
 
 

ME RASTIN E 10-VJETORIT TË ISEAL-it  
 

SHOQATA E MIQVE TË ISEAL-IT (aA◊ISEAL) ORGANIZON  
 

DDDAAARRRKKKËËË   PPPËËËRRRKKKRRRAAAHHHJJJEEEJJJEEE   
 

E mërkurë, 31 janar 2018  
 

18:30-19:30     
Pritje / Aperitiv  

 

19:30:22:00 
o Darka  
o Paraqitje e ISEAL-it (dokumentar 10 minuta)  
o Program artistik:  
Sabri Fejzullahu 
Jimena Marazzi (Pjesë nga opera «Scanderbeg» Antonio Vivaldi) 
Fatjeta Barbullushi, Gjon Guralumi, Mimoza Selimi, «Ilirët», «Teuta». 

 
� Regjistrimi  

Çmimi: FRS 100.- për person (darka dhe aperitivi) 
Pagesa: Drejtpërdrejt në llogarinë e ISEAL-it deri më 20 janar 2018 
Me pagesë bëhet regjistrimi dhe nuk ka nevojë për plotësim të formularëve  

 
Numri i vendeve është i kufizuar, vendet janë të rezervuara vetëm për personat që kanë bërë pagesën.  
Personat që dëshirojnë të rezervojnë tavolina për grupet e tyre, luten të na e bëjnë të ditur në e-mail-in: info@iseal.ch 
 

 
 

Instituti Zviceran i Studimeve Shqiptare ISEAL 
 

ISEAL-i, i krijuar në vitin 2007, është, për sa u përket strukturave, sektorëve dhe projekteve, i pari Institucion i tillë në 
Zvicër.  
Konfederata Zvicerane, duke e njohur Institucion me vlerë Publike, i mundëson një rast unik që të zhvillojë aktivitete 
afatgjata në sektorët ekonomikë, kulturorë, letrarë dhe shkencorë.   
ISEAL-i nuk ka synime fitimprurëse, por për të realizuar projektet e veta ka nevojë për mbështetje materiale. Themeluesit 
e ISEAL-it, organi i mbikëqyrjes dhe autoritetet federale të mbikëqyrjes së fondacioneve janë garantuesit e një 
mbarëvajtjeje financiare.  
Mbështetja juaj është e çmuar për realizimin e projekteve të ISEAL-it në pavarësi të plotë.  
Falë bashkëpunimit me qytetin e Lozanës, ISEAL-i tashmë ka një ndërtesë të veten, që i mundëson të zhvillojë aktivitetet e 
në kushte të mira.  
ISEAL-i mund të llogarisë në 15 anëtarët e Këshillit të Fondacionit ISEAL, 11 anëtarët e Nderit, 5 anëtarët e Komitetit të  
aA◊ISEAL (Shoqata e Miqve të ISEAL-it), 156 anëtarët themelues të aA◊ISEAL dhe një rrjet i gjerë i partnerëve 
institucionalë në Zvicër, në disa vende ballkanike dhe gjetiu.  
Që nga fillimi, ISEAL-i funksionon kryesisht mbi baza pune vullnetare dhe pa pagesë.  
Gjatë mbrëmjes, ISEAL vë në dispozicion falas 15 botimet e veta (në gjuhët: shqip, frëngjisht dhe gjermanisht).  

Për më shumë të dhëna, mund të konsultoni ueb faqen: www.iseal.ch 
 

 
Të dhënat bankare 

Institut Suisse d’Etudes Albanaises (ISEAL) 
CCP 10-207389-6    &   IBAN : CH07 0900 0000 1020 7389 6 

 
*Me kontributin tuaj mund të liroheni nga tatimet, meqë ISEAL është i njohur me Vlerë publike.  

mailto:info@iseal.ch
http://www.iseal.ch/

