumoni në gotën e blerë enkas për vendin e punës;
L Hapësira duhet të jetë e ndriçuar;
L Vazhdimisht freskojeni hapësirën, oksigjeni i freskët do t’ju bëjë mirë;
L Mos i anashkalo pushimet-ata janë te rendësishme që të përballoni  me
efektivitet deri në fund ditën e punës;
L Përderisa shfrytëzon kompjuter vendos prapa skenë kompjuterike sipas
dëshirës.

Këto këshilla praktike nuk mund t’i shërojnë problemet shëndetësore
ose të bëjnë qe stresi të zhduket mirpo duke i pasur kujdes këto mo-
mente në vendin e punës mund të bëjmë një hapësirë të këndshme në
të cilën do të ndjehemi komod-me një dëshirë më të madhe për punë.

ZBUKUROJENI
HAPSIRËN TUAJ    

PËR PUNË  
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Rezultatet e arritura të Kryqit të Kuq kanë krijuar famë të lartë në Regjion. 

Si e vlersoni punën e Kryqit të Kuq të
Qytetit të Shkupit 5 vitet e kaluara?

L Pa dyshim 5 vitet e kaluara Kryqi i Kuq i qytetit të
Shkupit ka arritur një përparim të madh në të gjitha
sferat e punës. Qasja zhvillimore dhe mënyra se si i re-
alizon aktivitetet programore mundësuan një proces
për transformimin e organizatës në një organizatë e
cila funksionon shkëlqyeshëm. Rezultatet e arritura të
Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit kontribuan që të
arrij një famë të lartë në Regjionin ku vepron organi-
zata si dhe në përmirsimin e kualitetit të shërbimeve
për kategori të ndryshme të shfrytëzuesve të shër-
bimeve dhe ndërtimit të kapaciteteve vetanake. 

Puna ekipore, vlerësimi i mirë për nevojat e
shfrytzuesve si dhe qasja interaktive me volonterët
mundësoi që organizata të pasurohet me plejadë ak-
tivitetesh në fusha të ndryshme me qëllim të realizimit
të misionit të Kryqit të Kuq dhe definimit të qartë te
vizionit për mobilizimin e volonterëve.

Popullarizimi i principeve themelore si bazë e
veprimit dhe sigurimit të qasjes së volonterëve profe-
sionist që të veprojmë konform principeve themelore
të lëvizjes me çka siguruam vazhdimsinë e bashksisë
dhe respektin ndaj organizatës nga ana e institucion-
eve të shtetit. 

Cili është suksesi më i madh i Kryqit të Kuq të
Qytetit të Shkupit 5 vitet e kaluara?

L Aplikimi i formave të reja për të siguruar në mënyr të vazh-
dueshme monitoring dhe evaluacion të aktiviteteve të real-
izuara, planifikimin e suksesshem në pjesën e sigurimit të
mjeteve vetanake për finansim, përmirsimin e planit për përf-
shierjen  etinke dhe gjinore, si dhe përfshierjen e të rinjëve
në strukturat udhëheqëse. 

Transparenca si element kyç i mbindërtimit të ka-
paciteteve, si qasje integruese për promovimin e aktiviteteve
dhe vlerave të Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit na siguruan
perkrahje nga opinioni, sektori korporativ përmes rritjes dhe
përforcimit të imazhit të organizatës.

Na tregoni se si e shihni bashkëpunimin me
OKKQ në teritorin e Qytetit të Shkupit?

L Bashkëpunimin me OKKQ në teritorin e Qytetit të Shkupit
e vlersoj si konstruktiv, praktik, me role të definuara qartë, por
përsëri është e nevojshme që të inicohen forma te reja për
përmirsimin dhe rolin koordinativ të Kryqit të Kuq në Qytetin
e Shkupit me qëllim që tj’u del në ndihmë nevojave të OKKQ
në aktivitetet të cilat i realizon nën nivel lokal.

INTERVISTË ME SUZANA T. PAUNOVSKA SEKRETAR E KRYQIT TË KUQ TË QYTETIT TË SHKUPIT
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Bashkpunimi me OKKQ - Çair
Me Kryqin e kuq  të Qytetit të Shkupit në vazhdimsi kemi
bashkpunim dhe ate më shum se 8 vite. OKKQ Çair me sukses me
aktivitet e veta është prezente në teren, megjithate përmes një
bashkpunimi të shkëlqyeshëm më KQ të Qytetit të Shkupit i
shënojmë të gjitha aktivitetet. Pjesmarrja është permanente në
seminare, puntori, kordinime, manifestime publike, kampime etj.
Ajo që na ka lën mbresë është hapja e klubit për të rinjë  pran OK
dhe klubet në SHF Nikolla Vapcarov dhe SPEUGS Arseni Jovkov ,
ku realizohen aktivitete të shumta, tërhiqen volonter me të cilët
OK të kryqit të kuq i realizojnë aktivitete e veta. Viteve të fundit
është rritur interesi për të volontuar, posaçërisht te të rinjt, kështu
që sot ky numër arrin 73 volonter aktiv.

Fushata - ,,Të gjth ne jemi fëmijët e tyre,, bëri një për-
shtypje të lart. Përmes videospotit u pamë të gjth ne. Donacionet
e dedikuara për pleqt e vednosur nëpër  shtëpit e përkujdesjes
lanë mbresa të pashkyeshme për atë që ne e punojmë.

Për ne si organizatë është i rendësishëm koncerti në stu-
dion e muzikës UZUN, pasiqë ky aktivitet komunal u bë kativitet
tradicional i qytetit.

Bllagorodna Ceniq
OKKQ Çair

Bashkunimi me OKKQ Karposh

Rezultatet e viteteve të kaluara potencojnë disa kareteristika në
relacionin KQ i Qytetit të Shkupit OKKQ- Karposh.

Rritja e numrit të volonterve të rinjë, trajnimi i tyre për për-
punimin  dhe implemnetimin e sa më shum projketeve është rezultat i
mënyrës së re të realizimit të KQA-PVH nga ana e Qytetit të Shkupit.

Aktivitet dhe puna për përgatije gjat katastrofave karakterizohen
me kordinim të lartë në pjesën e përgatitjes së planeve të bazuara në vler-
simin e rreziqeve individuale dhe resurseve ekzistuese.

Planifikimi i përbashkët i aksioneve për dhurimin e gjakut përmes
përgatijes së planit integrues për dhurimin e gjakut, si dhe praktikimi i
veprimit koordinativ, siguron në vazhdimsi në lidhjen direkte dhe
sinhronizimin e aktiviteteve mes OKKQ- Karposh dhe orgnizatat tjera
të OKKQ në Qytet, ku arihen rrezultate të mira dhe shkëmbehen
përvoja të duhura.

OKKQ  Karposh
Mare Koçovska

Bashkpunimi me OKKQ-Kisella Vodë
Nëse i ktheheni punës së Kryqit tq kuq të Kisella

Vodës viteteve të fundit  dhe bëjmë një grumbullim të ak-
tiviteteve të realizuara  programore, një analizë të rezultateve
që janë arritur në të gjitha fushat e veprimit të Kryqit të kuq, do
të shohim se janë arritur rezultate të shkëlqyera.

Puna e njësitit për intervenca të shpejta, kordinimi i
të gjitha ekipeve, si dhe demostrimi i ushtimeve edukative nuk
do të ishte i mundur pa pjesmarrjen e Kryqit të kuq të Qytetit
të Shkupit.

Rezultatet pozitive në punën e KQK,  kemi pasaçërisht
në organizimin e garave për ndihmë të pare, mes të gjitha
qyteteve të Evropës Juglindore që mbahen në Strugë. Këtu du
të potencoj se OKKQ Kisella Vodë mori pjesë me volonter të saj
dhe me shërbimin professional për organizimin e të njëjtit. Dhe
në fund një vend të parë dhe një të dytë, në garat e qyteteve të
Evropës Juglindore viteve të fundit.

Rritja e madhe e dhuruesve të gjakut, të arriturat në
fushën e sociales janë një motiv i madh për të gjith përbërsit e
zinxhirit që kujdeset për njeriun dhe atë qe e bart jeta e tij.

Lubomir Stefanovski
OKKQ Kisella vodë

Bashkpunimi  me OKKQ-Qendër
Kryqi i kuq  komunal ,,Qendër,, - Shkup, realizon

bashkpunim të përhershëm me Kryqin e kuq të Qytetit të
Shkupit për të gjitha aktivitetet programore të parapara me
kalednarin e aktiviteteve të Kryqit të kuq të Republikës së
Maqedonisë.

Me respekt të vaçant dua ta potencoj aksionin e
dhurimit të gjakut të realizuar me 13 nëntorë 2008

Me kordinim të mirë u realizua njëra ndër aksionet
më masive të dhurimit të gjakut në R.M. U realizuan 264
dhurime. Aksioni u realizua me rastin e 13 nëntorit ditës së
çlirimit të Shkupit në kinemanë  Mileniom në QTQ.

Në fushatën, organizimin dhe realizimin e aksionit
morën pjesë, Klubi i të rinjëve të Kryqit të kuq të Qytetit të
Shkupit, të rinjt e Komunë së Qendrës - Shkup, të gjith të
punësuarit e Kryqit të kuq të Qytetit të Shkupit dhe të
Kryqit të kuq të Komunës ,,Qendrës,, Shkup.

Edhe njëherë, bashkpunimi dhe kordinimi i mirë,
mundë të rezultojë vetëm me të arritura në realizimin e ak-
tiviteteve të përcaktuara të Kryqit të kuq në te gjitha nivelet.

Shum mirënjohës për bashkpunimin

Zvonko Vasev
OKKQ Qendër

Bashkëpunimi me OKKQ - Gazi Babë
Bashkëpunimi mes Organizatës komunale të

Kryqit të Kuq-Gazi Babë dhe Kryqit të Kuq-Shkup mund ta
pershkruajm si të mir, me investime të përbashkta për
rezultate më të mira në të ardhmen. Në pjesën e përkrahjes
mund t’theksojmë se Kryqi i Kuq i Qytetit të Shkupit donoi
përkrahje materialo-teknike për Organizatën komunale të
Kryqit të Kuq-Gazi Babë si dhe koordinimin dhe përkrahjen
e ndërsjell në realizimin e disa aktiviteteve. 

Kryqi i Kuq i Qytetit të Shkupit vitet e kaluara dha
një kontribut në përmirsimin dhe koordinimin e ak-
tiviteteve me Organizatën komunale dhe vlerësojm se 2
palët duhet të japin mund plotësues për një koordinim
edhe më të mirë me qëllim të arritjes së rezultateve dhe
sukseseve më të mëdha.

Zdravko Georgievski
OKKQ Gazi Babë
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Ashtu siç theksuam në pjesën e parë, pediatri për partner vazhdimisht i ka
prindërit që kanë interes të përbashkët dhe ky interes është kujdesi për shëndetin
e fëmijëve.

Pas daljes nga materniteti është e nevojshme që të gjindet pediatër që do të ku-
jdeset për fëminë dhe do ta ndjek zhvillimin psikomotorik dhe do t'i edukoj prindërit për
kujdesin dhe ngritjen e mëtutjeshme.

Kalendari i realizimit të vaksinimeve realizohet përmes pediatrit që është i angazhuar në dispanzeret
për fëmijë. Vaksinat i mbrojnë fëmijët nga sëmundhet e shumta dhe të rrezikshme si dhe e rrisin imunitetin e tyre. Vaksinimi është
ndër intersvencat medicinalo-shëndetsore më efikase përshak të:

L krijimit të mbrojtjes së organizmit nga s’mundjet dhe zvoglimin e rrezikut për smundje, por edhe nëse fëmija s’muret ai 
më leht do ta përballojë ate.

L rritjes kolektive të imunitetit të popullatës(shumë shteteve) u kanosen epidemi. 

Duhet te theksohet sepse vetëm përmes vaksinimit të rregullt dhe të plotë sigurohet mbrojtja e sigurt.

Sipas udhëzimeve nga Ministria për Shëndetësi e Maqedonisë vlejnë këto rregulla:
L vaksinimi në vendin tonë është i obliguar dhe pa pagesë;
L vaksinat janë të kontrolluara,të sigurta dhe kualitative;
L para ç’do vaksinimi, për fëmijën është obligative që të kontrollohet nga mjeku që të bëhet vlerësimi i gjendjes shëndetësore;
L obligim i secilit prind është që rregullisht ta dërgon fëmijën për vaksinim;
L e drejtë e çdo fëmije është që të përfshihet me imunizim, ndërsa obligim i personave shëndetësor është që të 

realizojn me rregull kalendarin nacional për vaksinim.

Për fund të theksojmë se është e pritur që pas vaksinimit të paraqiten reaksione si: dhimbje, fryerje, skuqja e vendit të sh-
puarjes rritja e temperaturës, qarje dhe apetit i zvogëluar. Këto reaksione postvakcionale janë tranzitore dhe të ndryshueshme dhe
pa rëndësishëm në krahasim me pasojat që mund ti bie vet sëmundja te fëmijët të cilët nuk janë të vakcionuar.

Rritja 
mesatare RRUGA ZHVILLIMORE MËNYRA E OPTIMIZIMIT TË ZHVILLIMIT

TË FËMIJËS SUAJ

12 muaj 
(1 vit)

Murmurit më qartë, mund të thot dy tre fjalë
Pije me gotë
Mundë të mbledh lodra me dorë ose me gisht
Don të emitojë
I shfleton librat
Qëndron dhe ecë vetëm edhe pse mund të jetë jostabil
Tregon përkatësi 
Ndjek lëvizje të përkrahura me gjestikulacione

Vazhdoni me emërtimin e gjërave
I ofroni gotë me mbyllje ose pjesërisht të mbushur
I lëvdroni gjestet e emitimit
I Lexoni fëmijës dhe lejoni që ti shfletoj fletat (më së miri libra për fëmijë me fleta të
trasha)
Jepni udhëzime,, Majep librin nënës” dhe lëvdojeni nëse e bën këte.

15 muaj

Vokalizon dhe shtjellon si në bised
Mundë të thot 4 deri 5 fjalë
Shkon vetë pa mbajtje
Vrapon
Hedh topin
Ndihmon e pavarur gjat ushqimit dhe veshjes (kryesisht ndihmon në zhveshjen e rrobes); ,,ndih-
mon “ në punët e shtëpisë
Prish -zhgaravit

Keni konverzim me fëmijën
I jepni ushqim me gishta; I lejoni fëmijës të hanë  pa ndihmën tuaj.
E lëvdoni për mundimet që bën në punët e shtëpisë
I lejoni të ngjyros me ngjyra dhe me gishtat me ngjyrë nën kontrollin tuaj.

18 muaj

Mund të thot 5-10 fjalë
Ece vrapon , ngjitet, zbret nga shkallët me ndihmë
Don që ti mbaj lojrat
Ka dëshirë të lexojë
Mundohet të ushqehet dhe të vishet në mënyrë të pamvarur
Tregon pjesët e trupit kur kërkohet prej tij
Rradhit katror sipas lartësis

Trimëroni konzervimin
Luani top: hudhni , gjuani
Jepni kuti
Lexoni librën s’bashku
Trimëroni dhe lavdëroni orvajtjet për ushqimin,veshjen , larjen e dhëmbëve).

24 muaj 
(2 vjet)

Përdor dy ose tre fjalë sëbashku për komunikim(,,edhe pak qumsht”)

Njef fotografit e famijarve; mund të tregoj me gisht dhe ta emroj fotografin ose

gjërat në libër

Mund të kërkoj sende me emër: top, kukëll, gotë

Mund ta thotë dallimin mes gjërave

Përparon në të ushqyerit, veshjen, larjen dhe  imitimin e shkathtësive në punët

shtëpiake

Fillon të luaj me dy-tre pjesë ndeqëse

Trimrojeni që ti vokalizojë nevojat në vend që ti tregojë.

Lexoni së bashku- fëmija le ti tregoj dhe emrojë fotografit në libër(qen, mac, top, shtëpi etj)

Vazhdoni me lëvdatat për veshjen, larjen, ushqimin dhe detyrat e shtëpisë.

Trimërojeni për përdorimin e lugës dhe pirunit.

I ofroni ndreqëse të rendomta që të mundë ta bëj dallimin e madhësis dhe formës.

Luani lojra të cilat I zhvillojnë muskujt dhe shkathtësit interaktive(lidhse, gjeje topin, fshehe)

Trimërojeni për bashkpunim më fëmijët tjerë

Planifikoni shetitje(deri në shitore, kopsht zoologjik) për më shum përvojë në mësim.

Pjesa e dytë

PEDIJATRIT DHE PRINDËRIT
PARTNERË NË MBROJTJEN  E

SHËNDËTIT TË FËMIJËVE

Prim.dr.Marina Pop-LlazarovaRe-Medika
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Ekipet për sigurimin e Kryqit të kuq të Qytetit
të Shkupit të aftësuara për dhënien e ndihmës
së parë, me të gjitha automjetet, siguruan shum
manifestime masive ne Shkup dhe atë: Panairin
për ndërtimtari – 5 ditë, Panairin për mobilje-6
ditë, Ditën e pranverës ne Parkun e qytetit dhe
Kopshtin zologjik, manifestimin në KQM në or-
ganizim së Ambasadës së fëmijëve Megjashi,
Vellofest-4 ditë etj.

Ekipet tona gjatë sigurimit kishin mjaft inter-
venca dhe vazhdimisht ishin të profesionalizuar
dhe të disciplinuar në realizimin e aktiviteteve.
Për suksesin e tyre flasin lëvdatat e shumta nga
organizatorët e manifestimit.

Pas marrjes së nënshkrimit nga Kryqi i kuq i Republikës
së Maqedonisë për ndihmë në vendet e përmbytura nga uji
në Republikën  e Shqipërisë, Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit
në bashkëpunim me Qytetin  e Shkupit u bë pjesë e orga-
nizimit të aktiviteteve për sigurim dhe dërgimin e ndihmës
humanitare.

Për pjesët e përmbytura nga uji në Republikën e
Shqipërisë është dërguar ndihmë humanitare me:

L Batanije 200 palë L Thesa për fjete 200 palë  L Pako higjienike 200 palë  L Aparate për
kuzhinë 100 palë 

Në aksion u kyçën edhe organizatat komunale të Kryqit të kuq Çair me veshje dhe Gazi Baba me këpucë.

Njësia për përgjigje gjatë katastrofave
edhe këtë vit e siguroi manifestimin
qendror në Shkup me rastin e festës

fetare Vodici. Me 19 Janar – 2010, 30 volon-
terë –anëtar të ekipeve për logjistikë, shpë-
tim në ujë, shpëtim në mal, ujë dhe sanitime
dhe ekipi medicinal i NJSHK të KQRM u ku-
jdesën për sigurimin e 170 besimtarëve të
cilët u hodhën në lumen Vardar pas kryqit.

Duke falenderuar aftësinë dhe sjelljen seri-

oze të ekipit u shpëtuan 3 persona që
po mbyteshin në ujë. Ekipi medicinal
u përkujdes qe të lënduarit dhe per-
sonat që ishin në shok nga uji i ftoht.

Edhe këtë vit anëtarët e NJSHK me or-
vatjet pa rezerve treguan se sa Kryqi
i Kuq është i pregatitur me resurse
njerëzore dhe materijale për të
vepruar në këto raste.

U SHPËTUAN 3 RASTE DUKE U MBYTUR NË UJË

EKIPET PËR SIGURIM-
PREZENTE NË TË GJITHA 

MANIFESTIMET E QYTETIT

NDIHMË HUMANITARE PËR PJESËT E
PËRMBYTURA NGA UJI NË R. E
SHQIPËRISË
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Qendra për të pastrehuarit nën patronazh të Kryqit të kuqt
të qyteit btë Shkupit, i pari dhe i vetmi në vend funksionon më
shumë se dy vite. i njëjti është i hapur të hënën kur të pastre-
huarit marrin vetëm shërbim higjienik dhe të premten kur marrin
rroba të pastërta dhe barëra të patjetërsueshme, bisedë dhe
këshilla nga psikologu dhe një ushqim për të ngrënë. Të pastre-
hurait barten me veturën e Kryqit të kuq dha pas shërbimeve të
fituara kthehen.

Krahas shërbimeve të zakonshme, të njejtit fitojnë atlete,
këpucë, veshje të brendshme, trajnerka, këmisha, pallto etj.

Të premten në punkt shërbime marrin rreth 30 të pastrehuar.
Biseduam me disa të pastrehuar të cilat i shfrytëzojnë shër-

bimet e punktit që nga hapja e tij. Ja si u shprehën ata:

SLLOBODAN SIMONOVSKI

Shërbimet e qendres i shfrytëzoj që nga hapja e tij. Jam i kë-
naqur nga sherbimet, po të mos ishte qendra, nuk e di ku dhe si
do të përfundoja. Isha në rrugë, pa asnjë të ardhur, i braktisur
nga të gjithë. Në qender isha shumë mirë i pranuar. Sinqerisht, i
numroja minutat, orët dhe ditët, mezi prisja që të vijë e premtja.

Më shiqoni, tani jam krejtësisht një person tjetër. Tani jam i
stabilizuar dhe kontaktoj me njerëz normal. Unë nuk ndjehem
më si i pastrehuar, me krenari dhe kokën lart shëtitem nëpër
qytet. Nuk kam fjalë që ta shpreh falemnderimin e Kryqit të kuq
i cili më ndihmoi të kthehem te njerëzit normal.

ANËTARËT E EOK MBROJTËN 
QENDRËN  SOLFERINO NË STRUGË 

NGA VËRSHIMET

Kët vitë rritja e nivelit të ujit në liqenin e Ohrit
paraqiste rrezik për qendrën Solferino në Strugë.
Gjendja përcilleshte dhe dy herë pati intervenime me
penda prej thasëve me rërë. Kët aksion e  realizoi ekipi
për logjistikë dhe anëtarët e njësive për përgjigje gjat
katastrofave në KQRM. Në vendet kritike u ngritën

penda me 300 thasë rërë.

Drejtori i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim i Qev-
erisë së Republikës së Maqedonisë z. Shaban Saliu
gjat vizitës u shprehu mirënjohje për pjesmarrjen dhe
punën e bërë.

BORIS ANTEVSKI

Shërbimet e qendres i shfrytëzoj që nga hapja e tij. Jam i kë-
naqur prej të gjitha shërbimeve. Posaçërisht unë jam i lig me
shëndet. Këtu është mjeku ynë i cili çdoher më kontrollon dhe
më jep barëra të patjetërsueshme. Jam i kënaqur nga sjellja e tij
humane me të gjithë ne. Falenederim i Kryqit të kuq i qytetit i
Shkupit për idenë të hap një punkt të tillë, për ndihmën dhe
përkrahjen që na e jep.

Biseduam edhe me d.r Jovan Krstevski, njeriu që me human-
itetin e tij është goxha i dashur dhe i njohur në mes të pastre-
huarve.

D.r JOVAN KRSTEVSKI

Më shumë se një vit jam në punktin e të pastrehurve të Kryqit
të kuq të qytetit të Shkupit. Puna me të pastrehurit është mjaft
dinamike dhe interesante. Krahas kontrolleve të zakonshme
mjekësore të cilat i kryej cdo të premte, iu jap terapi të rregullt ,
njohtohem edhe me problemet e tyre. Jo vetëm unë, por e gjithë
grupi i cili punon me të pastrehurit solidarizohet me problemet
e tyre jetësore. Me të pastrehurit  afrohemi me një ngrohtësi dhe
këndshmëri si me kusherirët më të afërt. Të prëmten të gjithë
jemi një, çdonjëri për secilin pyet si është, si e ka kaluar javën.
Ata dinë për ne dhe ne edhe më shumë për ata. Sëpaku të
premten është është  një fitore e re, sëpaku ndjejnë se dikush
kujdeset për to dhe mund të llogarisin në ndihmën tonë. Kryqi i
kuq i qytetit të Shkupit me këtë punkt bëri një vepër të vërtetë
humane. 

QENDRA PËR TË PASTREHUARIT
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Në fillim të muajit Mars, pas edukimeve, filloi realizimi
i  trajnimeve KQA-PVH. Stërvitja triorëshe për përpunimin
e projekteve të vogla. Për 39 edukime dhe stërvitje për 800
të rinj. Qëllimi i këtyre klubeve në realitet edukimi i të rin-
jëve për përmirsimin e jetës personale dhe aftësive
përmes së cilave mund t’i gjejnë personat e plagosur në
bashkësinë e tyre dhe si do të ju kishin ndihmuar në për-
mirsimin  e jetës.

Si rezultat  i ketyre aktiviteteve pre 09-11 pril  KQA-PVH
ekipi mbajti  puntori përgatitore ne Struge me qellim te
shqyrtimit dhe vleresimit te 113 projekteve të perpunuara
nga te rinjtë te cilet ishin pjesë e ciklit 2009/2010.Instruk-
toret nga mbare vendi për dy dite ,ne baze te kritereve per
vleresim të idesë, hulumtimit, fazës së dokumentimit,
efektit dhe aksionit i ranguan projketet.

Këtë vit medalionin nga Koçani udhetoi per në Berovë.
Atje te rinjtë perpunuan shumë projekte me diell
(ndryshuan jetën e dikujt, ndihmuan gjate punësimit,
paguan operacione …)OKKQ ne Kërçovë e mori titullin e
Organizates me numër më të madh te projekteve te orga-
nizates – gjithsej 11 projekte.

Si një mënyrë për prezantim, Kryqi i kuq i
qytetit të Shkupi e përdor veb faqen e vet
ëëë.skopje-redcross.org.mk dhe gazetën elektron-
ike të Kryqit të kuq të Republikes së Maqedonisë.

Në veb faqen, rregullisht publikohen in-
formacione të reja, aktivitete të cilat janë realizuar
nga ana e shërbimit competent në bashkëpuni me
volunterët dhe ato informacione janë në qasje për
të gjithë.

Gazeta elektronike del çdo të premte dhe
i njëjti u dërgohet 55 000 adresave, persona që
janë pjes e Kryqit të kuq, persona-donues poten-
cial dhe të interesuar për aktivitetet tona.

PËR MREKULLI U PËRUPUNUAN 113 PROJEKTE TË VOGLA

Edhe kete vit pati nje mori aktivitetesh të ndryshme.Prej
rregullimit te zyreve per te rinjtë ne Negotinë,perpunuan  80
urime per gra të cilat përgatitën sarme për librin e ginisit që
u thye si rekord ne Prilep, mblodhën të holla për operacione,
renovuan një banjo  për një familje të demtuar sociale
(Berovo),përcjellja në punë e  fëmijëve me hendikep,blerjen
e një biçiklete të posacme per fëmijë me pengesa në zhvil-
limin psiho-motorik (Ohër), qepje e jastëkve te vegjël të cilat
u shitën për aparate për furnizim të ushqimit (Kercovë),për-
gatitje E pjesës teatrale  dhe blerje e  furrës me mikrovalë
për SOS-fshati i fëmijëve (Tetovë).Si dhe shumë e shumë pro-
jekte  të tjera ku shihet humanizmi,mirësia dhe misioni i
Kryqit te Kuq.

Humanistët e rinj në mënyrë të pamvarur mbodhën të
holla për realizimin e veprave te tyre te mëdha.

Duke i parë rezultatet e shkëlqyera të këtij viti, me te
vërtetë është e nevojshme qe edhe më tutje të nxitet human-
izmi te keta te rinj që tu mbetet motivim.Fëmijët dëshmuan
që mund të bëjnë shumë për bashkësinë e tyre.

Humaniteti mund të ketë
forma të ndryshme dhe deri
te zemra e atyre të cilëve u
nevojitet, mund të vi në
shumë mënyra. Sidomos
nëse bashkohen shpirti ri -
nor dhe kreativiteti, thirja
hu mane deri te duart e juaja
mund të arrij në një mënyrë
shumë të bukur dhe shu -
mëngjyrëshe.

Gjatë muajit dhjetor, KQA-
PVH e vendosi të gjithë atë
kreativitet në shërbim të hu-
manitetit, duke përpunuar
kartolina për urime të Vitit
të Ri. Një pjesë e mjeteve, të
fituara nga shitja e tyre,
ishin të dedikuara për ak-
tivitet humanitare të Kryqit
të kuq. Ky aksion humanitar
ishte i realizuar në bash kë -
pu nim me shtëpinë botuese
Ikona, e cila i siguroi materi-
alet e nevojshme për për-
punimin dhe më pas i
ekspozoi dhe i shiti kartoli-
nat e përfunduara. Në secilin
prej tyre kishte vulë të
punës së dorës, si dhe logo e
Kryqit të kuq të qytetit të
Shkupit. 

U R I M E T  E  V I T I T  T Ë  R I
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Ekipi KQA-PVH mori pjesë dhe u prezentua në emisionin eduka-
tiv për fëmijë 5+. Më të rinjëve u spjeguan se kur bëhet antarsimi
në Kryqin e kuq dhe si mundë të përpilosh projket për të mirën e
bashkësis. Shkurtimisht u prezentuan tre projekte, njëri nga
klubi i të rinjëve të Kryqit të kuq të Qytetit të Shkupit, një nga
kryqi i kuq Karposh dhe një nga Kryqi i kuq Negotinë.

Ky ishte një shembull se si përmes motivimit interaktiv duhet të
veprohet te të rinjtë në drejtim të motivimit dhe përfshirjes në
të mirë të shoqërisë.

Projekti Agjentët e ri të ndryshimit të  sjelljes në
Maqedoni, i inicuar nga ana e Federatës Nndërkombëtare
të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe, është projekt
i cili dalngadal hyn në fazën e testimit pilot në të gjithë
botën. Është i shpikur në atë mënyre që t'i transmetoj
parimet themelore të vlerave të Kryqit të kuq  deri te pop-
ullata e re në një mënyrë dhe interactive. Ai përmes
metodologjisë së vet i nxit të rinjtë që ti zgjerojnë dhe
shqyrtojnë pikpamjet e tyre në tema të caktuara dhe
eventualisht të bëjnë ndonjë ndryshim të përshtatshëm
për sjelljen e tyre.

Gjatë muajit mars, ishin të bëra dy  pilot puntori
njëditëshe me të rinjtë nga klubet e të rinjëve të Kryqit të
kuq të qytetit të Shkupit dhe Kryqit të kuq të Kisella
Vodës. Gjatë këtyre puntorive, të rinjtë kishin mundësi  të

Për shkak të kremtitmit të 65 vjetorit të Kryqit të kuq të R.së Maqedonisë, me 17 maj të vitit 2010, Kryqi i kuq i
qytetit të Shkupit e mobilizioi rininë në teritorin e qytetit të Shkupit, me qëllim që të realizoj aktivitete në teren.

Në intervalin kohor prej 12:00 deri në 14:00 dhe prej 18:00 deri në 20:00, të rinjtë shpërndanin fletushka, tullum-
bace, bookmarkers, flamuj vizitorëve ose kalimtarëve të rastit.

Në të njejtën kohë një grup i të rinjëve entuziast nga Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit, përgatitën 5 pika pantonimike
përmes të cilave i sqaruan aktivitetet e Kryqit i kuq si diseminim, ndihmë e parë, dhurues i gjakut, veprimtari socio-hu-
manitare dhe përdorimin e një kace për mbledhjen e donimeve. Ishin të vëndosura edhe pëlhura të mëdha ku të rinjtë
kishin mundësi ti lënë porositë  e veta. Në atë ndodhi erdhën edhe fytyra të njohura të cilët u shoqëruan me të rinjtë dhe
iu ndanë autograme.

Pa n t o n i m a  n ë  r r u g ë n  M a q e d o n i j a

PROJEKTI AGJENTËT E RI 
TË NDRXSHIMIT TË SJELLJES
N Ë  M A Q E D O N I

punojnë ush tri -
me me tema si
empatija, dë gji -
mi aktiv, para -
gjy kime, in  klu- 
zioni social,
mos g jyki mi, di-
alogu intrekul -
turor dhe intersocial. 

Ushtrimet ishin të shpikura në atë mënyre që të nxisin
një gjendje të caktuar emotive te pjesmarrësit  e rinj , të cilët më
vonë duke u thirur nga këto ndjena të nxitura dhe nga përvoja person-
ale jetësore, në mënyrë aktive diskutuan, duke këmbyer mendimet e
veta dhe kuptimet pët temën e dhënë.

KRYQI I KUQ 5+
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Së pari urime për 65 vjetorin Jubilar të Kryqit të kuq të
qytetit të Shkupit me dëshirë që edhe shum jubileje ti fes-
tojmë me punë të suksesshme. Respekt dhe mirënjohje
për të gjitha realizimet në këto gjashtë decenie e gjysmë
pune, për të gjithë gjeneratat e njerëzve që kaluan dhe
qe gjenden në Kryqin e Kuq te Qytetit. Bashkëpunimi im
me një numër të madh të tyre filloi para 11 viteve kur
edhe u lind Utrinski vesnik, ndërsa un filllova të punoj në
gazetë. Me shum prej tyre vazhdon bashkëpunimi edhe
sot, komunikimi është i pandërprerë, i natyrshëm, i afërt
si me njerëz të një familje humane së cilës edhe i përkas.
Të punësuarit dhe aktivistët e Kryqit të kuq të Shkupit
janë bashkëpuntorë të mirë, shpejt organizohen kur
duhet të më informojnë, posaçërisht kur informata ose
fotografia më është e duhur atë ditë. Shumë aksione për
dhurimin e gjakut dhe aktivitete humanitare i kemi kaluar
së bashku. informimi i Kryqit të kuq dhe plasimi i inform-
ative deri te ne gazetarët në vazhdimësi janë ana e mir e
Organizatës. Ajo vazhdimisht është e hapur për
bashkëpunim.

Ajo që dua të veçoj është enthusiazmi me të cilin Kryqi
i kuq punon. Është e kuptueshme për gjeneratat e reja
por edhe për më të vjetrit të cilit aq shum kanë punuar
dhe ende nuk u mungon vullneti që të veprojnë në
mënyrë shembullore para të gjithëve. Këtë shembull e
pash unë të koordinatorja kryesore Todorka Janevska
gjatë krijimit të gazetës Ura e solidaritetit prej së cilës më
vonë doli Dimenzioni i Ri. Jo vetëm se unë punova në kri-
jimin  e tij me një ekip të shkëlqyer të kolegve të mi gaze-
tarë, porse Janevska na fascinonte të gjithëve me zjarrin
dhe dashurinë si dhe përkushtimin e madh në daljen e
numrit të par të Urës së solidaritetit, gazetë e Kryqit të
Kuq. Kjo organizatë duhet të ketë njerëz të këtillë të cilët
japin ç’do gjë prej tyre për suksesin dhe ngritjen e orga-
nizatës. Le të rriten sukseset dhe jubilarët e Kryqit të Kuq
të qytetit të Shkupit.

Snezhana Kallabakova - Utrinski Vesnik

Do të kisha dëshirë t’i përshëndes të gjithë aktivistët
e Kryqit të kuq të cilët vazhdimisht dhe pa rezervë japin
kontribut në të gjitha aktivitetet që organizohen. Në in-
terest të humanizmit dhe të popullarizimit të aktiviteteve
un vazhdimisht përmes mediumit ku punoj saktesisht
Allfa TV jam e disponuar t’u ndihmoj në çdo kohë në
kuadër të mundësive të mija. Është bukur kur njeriu bën
vepra të mira dhe krenohet me ato. Un jam krenare që i
ndihmoj organizatës suaj e cila në bazë të aktiviteteve të
realizuara me sukses është shpallur organizata më e mirë
e Kryqit të Kuq në Regjion. Vetëm përpara edhe në të
ardhmen do të kemi realizime të suksesshme. Përshën-
detje!!!

Ankica Stojanovska-Allfa TV

Emisioni ,, Deri në mesditë’’ në Sky net televizionin së
shpejti do të shpallet një vit i ekzistimit, përderisa për
këtë kohë u intensifikua bashkëpunimi me Kryqin e kuq
të qytetit të Shkupit. Kalendari i aktiviteteve të Kryqit të
kuq të qytetit të Shkupit është shumë i begatë dhe
mundëson që rregullisht t’i paraqesim dhe ti mbulojmë
me informata të gjithë. Është mir që të bashkëpunohet
me profesionist, me njerëz që humanizmin e tregojnë në
vepër dhe në vazhdimësi janë në kërkim të emisioneve
të reja me qëllim të t’u ndihmohet njerëzve atje ku kan
nevojë. Shpresoj që edhe në periudhën e ardhshme të
vazhdojmë me misionin e përbashkët humanitar të cilin
e kam nderin që ta përkrah në mënyrë mediale. 

Renata Mateska-Sky net TV

Është kënaqsi dhe krenari që të bashkëpunosh me
Kryqin e Kuq të qytetit të Shkupit, institucion i cili sot në
moment në aspektin profesional, kadrovik dhe pjekurinë
humane ngritet në rradhën e organizatave më të suk-
sesshme në Republikën e Maqedonisë. 

Bashkëpunimi ynë në vepër është një përfshirje inspi-
rative dhe harmoni profesionale ku respekti i ndërsjellë
dhe besimi në njerëzimin e bën më të fortë shpresën për
një ditë më të bukur në të ardhmen. 

Me respekt

Mitko Simeonov MTM TV

Bashkëpunimi duhet të vlersohet si një ndër
parakushtet elementare për sukses. Ashtu është rasti i
lidhshmëris së ndërsjell me mediumet dhe organizatat
humanitare. Kjo lidhshmëri e ndërsjell që ne të ndimo-
hemi dhe t’u ndihmojmë atyre të cilëve ndihma u është
e nevojshme. Deri më tani së paku këtë gjë e kemi prak-
tikuar. Informimi ynë me kohë për ngjarjet, aksionet e
shumta të dhurimit të gjakut dhe ndodhitë tjera si dhe

GAZETARËT 

PËR NE
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depërtimin deri te opinioni ishte praktika e deritanishme
që shum njerëz të njihen me aktivitetin tonë dhe të
paraqesin kërkesa për ndihmë, nësë u është ë nevo-
jshme. Kjo është mënyra për të njoftuar Botën se edhe
shteti ynë gjegjësisht qyteti kryesor që është i njohur si
qytet i solidaritetit  ka organizata humanitare që punojnë
pa rezervë dhe në vazhdimësi ju ndihmojnë njerëzve në
situatat e rënda gjatë katastrofave natyrale, gjatë tërme-
teve, vërshimeve, kuptohet ne kuadër të mundësive.

Shpresoj që ky bashkëpunim dhe ndihma e ndërsjell
do të vazhdojë edhe në të ardhmen pasi që vetëm
bashkarisht mund të bëjm më shum.

Anela Petrova-Gazetare në Redaksinë Dnevnik

Vlerat humane janë zanafilla e një shoqërie. Kultivimi
dhe implementimi në rrjedhat shoqërore i marëdhënjeve
ndërnjerzore si dhe ngritjen e kushteve ku secili do të
mund ta jap kontributin e vet, ta tregoj humanitetin në
vepër, janë bazat e ekzistimit dhe veprimit të Kryqit të
kuq.

Nuk është e nevojshme të mundohemi shum që të
jemi human, t’i ndihmohet dikuj  që ka nevoj kjo mund
të behet edhe me një veprim të lehtë. Përmes
bashkëpunimit me Kryqin e kuq në programin e mëng-
jesit të televizionit maqedonas janë paraqitur aktivitete
të cilat paraqesin humanizëm si projekte dhe në këtë
mënyr kemi ndikuar në ngritjen e vetëdijes te njerëzit për
kultivimin e vlerave humane dhe kështu vërtetuam nevo-
jën dhe dëshirën për përfshierjen e të gjithë përbërësve
të shoqërisë, posaçërisht të qytetarëve në aktivitetet hu-
mane ku bartës është Kryqi i kuq. 

Posaçërisht përfshirja e të rinjëve përmes volonter-
izmit ka dhënë një shembull se si duhet dhe si mud të
ndihmohet. Për shkak se të rinjtë janë e tashmja dhe e

ardhmja jonë është me rëndësi që edhe më tutje të ve-
prohet për të mirën e të gjithë neve.

Kryqi i Kuq përmes punës shumvjeçare duhet të na
shërbej si shembull se ku duhet të përkrahim për shkak
se vazhdimisht duhet të na udhëheq thënija: Nëse ne
nuk e kemi  ndihmuar dikë, sikur nuk kemi bërë asgjë për
vete!

Bashkëpunimi me Programin e mëngjesit të MTV-së
me Kryqin e Kuq të qytetit të Shkupit vazhdon edhe më
tutje. 

Suzana Apostolova - MTV

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit është njëra ndër insti-
tucionet dhe organizatat e rralla që mund të lavdohet me
65-vjetorin e punës së frytshme dhe krijimit, me aksione
të shumta të suksesshme, misione që u kurorëzuan me
shqiponjën e madhe të humanizmit. 

Pikërisht për këtë gazeta Veçer si një ndër gazetat më
të vjetra në vendin tonë dhe unë si gazetar, pa rezervë i
kam përkrahur gjitha iniciativat me qëllim që të ndihmo-
jmë atje ku ka më së shumti nevoj. Atë për  të cilën dua
të potencoj është bashkpunimi i disa decenieve në
mënyr të suksesshme mes redaksisë Veçer e cila është or-
ganizatore e manifestimit më masiv ,, Vodici” dhe djemve
trima të Njësisë speciale për shpëtim të cilët kujdesen për
sigurinë e pjesmarësve në ujë dhe përreth tij.

Ky jubilar me të vërtet është për respekt, organizatën
e qytetit e gjeti si institucion modern që eshte pjesë e
ndodhive të përgjithshme shoqerore dhe bartëse e të
gjithë aktiviteteve që japin kontribut për përmirësimin
dhe organizimin e gjithmbarshëm të punës humanitare
joqeveritare.

U dëshiroj punë të mbarë edhe deceniet e ardhshme,
të punoni edhe më shumë në përmirsimin e kualitetit të
jetës së njerëzve.

Elizabeta Arsoska -Veçer

Falenderim për Kryqin e kuq të Qytetit të Shkupit i cili
na lejoi që t’i përcjellim gjitha aktivitetet humanitare vitin
e kaluar, të cilat për fat ishin të shumtë me numër. 
Me vullnet të ndërsjell dhe bashkpunim patëm sukses që
ta shpallim vlerën humaniste të shoqërisë tonë dhe t’i
drejtojmë njerëzit ka qëllimet e vërteta. 

Shpresojmë për bashkëpunim edhe në të ardhmen
Përshëndetje

Milena Gjorgjievska  Vest

Kryqi i kuq për mua si gazetar vazhdimisht ka qenë
transparent i hapur dhe mund të the se bashkëpunoj me
kënaqsi dhe me njëfar mënyre jam pjesë e aktiviteteve
të tyre humanitare. Dhe këto janë të shumta.

Duke falenderuar misionin e tyre human dhe porosinë
tonë të cilën e përcjellim përmes mediave, ndihma për-
fundon në duart e atyre që kan më së shumti nevoj. A ka
diçka më të bukur se ajo që ta besh të lumtur njeriun, ti
ndihmosh? Atë e bën Kryqi i kuq dhe un përmes
bashkëpunimit me ata….

Ju falenderojm dhe shpresojmë në bashkëpunimin e
mëtutjeshëm

Vaska Golçeva-TV Jonë
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Me rastin e ditës nderkombtare të luftës kundër tuberkulozit 24- Mar-
sit, Kryqi i kuq i Qytetit të Shkupit edhe këtë vit u përfshi në shënimin
e të njëjtit me qëllim të njohjes dhe prevenimit të shkaqeve dhe pa-

sojave nga Tuberkulozi përmes inçizimit Fluorografik te popullata Rome. Në
bashkëpunim me organizatat komunale të Kryqit të kuq këtë vit u përfshin
vendbanimet më të mëdha me numër të Romëve dhe atë në Shuto Orizar,
Karposh-Novo Sellski Pat dhe Komuna e Petrovecit-fsh Ognjancë. U realizuan
aktivitetet për përgatitje të terenit në vendet ku u realizua aksioni. U shpërn-
dan postere, ftesa dhe broshura si dhe u spallën lokacionet për vendosjen e
aparatit lëvizës radiografik (fluorobusit) nga Instituti për sëmundje të
mushkërive të bardha. Gjatë 5 ditëve me këtë asksion janë bërë 235 inçizime.

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit në
kuadër të aktiviteteve kalendarike or-
ganizoi ligjerata për javën e mbrojtjes
shëndetësore të dhëmbëve, në të cilën
ishin të përfshirë 45 nxënës prej klasës
së parë në shkollat fillore të fshatrave
Çiflik, Sv..Petka dhe Patishka Rek. Pas
ligjeratave për higjienë orale, fëmijëve
u bëhej kontroll të shëndetit oral dhe
iu shpërndanë brusha për dhëmbë.

KQ i Qytetit të Shkupit tradicionalisht e vazhdon
bashkëpunimin me Kardiokirurgjinë  Filipi i Dytë dhe  me shumë ak-
tivitete u përfshi në shënimin e Javës së luftës kundër sëmundjeve
të zemrës 21-28.02.2010. 
Klubi për të rinj e realizoi  puntorinë dedikuar ndikimeve të
dëmshme nga ushqimi jo i rregullt dhe mungesa e aktiviteteve
fizike në punën e zemrës, rreziqet dhe pasojat nga të njëjtat.

Gjithashtu në Kardiokirurgjinë Filipi i Dytë u mundësuan kon-
trollime pa pagesë për fëmijë të vendosur nëpër familje për përkujdesje të cilët kanë
sëmundje kardiovaskulare.

U vizituan gjithashtu edhe disa familje të prekura sociale ku kishte anëtar të saj që kishte kaluar intervencë
kirurgjike në Kardiokirurgjinë Filipi i Dytë me donacion për të njëjtën.

Gjatë kësaj jave u realizuan edhe matje të trigliceridit dhe holesterolit në gjak në nivel të oraganizatave komu-
nale të Kryqit të Kuq në Shkup si dhe në shtëpinë e shëndetit SH.Orizare për azil kërkuesit në RM.

Me rastin e Javës të luftës kundër kancerit prej 1-8 Mars, tradicional-
isht  volonterët eKQ të Qytetit të Shkupit në bashkëpunim me shoqatën Sh-
presa e jetës me 3-Mars 2010 i vizituan pacientët e Klinikës Univerzitare për
kirurgji Torako-vaskulare, kirurgjis digjestive dhe onkologji-radio terapi dhe u
dhuruan dhurta të rastit. Në kuadër të shënimit të 100 vjetorit të Ditës
Ndërkombtare të Gruas 8-Marsit pacienteve të kesaj klinike u dhuroi lule.
Përkrahje pacienteve u dha edhe Misnistri për shëndetësi Bujar Osmani, si dhe
Drejtori dhe përfaqësues tjerë nga Instituti për shëndet publik të R.Maqedonisë.

Në kuadër të fëstës u vizituan edhe të mbrojturit nga shtëpia e pleqve
Nënë Tereza-Zllokuqan dhe Shelter Qendra. Për ata, volonterët e klubit dhan
dhurata rasti.

D H U R AT A  T Ë  Ë M B L A  N G A  A N A  E  V O L O N T E R Ë V E  T Ë
K Q  T Ë  Q Y T E T I T  T Ë  S H K U P I T

J A V A  E  L U F T Ë S  K U N D Ë R  S Ë M U N D J E V E  T Ë  Z E M R Ë S  2 1 - 2 8 . 0 2 . 2 0 1 0

USHQIM I SHËNDOSHË PËR RITËM 
TË SHËNDOSHË TË ZEMRËS SUAJ

MBROJTJA SHËNDETËSORE 
E DHËMBËVE

Donuan ndihmë përmes barërave, të cilët do të për-
doren në ambulancë për nevojat e  ikanakeve. Gjatë vizitës,
anëtarët e delegacionit ishin të njohtuar më kushtet për
punë në ambulancë, si dhe me shfrytëzuesit-të ikurit,
kushtet në të cilat ata jetojnë dhe nevojat e tyre për barëra
dhe shërbime shëndetësore.

Me këtë vizitë si dhe me interesimin e madh nga ana
e tyre, shpresojmë në bashkëpunim të mëtutjeshëm dhe
ndihmë edhe më të madhe në ardhnmëri.

MË 28.12.2010 NË AMBULANCËN SHUTO ORIZARI, 
NË VIZITË ISHTË DELEGACIONI NGA TOKIO, JAPONI

Në muajin Mars u mbajt puntorija dyditore në Kryqin e kuq për motra med-
icinale nga shkolla e lartë për medicinë në Shkup në kuadër të mësimit të tyre
në teren.

Ditën e parë u prezentua pjesa praktike. Secili bashkpuntorë në Kryqin e kuq
të Qytetit të Shkupit përgatiti prezentim, përmes së cilit i njoftoi motrat me punën
e njësis për përgjigje gjat katastrofave, për diseminimin, ndihmën e parë,
dhurimin e gjakut si dhe aktivitetet e të rinjëve.

Dita e dytë iu përkushtua pjesës praktike. Kishin mundësin ta vizitonin qen-
drën edukative në Shuto Orizarë dhe ti shohnin aktivitetet e organizuara për
azilkëkruesit, qendrën në Viz Beg si dhe qendrën për të pastrehë në Momin Potok.  

MËSIM PRAKTIK PËR MOTRAT MEDICINALE

DDIITTAA  NNDDËËRRKKOOMMBBTTAARREE  EE  LLUUFFTTËËSS  KKUUNNDDËËRR  TTUUBBEERRKKUULLOOZZIITT  2244--MMAARRSS



Klubet e Kryqit të kuq për edukim dhe preventivë
,,Klubet e Kryqit të kuq për edukim dhe preventivë” është projekt i realizuar nga Kryqi i kuq Gjerman dhe Kryqi i kuq i qytetit të

Shkupit në 20 shkolla. Në këtë projekt janë të përfshirë 11 shkolla fillore, 7 të mesme si dhe dy klube për të rinj praën OKKQ Çair
dhe KQ i Qytetit të Shkupit.

Vitin e kaluar secila shkollë siguroi hapësirë, e cila ishte e furnizuar me mjete didaktike. U donuan 20 komjutorë, fantome
dhe çanta për Ndihmën e parë. Në atë vend u vendosën pllakate dhe fletushka nga e fusha e preventivës për të mvarurit,
ndërsa në vazhdimësi u vendos revista jonë ,, Dimenzioni i Ri”.

Nga fundi i vitit të kaluar, fëmijtë e klubeve u angazhuan në aksionin ,, Fëmijtë ju ndihmojnë fëmijëve”, me qellim
që të nxitet solidariteti me njëri tjetrin i fëmijëve nga klasa e parë deri të tetën. Ishin të kyçur 10 shkolla fillore nga
Shkupi. Kishin për detyr të mbledhin 700 pako, secila shkollë në vete, me veshje, mjete shkollore dhe higjienike, të
cilat më vonë ishin të furnizuara me brushë, pastë për dhëmbë dhe arushë e kadiftë nga ana e Kryqi i kuq Republikan.
Nga pakot e mbledhura,441 pako iu shpërndan fëmijëve – azilkerkues në Maqedoni, 23 fëmijë të SOS nga fshat i
fëmijëve, si dhe fëmijtë e Qendra për dhënien e këshillave për fëmij dhe prindër në Shuto Orizari, ndërsa 108 të fundit
u shpërndan për fëmijet nga Qendra e Fëmijëve të  rrugës.

Me fillimin e vitit të ri fillon cikli i edukimeve dhe trajnimeve të të rinjëve në 20 shkolla. Profesorët përgjegjës kanë
për detyrë të gjedhin nga edukimet e ofruara në fushat  :

L Ndihma e parë L Gripi i derrave  L Sëmundjet seksualisht të bartura  L Preventivë nga varësitë  L Dhurimi
i gjakut  L Dhuna familjare   L Tregtia me njerëz  L Zgjidhja e situatave konfliktuoze dhe jotoleranca ndërmjet
moshave  L Përgatitje dhe veprim gjatë katastrofave;
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NDIHMA E PARË
TRAJNIM PËR NDIHMËN E PARË PËR ORGANIZATAT PUNUESE

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit me pajtim te Ligjit për sigurim dhe shëndet gjatë punës, tre
vite me rradhë organizon kurse për trajnim  të punësuarve në organizatat punuese, institucione dhe
firma.

Organizohen tre lloje të trajnimeve, të cilat janë valide para inspektoratit të punës dhe iu
mbetet vet organizatave punuese të vendosin se cilin kurs do ta zgjedhin edhe atë;
Kurs bazik 6 ;   Kurs i avansuar nr.1  8 ; Kurs i avansuar nr.2 13
Shiquar statitstikisht katër vitet e fundit kemi kët mesatare:
2007 vit 232 kandidt të stërvitur
2008 vit 516 kandidat të stërvitur
2009 vit 723 kandidat të stërvitur
2010 vit (deri më tani)  114 kandidat të stërvitur

Sipas tabelarit prej viti në vit mund të shihet se organizatat punuese bëhen më të vetëdijshme për
rëndësin dhe rolin e Ndihmës së Parë te të punësuarit e tyre.

F U S H ATA-  S H E M B U L L I  I M  P O Z I T I V
Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit në bashkëpunim me Entin Republikan për Transfuziologji e fillon fushatën e re "Shembulli im pozitiv "
me qëllim të promovimit  të dhurimit të gjakut për arsye që të rriten sasitë e gjakut dhe produkteve të cilat janë të nevojshme për
funksionimin e qendrave të klinikave në qytetitn tonë.

Në data të caktuara prej orës 11:00 deri 13:00 në  ERT, persona të njohur të mediumeve dhe shembujt pozitv të shoqërisë tonë, janë
nikoqir të aksioneve gjakdhënëse. Nëse duan, edhe me shembull personal mund të inkuadrohen si dhurues të gjkut dhe kjo paraqet
kontribut të dyfishtë për fushatën. Por, gjakdhënien e promovojnë edhe përmes shoqërimit me gjakdhënësit atë ditë, duke nën-
shkruar CD, biseda dhe kështu me rradhë.

Aktivitetit iu bashkangjit edhe përpunimi i posterave me dizajn interesant dhe moton Shembulli im pozitiv, karta me
logon e ERT dhe KQ të qytetit të Shkupit dhe moton e fushatës në të cilën do të nënshkruhen personat

e famshëm.

Deri tani si nikoqir kanë qenë sportistët e njohur:Indira Kastratoviq,
Atina Bojaxhi, Bllagoja Nikollovski Bushtur, grupa Sillvi Bend dhe Lila Filipovska.

AKSION I DHURIMIT TË GJAKUT ME REMEDIKA
Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit disa vite me rradhë ka bashkëpunim të shkëlqyeshëm me spi-
talin Remedika në pjesën e gazetës tonë Dimensioni i Ri. Mjekët nga Remedika shkruajnë për
gazetën tema me interes për qytetarët. Për herë të parë, këtë vit, si shkas i vitit jubilar të punës
në spitalin privat Remedika, ishte organizuar aksioni dhurues në të cilin gjak dhuruan të punë-
suarit e spitalit. Aksioni ishte i realizuar me përkrahjen e Entit Republikan për Transfuziologji.
Përmes këtij aksioni Remedika e tregoi përgjegjsinë shoqërore të të punësuarve dhe jep kon-
tribut për sasi të mjaftueshme të gjakut për të sëmurët në klinika.
Në aksion gjak dhuruan 25 të punësuar në Spitalin Remedika.
Kjo mënyrë paraqet një shembull të shkëlqyer për bashkëpunim dhe duhet të shërbejë si
nxitje për të gjitha organizatat e interesuara.



18

Еdukimi i të rinjëve nga shkollat e mesme dhe fillore me qël-
lime preventive kundrejt tregtisë me njerëz, është projekt për
të cilin u formua një ekip për implementimin  e të njejtit nga

ana e KQ të Qytetit të Shkupit. Gjatë muajit Nënor dhe Dhjetor u
organizuan ligjerata educative në përputhshmëri me planin ak-
sional të përgatitur paraprakisht. Teknika- Forum teatër në temë
Tregtia me njerëz u realizua nga klubi për të rinj, përderisa
edukimet tjera u realizuan në: 

O Klubi i të rinjëve OKKQ- K.Voda ( 14 pjesmarrës).
O Klubi i të rinjëve OKKQ-Karposh (25 pjesmarrës)

O Klubi i të rinjëve OKKQ-Çair (23 pjesmarrës)
O Klubi i të rinjëve OKKQ-Gazi Babë (19 pjesmarrës)

O Projeksioni i filmit Lila përgjithmonë SHH-Dare Xhambaz (80 të rinj )
O Shtëpia e fëmijëve pa prindër 11 Tetori (20 të rinj)

Pas mbarimit të projektit, për shkak të interesit te pjesëmarsit edukimet u realizuan edhe në një pjesë të shërbimeve të
shkollave për edukim dhe preventivë, ku nevoja e edukimit për tregti me njerëz u rangua në rend të dytë sipas prioriteteve

të pjesëmraësve në këto shkolla.
Më tutje janë planifikuar edhe edukime nëpër institucione ku të rinjtë janë margjinalizuar, dhe janë kategori e prekur te

e cila duhet të tregohet një kujdes më i madh në pjesën e  preventivës.

Klubi për të rinj i Kryqit të kuq të Qytetit të Shkupit
edhe këtë vit për herë të dytë realizoi koncertin hu-

manitar me titull Nota dashurie 2. për nevojat e koncer-
tit volonterët vet e zbukuruan sallën dhe të ftuarve u

mundësuan kënaqesi komplete.

Koncerti u mbajt në hapësirat e shkollës së mesme të muzikës- Ilija Nikollovski
Lluj, dhe përkrahje të madhe për realizimin e koncertit dha maestro Zoran Xhorlev si

dhe nxënësve të shkollës së mesme të muzikës që ekzekutuan pika të njohura.

Mysafir në të njëjtin ishin edhe kengëtarët e estradës Maqedonase (Next Time, Vllatko
Llozanovski, Aleksandar Miteski) të cilët në këtë koncert dhuruan CD e tyre. Të pranishmit
kishin mundësi që të dononin përmes qeseve të vendosura me shenjën e Kryqit të Kuq,

përmes blerjes së zemrave të përpunuara më dorë, qirinjëve të zbukuruar si dhe
gjërave tjera të përpunuara nga volonterët.

Mjetet e mbledhura nga koncerti u dedikuan për rregullimin e kushteve jetësore
të një familje të prekur sociale nga Shkupi.

Me rastin e shënimit të ditës së shakave 1 –prillit ,
Klubit për të rinj i Kryqit të kuq të Qytetit të Shkupit or-
ganizoi një zbavitje humanitare në klubin Experience.
Në të njejtën u mblodhën mjete në të hollla  prej tred-
hjet  mij dollarësh të cilat u dedikuan për 19 mujorshin
Jane Vellkovski i cili vuan nga sëmundja e diagnosti-
fikuar ASM (Atrofia Spinale Muskulore).

Në zbavitje u zgjodh edhe maska më atraktive,
ndërsa dhurata ishte një vikend në Strugë.

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit në bashkëpunim me një instruktore
nga studioja kozmetike-floktrai Ultra lluk, organizoi kurs për
manykir për vajza me hendikep fizik. Trajnimi filloi në Tetor, në hap-
sirat e (DHO) Dare Xhambaz dhe zgjati deri në fund të Dhjetorit.
Rregullisht e ndoqën 8 vajza.

U punua me materiale të kualitet të lartë dhe mundësi për edukim
professional dhe njohtim me teknikat e manykirit.

TË RINJTË NË LUFTËN KUNDËR
TREGTISË ME NJERËZ

AKTIIVITETE TË KQ TË QYTETIT TË SHKUPIT NË KORNIZA TË
KREMTIMIT TË DITËS SË PERSONAVE ME HENDIKEP

K U R S  P Ë R  M A NYK I R
Humanizmi për ditwn e

shakave 1 –Prill

K O N C E R T  H U M A N I T A R

N O T A
D A S H U R I E  2  
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Pas mbarimit të suksesshëm yë aksionit në
bashkëpunim me Ramstore Mall, Klubi për të rinj i
Kryqit të kuq të Qytetit të Skupit me mjete të

mbledhura nga aksioni mbushi 60-paketa të cilat u sh-
përndan në 2 qendra ditore për fëmij me paraliz cere-
brale (Kapishtec dhe vendbanimi Zhelezar). 

Me qëllim që kjo vizitë të jetë edhe më interesante,
përskaj volonterëve nga klubi për të rinj, qendrat i vizitoi
edhe një magjistar i cili ekzekutoi disa teknika të magjisë
të cilat nga fëmijët u pranuan jashtzakonisht mirë. Kjo kri-
joi një atmosferë të këndshme, përderisa ishte kënaqesi
e madhe të shihen tërë ato fytyra të qeshura të cilat me
kujdes të madh e ndiqnin magjistarin Kristijan dhe
mundoheshin të mësojnë dicka nga gjestet e tij.

Në fund Volonterët përveç paketave për fëmijë u ndanë
edhe pica të cilat për këtë rast i dhuroi piceria Gusto.

Në prag të festave të Vitit të ri Kryqi i kuq i Qytetit të Shkupit
në bashkëpunim me QT Ramstor dhe Qendrën mes komunale
për punë sociale e realizuan fushaten e madhe Bredhi magjik
i dëshirave.

Fëmijët përmes një shoqerimi të paramenduar me palaço
dhe një çerdheje të rregulluar për fëmij në urimet e vitit të
ri shkruan dëshirat e tyre për Vitin e ri. Qytetarët human të
cilët  e vizituan bredhin i realizuan të gjithë 50-dëshirat e

fëmijëve. Ata dëshiruan shumë lojra, komjuter, telefon,
biçikleta, paketa etj.

Bredhi magjik i dëshirave në QT Ramstor me 30.12 i re-
alizoi të gjitha dëshirat e fëmijëve për Vitin e ri, të ven-
dosur nëpër familje kujdestare në Qytetin e Shkupit.
Në këtë takim kishte shum zbavitje, shfaqje teatrale
dhe këngë të përbashkëta më yjet e estradës sonë,
dhe gjithsesi momenti më i hareshëm-ndarja e dhu-
ratave.

Viti  i Ri është periudha më e bukur e vitit, veçanër-
isht kur fëmijët besojnë se dëshirat e tyre mund të
realizohen. 

Në shkurt filloi realizimi i 8INK projekteve për rritjen e num-
rit të volunterëve. Prilepi, Sh. Nikola, Krusheva, Probishtipi, Vallandova,
Gjevgjelia, Tetova, Kiçeva janë ata OOKQ që deri më 15 maj duhet t'i
përfundojnë dhe t'i dërgojnë njoftimet e përgatitjeve të tyre.
Përderisa Vinica, Struga, Dibra, Qendra janë ato OKKQ të cilat realiz-
imin e tyre do ta fillojnë në shtator.

Të gjithë këto projekte kanë për synim rritjen e numrit të
voluntrëve në OKKQ konkrete, përmes ndihmës së poplullatës së
plagosur. Këto Projekte do t'i forcojnë kapacitetet e OKKQ dhe do t'i
shkollojnë koordinator kompetent dhe volunter.

Për atë qëllim deri tani kaluan 3 mbledhje të  mrezhës INK
për menaxhment dhe volunteer të Shkupit, Krushevës dhe Prilepit,
në të cilat të gjithë  12 koordinatorët e INK projekteve kishin mundësi
të takohen dhe t'I këmbejnë përvojat e tyre. Në atë mënyrë u mblod-
hën të gjitha preferencat që janë të rëndësishme për koordinatorët e
rinj, të nxjerrur nga përvoja praktike dhe reale. Bëhet fjalë për finalizim
dhe unifikim të formularëve për evidentim të volunterëve  dhe for-
mular për aktivitetet voluntarike.

INK projekti gjindet në fazën e dytë. Faza e parë rezultoi me
realizimin e 13 OKKQ INK-projekte dhe 13 koordinator të trajnuar.
Mbetet edhe faza e tretë në të cilën 10 INK të fundit do të jenë pjesë
e trajnimit dhe procesit të realizimit të projekteve për forcim të ka-
paciteteve komunale. 

BREDHI MAGJIK I DËSHIRAVE 

ZBAVITJE ME 
DHURATA DHE 
SHUM MAGJI

8 (INK) PROJEKTE 
PËR RRITJEN E NUMRIT 

TË VOLONTERËVE
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Përfshirja Juaj në Kryqin e kuq është
më një rëndësi të madhe për organiza-
tën. A mund të na thoni si u bëtë pjesë
e kësaj organizate dhe si mbetët aq
vite në këtë mission humanitar?

Kujtohem si fëmijë kur me qese të Kryqit
të Kuq shkonim nëpër qytet dhe
mblidhnim të holla për ndihmë për
grupe të ndryshme të prekura. Ishim
nxënës në fillore dhe na ishte shumë
zbavitëse pasi na vlerësonte dikush.

Në Kryqin e kuq fillova të jem pjesë e ak-
tiviteteve prej vitit 1968 kur erdha të jetoj
në Shkup. Aty u njoha me shumë njerëz
dhe personalitete humane qe më mo-
tivuan dhe qe së bashku deri më sot
patëm sukses që të bëjmë shum për
NJPK. Ne si të rinjë në atë kohë funk-
siononim si rini e KQRM. 

Mblidheshim,mbanim mbledhje, debate,
aksione të përbashkëta. Me të vërtëtë
ishte interesante sepse kuptohet të
gjithë shkonim në korzo. Si ngjarje më in-
teresante më kujtohen ato mbledhje
dhe ushtrime që i kishim në qendrën për
trajnim Dare Bombol.

Prej formimit të Kryqit të kuq të qytetit të
Shkupit në vazhdimësi jam pjesë e kësaj
organizate. Me ndarjen dhe formimin e  5
organizatave bazë të Kryqit të kuq në 5
OKKQ në  teritorin e Qytetit të Shkupit
të gjithë vepruam si pjesë e OKKQ
sipas venbanimit. Organizata ime e
OKKQ është Gazi Baba,  funk-
siononim dhe vepronim në
mënyrë lokale në OKKQ, por
vazhdimisht ishim së bashku në
KQ të Qytetit të Shkupit.

Na tregoni një pjesë të bi-
ografisë suaj jetësore?

Tërë jëtën kam punuar në industrinë
e tekstilit. U mora profesionalisht,
përderisa sot punoj privatisht me
ndihmën e familjes sime. Un jam njeri
familjar, i martuar dhe kam dy djem
të rritur për të cilët jam krenar,
si dhe kemi edhe gëzimin
tonë nipin Filip. Në
kuadër të kënaqe-
sisë, hobit, krea ti -
vi tetit dhe biz -
nesit familjar
meremi edhe
me përpuni -
min e tapis-
erive, qënd -
isjeve tek -
nike dhe

pirografisë. Gjithashtu me interes është
që të përmënd përpunimin e shisheve në
etno stil që gjithashtu janë interesante si
kreativitet i jonë.

Ju jeni një aktivist i  madh, humanitar
dhe përkrahës i aktiviteteve të Kryqit
të kuq të Qytetit të Shkupit. Cili është
konkretisht funkcioni dhe pozicioni i
juaj?

Përskaj angazhimit në këshillat ekzeku-
tive të organiztës shumë kohë kam qenë
përfaqesues i komisionit për shërbimin e
kërkesave. Gjithashtu jam shum krenar si
anëtar i ekipit për përfjifje gjatë katastro-
fave dhe si aktivist  i përkrahjes logjistike.
Si njëri nga anëtarët më të vjetër i Njësisë
për përgjigje gajtë katastrofave (NJPK)
për mua paraqet krenari por edhe
përgjegjesi. Qe të jesh pjesë e Njësisë
duhet mir që ta njohësh organizatën ,
principet dhe qëllimet e saja. Jam shum i
kënaqur me punën tonë deri më tani,
pasi që me të vërtetë jemi të përgatitur si
asnjëherë deri më tani. Ajo që më gëzon
më së tepërmi është ajo që ne Maqedoni
nuk ka nevoj që të veprojmë, e kjo do të
thotë që nuk ka situate të krizës për ak-
tivimin tonë dhe shpresojmë që kështu
edhe të mbetet. Jam krenar që me të
vërtetë ka interes për antarsim në rradhët

e NJPK nga shum të rinj,
përderisa ne më të

moshuarve dhe më
me përvojë na

mbetet që këtë
t’ua bartim at -
y re si përvojë,
funks ionim
dhe motivim.
Suksesi ynë i
d e d i k o h e t
gatishmërisë
për punë,
për gjegjësisë
dhe evaluaci -
o nit që e bëj -

më pas
çdo ak-

s i o n i
k u

dhe mësojmë prej aktiviteteve të mira
dhe të këqija.

Deri më tani ishit pjesë e aksionit të
NJPK për përkrahje logjistike, ishit hu-
manitar gjatë krizës së Kosovës dhe
jeni vazhdimisht duke vepruar atje ku
ëhstë e nevojshme. A mund të na
thoni ndonjë pjesë nga kjo përvojë
dhe këto aktivitete?

Isha i përfshirë në aktivitetet e KQRM
gjatë krizës Boshnjake për të ndihmuar
refugjatët dhe të shpërngulurit, për -
derisa më vonë gjatë krizës Kosovare
fillova aktivisht të punoj në kampin për
refugjat ne Kampin Stenkovec 2. Pas disa
ditësh nga fillimi i krizës shkuam dhe ev-
identuam refugjat në kalimin kufitar-
Bllacë. Në kamp isha përgjegjës për
shërbimin e kërkesave të KQRM të
përkrahur nga Komiteti Ndërkombtar i
KQ. Kishim me të vërtetë shum punë për
evidentimin , pranimin, kërkimin e per-
sonave të humbur dhe bashkimin e
familjeve të ndara. Kishim shumë aksione
të suksesshme në kamp. Përvoja ishte e
madhe dhe me të vërtetë u bëmë miq
me të gjithë personat që ishin në kamp.
Prej vitit 1999 deri më sot me te vërtetë
më vjen shum mir kur i takoj të gjithë ata
që u rritën së bashku me ne, ishin fëmijë
dhe së bashku mundëm që ta tejkalojmë
gjithë këtë.

Si Kryqi i kuq ndikon në jetën tuaj? Ç’-
farë vlere, kuptimi ka, çka do të na
kishi propozuar për gjeneratat e
ardhshme të cilat vinë në rradhët e
Kryqit të Kuq?

Dua  që të jem human, t’u ndihmojë
njerëzve, dhe me atë të jenë të vetëdi-
jshëm se i ndihmojnë vetvetes. Kur bëni
ndonjë punë duhet të jeni të vetedi-
jshëm se e vazhdoni jetën tuaj. Dua që si
njeri me përvojë ta përcjell këtë te të rin-
jtë ashtu siç mu përcoll mua prej të
parëve. Dua të lë shumë punë pas meje
dhe të krenohem me ato. Do të isha
shum i lumtur sa më shumë njerëz t’i njo-
hin principet e vërteta të KQ, të veprojnë
dhe sillen sipas tyre. Do të jem i lumtur
nëse KQ do të ketë më pak punë sepse
kjo do të thotë që njerzit janë te lumtur

dhe të kënaqur.Un si volonter do ta
bart KQ me mua tërë jetën, besoj se

vazhdimisht jemi të pergatitur
për gjithçka.

Shkruan-
Ilina Gligorovska

INTERVISTË: Vasil Apostollov, volonterë shumëvjeçar, momentalisht anëtar i ekipit për
logjistikë në Njësinë për përgjigje gjatë katastrofave në KQRM

Jam krenar që me të vërtetë ka interes për antarsim
në radhët e NJPK nga ana e shumë të rinjëve
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USHTRIME NË ZYRA
Përderisa jeni të mvarur nga puna dhe kaloni më shum së dhjetë orë në vendin e punës shpesh ndjeni dhimbje në qafë dhe
shpinë.Ndonjëherë mundimi nga kjo nuk ju lejon që ta kryeni punën atë ditë. Ju proferojmë ushtrime në zyre që do t’ju ndihmojnë
në kryerjen e detyra të përditshme.
Programi i rëndomt për ushtrime në zyra bën ndalimin e paraqitjes së spandilozës, e nëse e keni ajo do të veprojë me intezitet të
ngadalsuar, do të keni zvoglim të stresit dhe lirim të energjisë negative. Ushtrimet ndikojnë edhe në zbutjen e kokëdhembjes
pasiqë e rregulojnë qarkullimin e gjakut nëpër qelizat e qafës dhe për ate truri fiton më shum oksigjen.
Është e nevojshme vetëm pak vullnet i mirë dhe disa minuta rekreacion që ta tejkaloni dhimbjen dhe të ktheheni në ,,repart”.
1. Uluni në karriken tuaj. I mbyllni sytë dhe gojën. Maksimalisht lëshojeni kokën dhe qafën posht deri sa mjekra t’ua prek gjoksin.
Shpatullat dhe krahët mos i lëvizni. Nëse nuk mund ta arrini gjoksim me mjekër, atëherë ushtrojeni ushtrimin deri në kufijt e së
mundshmes.

2. Pozita fillestare është të jeni të ulur. Kokën dhe qafën maksimalisht i tërhiqni prapa. Shpatullat dhe trupin mos i
lëvizni.
3. Të njëjtën pozitë si dhe në ushtrimet e mëparshme. Tani kokën dhe qafën maksimalisht i ktheni në njërën
anë, ashtu që në kët pozit mjekrën e vendosni në majën e krahërorit në të njëjtën anë. Edhe kët rradhë trupi

dhe supet janë statike. Kët përsëriteni edhe në anën tjetër.
4. Përderisa jeni ulur në karrike, kokën dhe qafën i vendosni anash kah ana e supeve. Fytyra lë t’u jetë përpara.

Trupin mos e lëvizni. Ushtrimin e provoni edhe në nën tjetër.
Ushtrime për lirim

Përderisa shtriheni keni kujdes mos bëni levizje të menjëhershme, porse të gjitha lëvizjet duhet të jenë të sinhro-
nizuara.
5. Shtroni duart në lartësin e krahërorit, kryqëzoni duart, duart i ktheni të kryqëzuara përpara. Ashtu shtriheni për-

para  dhe shputat t’ju shpiejn përpara. Mbajeni kët pozit 10 deri 15 minuta. Lëshohuni dhe ushtrimin e
përsërisni disa herë.. Më kët ushtrim do i forconi muskujt e krahërorit, pjesën e shpinës, gishtat dhe

duart.  
6. Kryqëzoni duart pas koke, shtërngoni duart dhe mbar pjesën e sipërme të trupit.krahët e

mbledhur i afroni  njëra me tjetrën deri sa nuk ndjeni shtrëngime. Mbajeni kët pozitë 5
sekonda dhe pastaj rahatohuni. Përsëritni ushtrimin 5 herë. Në kët mënyrë i shtrngoni

muskujte krahërorit dhe psesës së sipërme të trupit.

Mr. Aleksandar Ivanovski

Mjalti është një ndër produktet më të dobishme Ai është ushqim i prodhuar nga bletat
mjaltëmbajtëse prej nektarit të luleve ose prej sekreteve nga pjesët e gjalla të bimëve (mjalti i pyl-
lit). Ka disa lloje të mjaltit edhe atë: i luleve, livadheve,, prej lëngjeve  me fruta, medlika(mjalti i
pyllit) etj. Çdo mjalt natyral pas një kohe të caktuar kristalizohet.
Mjalti është prodhimi që më së shumti tretet. Për ilustrim do të themi se organizmi i njeriut e ab-
sorbon pa mbeturina (qind për qind). Vlera energjetike e 1 kg mjalt është 13800 J, ndërsa masa
specifike është rreth 1,41-1,45 në temperaturë prej 20 °C. gjithashtu mjalti përmban një përbërje

e cila i nevojitet organizmit të njeriut si glikoza, fruktoza, acidet organike, thartirërat, mineralet. në mjalt është zbuluar edhe thartina e cila është me
rëndësi për organizmin dhe që direkt e përmirëson përbërjen e gjakut. Përveç sheqerit të fshehur, mjalti përmban edhe substanca që i nevojiten jetës
normale si psh fermentet pa të cilat organizmi dobësohet.

Një sasi e vogël e mjaltit përmban 100 materje të ndryshme shum të rëndësishme për organizmin njerëzor. Është e njohur se përmbajtja e mikro
elementeve dhe mineraleve (magnesium, hekur, kalium, kalcium, mangan, zing, kobalt, bakër,natrium etj) është e njëjtë me atë që përmban plazma e
gjakut të njeriut.  Mjalti mga bletët është i begatshëm edhe me acide organike (të mollës, të verës, limonit), dhe pasi që përmban grimca të polenit ka
edhe proteina dhe vitamina).

Propolisi
Propolisi del nga sekreti i disa llojeve të drurit dhe rrënjëve ku bletët e marrin nga pjesa e lëvores së drunjëve të lartpërmendura dhe pjesë nga

sythat. Sekreti të cilin e tajojnë sythat dhe lëvorja e drurit është smolla-ngjitëse dhe materje aromatike. Propolisi ka shije të këndshme. Ngjyra është e
gjelbërt-verdhë, rrallë e zezë ose me ngjyra të nijansave të ndryshme mes ketyre ngjyrave. Më së shumti përmban materje të smolës (60 %), dyll (30%),
yndyrë eterike (10%). Gjithashtu përmban edhe më shum grupe të përbërjeve kimike. Më të rëndësishëm janë: balsami, materjet aromatike, flavon,
acide organike, materje minerale etj. Tretet më së mirë në alkool dhe mund të përdoret si tretje alkoloike. Karakteristikë më e rëndësishme e propolisit
është antibakteriociteti.

Qumështi amëzor
Qumështi amëzor është i njohur që nga kohët e lashta. Qumështin e këtill e prodhojnë bletët punëtore. Amza gjatë tërë jetës ushqehet me

qumësht dhe jeton 5 vite e më shum ndërsa bleta punëtore ushqehet vetëm me mjalt dhe pollen dhe jeton 35 dit deri më 6 muaj.
Në qumështin amzë janë të koncentruara amino acidet, vitaminat, hormonet dhe konponentet tjera të rëndësishme. Duke

falenderuar përbërjen e pasur dhe raportet ideale amza paraqet një biostimulator të shkëlqyer për organizmin.
Qumështi amzë është prodhim multivitaminoz me përbërje të gjërë kimike.

Është një substancë e trashë ashtu si kosi me ngjyrë të bardh të përhimtë, i thartë me shije të pa definuar dhe me
erë specifike. 
Përmban: proteina vitamine, aminoacide,hydrate të karbonit, yndyrëra,materje minerale,enzime dhe shumë vitamine. 
Në 1 gr qumësht përmban 350 mg vitamine: B1,B2,B3,PP,C,E etj.
Në qumësht janë gjetur 22 aminoacide duke i përfshirë të gjitha esencialet. 

Nga mikro elementet (oligo elementet) në qumësht gjenden: hekuri, magnezi, mangani, bakri, kaliumi, kromi,
argjendi, kobalti, aluminiumi, bizmuti dhe ari….
Posedon thartina nukleike dhe enzime: invertaz, aminazë, acetilholen etj.
Përmban veprim antibakterial ( bakteristike dhe bactericide).
Qumështi i quajtur ,,gelee royal” ushqim mbretëror
Është i pasur me proteina dhe sheqerëra. Mungesa e vitaminës (A) dhe pjesërisht e vitaminës (C) plotësohet duke

i shtuar këto tretësira para përdorimit. Pasi e dimë se qumështi në sasi të vogla e përforcon organizmin, e ndihmon
regjenerimin e qelizave pas një sëmundjeje dhe i zvogëlon problemet te gratë me të moshuara, e bën këtë prodhim

shum të kërkuar. Domethënë, qumështi i amzës i përmban të gjitha ato elemente të nevojshme për ndërtimin dhe
mbijetimin e organizmit të gjallë. 

MJALTI
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Ashtu siç thonë ornitologët, maksimumi i llojllojshmërisë së
zogjve gjendet pikërisht në zemrën e Gadishullit Ballkanik-Maqe-
doni. Vetem në luginat e Liqenit të Prespës jetojnë 328 lloje të
zogjve qe paraqesin 63,8% të numrit të përgjithshëm të zogjve
të regjistruar në mbarë Evropën.

Pikërisht kjo  e ka vemdosur Prespën me atë edhe Maqedoninë
në listën  e lokaliteteve të rëndësishme të Ramsarit.

Duke u mundësuar 1200 çifteve të Pelikanit Dalmatin, Liqeni  i
Prespës siguron venbanim për koloninë më të madhe botërore
për zogjtë më të mëdhej të Botës që kërkojnë venbanime ujore
të qeta dhe të izoluara, ku do të mund ti vendosin çerdhet e tyre
dhe ku mund të shumohen.

I vetmi çift i mbetur i Mishngrënësve Egjiptian ( Neophron perc-
nopterus) të vërejtur në Prespë është një shkak plotësues për
ndërmarjen e masave mbrojtëse. Pikërisht për shkak të
prezencës së tyre, Prespa është ranguar në listën e regjoneve
Botërore që kujdesen për ekzistencën globale të këtij lloji të
kanosur.

Prezenca e Shqiponjës Mbretërore (Aquila heliaca) dhe Flutu-
rakes Stepe ( Falco Naumanni) gjithashtu imponojnë ndermarjen
e masave mbrojtëse për përmirësimin e gjendjes për vend-
banimet, çerdhet dhe shumimin e tyre.

Projekti I UNDP –së/GEF-Udhëheqja e integruar me ekosistemin
në Luginën e Liqenit të Prespës është një ndër qëllimet e për-
forcimit të kapaciteteve për ruajtjen e biodiverzitetit të rendë-
sishëm në Prespë, veçanërisht me ndihmën Ministrisë për
mbrojten e ambinetit jetësorë dhe planifikimit hapsinor, si për-
pjekje për revalorizimin dhe shpalljen e sërishme si zonë mbro-
jtëse të kategorisë-rezervat i rreptë i natyrës-Ezerani, në
përputhshmëri me përvojat dhe praktikat ndërkombëtare.

Duke vepruar jashtë kufirit, projekti ka për qëllim që ti koordi-
nojë prioritetet nacionale si dhe të lehtësojë procesin e realizimit
të planeve aksionale jashtkufitare për ruajten e llojeve.

Ideja është që të vendoset një model i suksesshëm për mbrojt-
jen e hapsirës e cila mundëson ekzistimin e zogjve të tashëm
dhe të gjeneratave të ardhshme.

Me këtë jemi një hap para në vendosjen e harmonisë së natyrës
dhe eko-bilansin në përpjkejen për ruajtjen e biodiverzitetit të
begatshëm dhe unikat të rajonit tonë.

Njeriu është pjesë e diverzitetit të pasur në natyrë, dhe ka fuqi që ta shkatërrojë ose mbrojë atë.Biodiverziteti ose shumël-
lojshmëria e jetës në planetën tokë është e patjetërsueshme për mbajtjen e sistemit të natyrës,që gjithë neve na furnizon
me shëndet, ushqim, pasuri, karburante dhe shërbimeve vitale prej të cilëve mvaret jeta jonë.

Kombet e Bashkuara vitin 2010 e shpallën si vit të Biodiverzitetit që të festohet jeta ne planetën Tokë, por edhe të foku-
sohemi në zgjidhjen e përbashkët të provokimeve të tashme dhe të ardhshme. 

Kombinimi unikat i faktorëve gjeologjik, klimatik dhe
antropologjik e veçon Gadishullin Ballkanik si një ndër
hapësirat më të rëndësishme dhe më të integruara në hem-
isferën Veriore. Ballkani posedon një diverzitet plotësues i
cili del nga fauna e shpellave dhe liqeneve, që e bën unikate
Evropën dhe sipas shkencëtarëve ëshë qendra e biodi-
verzitetit Evropian.

Me qëllim që të mbrohet llojllojshmëria biologjike dhe të

MAQEDONIA – P I K Ë  E  N X E H T Ë  E  D I V E R Z I T E T I T  N Ë  E V R O P Ë
menjanohen kanosjet kritike, Maqedonia filloi një proces
të zhvillimit të rrjetit për mbrojtjen e hapësirës, duke
rivlerësuar vlerat e natyrës dhe duke shpallur përsëri am-
bientet e mbrojtura individuale.

Programi për zhvillimn e Kombeve të Bashkuara (UNDP) i
ndihmoi Qeverisë së Maqedonisë që ta implementojë Pro-
jektin për përforcimin ekonomik, institucional dhe finan-
siar për mirëmbajtjen e ambienteve të rrezikuara.

BIODIVERZITETI I BEGATSHËM

2 0 1 0  V I T I  N D Ë R K O M B Ë T A R  I

B I O D I V E R Z I T E T I T



Me rastin e Ditë së planetës Tokë,
Qyteti i Shkupit organizoi një

manifestim masiv në parkun e
Qytetit. Manifetimin e siguru-

ruan dy automjete të Kryqit
të kuq të Qytetit të Shkupit
që bartnin edhe shenjat njo-
hëse .

Në fillim të manifestimit
Kryetari i Qytetit të Shkupit
ndau mirënjohje për pjes-
marrsit e manifestimit. 

Mirënjohje për kontribut në
ruajtjen e mjedisit jetsorë
me rastin e ditë së planetë
tokë fitoi edhe organizata
jonë.

E D H E N J Ë M I R N J O H J E P Ë R
KRYQIN E KUQ TË QY TETIT TË S H K U P I T

24

Me rastin e 65-vjetorit të ekzistimit të
Kryqit të kuq të R.Maqedonisë u organizua një
akademi solemne nën patronazhin e Kryetarit të
R.Maqedonisë Gjorgji Ivanov.

Kryqi i kuq i Qytetit të Shkupit është or-
ganiztatë e vetme në teritorin e shtetit tonë e cila
ka fituar pllakë jubilare për kontribut të veçantë
në zhvillimin e Shoqatës nacionale në 5 vitet e
kaluara. E njejta ju dorëzua Sekretarit Gjeneral të
Kryqit të kuq të R.Maqedonisë Sait Saitit.

Pllaka paraqet një nxitje që në të ardh -
men të ketë një angazhim edhe më të madh të
shërbit profesional dhe të të gjithë volonterëve.

P L L A K
P Ë R  K R YQ I N  E  K U Q

T Ë  Q Y T E T I T  T Ë
S H K U P I T



KQ vendi ku unë u gjeta dhe irealizova ëndrat e mija humane, vendi ku u mbindërtova dhe ku vazhdojtë mbindërtohem

Ana Frank

Vendi ku mund te 
shprehish mendimin personal,

një familje e madhe ku
mbretëron harmonia dhe 

energjia pozitive. Përvojë e
shkëlqyer të cilën dua ta 

përjetojnë të gjithë.

Aleksandra Vasilevska

ЦК надеж за сите,можност за добро-творност и оствару-вање на моитехумани вредности
Кастриот Пашоли 

Familje e madhe humane e permbushurme dashuri dhe harmoni, ku lumturinë eshoh në humanizmin i cili më përmbush
pafundësisht dhe më bën të ndjehem e
vlefshme atje ku ka më së shumti nevoj.

Nina Cekiq

Nëse ndonjëher do të mendoja
cili ka ljen vendimi im më i mirë,
padzshim se është ai per tu bërë
pjesë e një organizate të tillë si

Kryqi i kuq.Thjesht më plotson
dhe ka ndihmuar ljë të bëhem një

person më i mirë.Humanitetin
dhe sholjërinë ljë gjeta ketu ishte

përgjigjja për gjithcka. 
Alejna Alija 

Kryqi i kuq për mua është vendi

ku mund njerzit ti ndihmosh

fizikisht dhe psiqikisht, duke

prezentuar humanizmin tënd

dhe duke mësuar shum gjëra në

jetë që do të më nevojiten për të

bërë vepra të mira.

Sllavica Sokolovska

KQ-vendi ku çdo
ideje i jepet 

dimenzioni human.

Bojan Petreski

Kryqi i kuq           për mua paraqetvendin ku mund të shoqërohem, relak-sohem dhe ta ndaj mendimin me tëgjithë volonterët dhe njëkohësisht tëpunoj dhe ndihmoj sa më shum qëmundem. Vend i shkëlqyer për të kaluarkohën time në mënyr të mençur.

Antonio Spasovski

Kryqi i kuq, shpresë
për të gjithë, nëpërm-
jet të cilit më ofrohet

mundësia për bamirsi
dhe realizim të vler-
ave te mija humane.

Kastriot Pasholli

Shtëpi e dytë, mënyr e
shkëlqyer për relaksim, nd-

jenjë fantastike të ndihmosh
dikë, vend ku shoqerohem

me të vjetrit dhe lidh miqësi
të reja.

Simona Popova
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Qendra për përkrahje të shkollimit në
bashksinë e të ikurve, me aktivitetet e veta iu
ndihmon fënijëve të ikur rom, prej 3 deri në 15
vjeç nga bashksia e të ikurve dhe azilkerkuesit
në R.e Maqedonisë. Tashmë 16 vite me radhë
funksionon edhe qendra  edukative, ku ata
marrin përkrahje në kryerjen e detyrave të
shtëpisë, përpunimin e projekteve për në
shkollë, orë nga lënda e informatikës, orë nga
lënda e gjuhës angleze, puntori dhe aktivitete
jasht procesit edukativ, me çka stimulohet in-
teresi i tyre për të bërë diçka më tepër për
vetveten. Suksesi i fëmijëve ndiqet  edhe
përmes kontakteve të përditshme dhe
bashkëpunimit të dy shkollave lokale të vend-
banimit Shuto Orizari.

Problemet që janë e përditëshmja e tyre
pasqyrohen edhe në karakterin e tyre, person-
alitetin, motivimin, në fakt jomotivimin. Puna
me ata kërkon një mirkuptim të madh, toler-
ancë, durim, dedikim dhe emocione. Edhe kra-
has pengesave për sukses në shkollë, puna me

SI TË PUNOHËT ME FËMIJËT NGA
BASHKSIA E TË IKURVE?

ata pati rezultate. Atë mossukses që e kanë
përjetuar prindërit e tyre këto fëmijë nuk duan
ta përsërisin. Duke u munduar që të gjejnë një
balanc mes mënyrës së hidhur të jetesës dhe
dëshirës për sukses, ata luftojnë në mënyrën e
vet. Mësuam një mënyrë të posaçme të komu-
nikimit dhe afrimit me ato fëmijë. Me ato
punohet në mënyrë shoqërore, ndërsa përsëri
me një dozë "rreptësie" për ta caktuar kufirin
mësues-nxënës. Këto fëmijë kanë nevoja të
posaçme dhe specifike, për dikë jo të realta.

Në Qendrën punon edhe IGRALLNA, e cila i
përfshin fëmijët nga bashksia e të ikurve nga
mosha 3-5 vjeç. Këto janë fëmijë të cilëve u
mungon dashuria, kujdesi dhe vëmendja. Për
atë arsye, atmosfera në IGRALLNA është e
ngrohtë, familjare, e mbushur me dashuri, të
qeshur, shoqërim dhe mësim përmes lojës.
Këto janë fëmijë me të cilët jeta ka qenë e hid-
hur, një grupë e plagosur e cila kërkon një
afrim të veçantë dhe 
të vëmendshëm.





për mbështetjen dhe falemenderimin e treguar në aktivitetet hu-
manitare dhe manifestimin e jubileut 65 vjet Kryqi i kuq i qytetit
të Shkupit

Falimenderim deri tek 




