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, si çdo vit për të përballuar mungesën e rëndë të gjakut, shoqata jonë në kuadrin e Strategjisë Kombëtare 

për promovimin e dhurimit vullnetar, anonim dhe të pakompensuar të gjakut, ka ndërmarrë në bashkëpunim 

me: Ministrine e Shëndetësisë, Qendrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut dhe Shoqatën e Talasemisë, një 

sërë aktivitetesh, të cilat kanë filluar në stinën e verës, për të ndërgjegjësuar popullatën mbi këtë temë kaq të 

rendësishme për shoqërinë Shqiptare. 

Aktivietet kanë filluar me paradën e motoçiklistëve Stellwings në Bulevardin Dëshmorët e Kombit, të djelën 

me 15 korrik, të cilët e përfunduan atë me një moment të dhurimit të gjakun në Parkun Rinia. 

Nisma pasuese të cilën po ndërmarrim, është fryt i një bashkëpunimi me Shoqatën Greke të Dhuruesve 

Vullnetarë të Gjakut, filluar në prill të 2011, me rastin e Asamblesë së Përgjithshme të Federatës Ndërkombëtare të 

Dhuruesve të Gjakut (FIODS), anëtarë të sëcilës jemi që prej 2010 http://www.fiods.org/0000/?page_id=74.

Aktiviteti titullohet “Flaka e Dashurisë dhe e Solidaritetit” dhe konsiston në, pasimin e flakës (si flaka 

olimpike) nga sportistë dhe personazhe Vip, në qytete të ndryshme, dhe ka si qëllim: nxitjen dhe sensibilizimin e 

popullsisë për dhurimin e gjakut një akt i lartë qytetarie dhe solidariteti human.

Këtë vit “flaka” do të kalojë në kufi me Greqinë dhe do të hyjë në Shqipëri nga qyteti i Gjirokastrës. (shih 

dokumentin e bashkangjitur).

Programi është si më poshtë vijon:

1) Me 22 shtator në mëngjes mbërritja e flakës nga Greqia në Shqipëri nga Gjirokastra e pritur nga 
Kryebashkiaku i qytetit: do të organizohet një moment dhurimi gjaku nga ora 10.00 deri nw 12.00, me të 
gjitha komunitetet fetare dhe shoqatat civile të këtij qyteti.

2) Pasdite flaka do të mbërrijë në Fier gjaku (qytet simbol përsa i përket shkallës së lartë të talasemisë) do të 
organizohet një moment dhurimi gjaku nga ora 16.00 deri nw 18.00, me të gjitha komunitetet fetare dhe 
shoqatat civile të këtij qyteti.

3)  Me 23 shtator mbërritja e flakës në Kavajë, e pritur nga Kryebashkiaku i qytetit: do të organizohet një 
moment dhurimi gjaku nga ora 10.00 deri nw 12.00, me të gjitha komunitetet fetare dhe shoqatat civile të 
këtij qyteti.

4) Mbasditen e 23 shtatorit mbërritja e flakës në Tiranë, e pritur nga Kryebashkiaku i qytetit: do të organizohet 
një moment dhurimi gjaku ne Parku Rinia (tek Taivani) nga ora 17.00 deri nw 20.00, dhe feste me të gjitha 
komunitetet fetare dhe shoqatat civile të këtij qyteti.

 
 
 
Për informazione të mëtejshme kontatoni me dr. Natale Capodicasa cell: 068 4047600
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