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A ju intereson  
kultura shqiptare ?

PIKAT KULTURORE

Lista e pafundme e shoqatave shqiptare në 
Lozanën perendimore 

1. L’Institut suisse d’études albanaises (ISEAL)
ISEAL është themeluar në vitin 2007, e ka për
qëllim të zhvillojë dhe forcojë lidhjet ndërmjet
Zvicrës dhe shqiptarëve dhe të ndihmoj integrimin
e shqiptarëve në Zvicër nëpërmes kurseve të
gjuhës frenge dhe shqipe, botimeve, konferencave
dhe moduleve të trajnimit.

2. Association culturelle et artistique Ilirët
Shoqata kulturore artistike Ilirët kultivon
muzikën dhe vallëzimin folklorikë shqiptarë të
Kosovës prej vitit 1994, duke vënë në pah vlerat
e traditave tradicionale kulturore për diasporën
shqiptare dhe shoqërinë vendase, dhe duke
lehtësuar integrimin e duke luftuar paragjykimet.

Zgjoni kuriozitetin dhe zgjeroni horizontin tuaj 
duke njohur shoqatat dhe organizimet aktive  
në rajonin tuaj.Kjo fletushkë ju prezenton disa 
prej tyre… 

info@iseal.ch  
www.iseal.ch  

 Driton Kajtazi 021 791 73 09
Rue de la Pontaise 11

1018 Lausanne

ilirbytyqi94@hotmail.com
076 540 47 53

Avenue de la Vallombreuse 107
1008 Prilly 
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Lista e pafundme e shoqatave shqiptare në Lozanën perendimore

3. Association culturelle et artistique Teuta
E themeluar në vitin 2004, shoqata artistike-kulturore 
Teuta ka për qëllim që t’a ruaj kulturën tradicionale, 
artin dhe folklorin shqiptarë-kosovarë, veçanarisht 
nëpërmes valleve dhe këngëve, njëkohësisht edhe të 
mësuarit e kulturave tjera. 
Contacts: Ekrem Gashi 076 508 57 43  
Florim Krasniqi 079 233 05 37 
Mehdi Smajli 078 885 05 12 

4. Albinfo, l’actualité des albanophones en Suisse
Albinfo.ch është një projekt privat i medias në internet, 
duke ofruar falas një botim ditor të lajmeve rajonale 
dhe kombëtare në gjuhën shqipe (por edhe në gjuhën 
frenge dhe atë gjermane), dhe ofrojnë shërbime për 
popullatën shqiptare në Zvicër.

5. Association Dona 
Shoqata Dona organizon takime me pirje kafesh dhe 
aktivitete për qytetarët nga të gjitha komunitetet  
në mënyrë që t’i përmirësoj lidhjet shoqërore dhe  
ndërkulturore mes tyre dhe të ndihmojë gratë e  
huaja në procesin e integrimit. Fëmijët deri në  
moshën 5 vjeçare janë të mirëseardhur.

6. Association de la communauté albanaise  
 des Balkans en Suisse « SHIKO » 
Kjo shoqatë promovon kulturën dhe integrimin e të rinjëve 
shqiptarë. Synon të jetë një platformë informacioni 
midis komunitetit shqiptar, komuniteteve tjera dhe 
qytetarëve zvicerianë.

7. Centre d’intégration culturel  
 et religieux albanais-Cicra 

8. FC « Dardania » de Lausanne 
Ekipet multikulturore të futbollit që promovojnë
 konkurrencën dhe integrimin përmes sportit.

9. Association Albano-Suisse «L’Avenir» 
Qëllimi i kësaj shoqate është të krijojë një urë lidhëse 
midis zvicerianëve dhe shqiptarëve dhe të zhvillojë  
kulturën shqiptare, falë kurseve të frengjishtes për 
nënat dhe tryezave të rrumbullakëta. 

info@teuta.ch  
www.teuta.ch  

Ch. de Praz-Séchaud 11  
1010 Lausanne

fehim_abazi@hotmail.com 
page facebook 

021 624 41 02
076 615 18 00  

Ch. du Couchant 4  
1022 Chavannes-près-Renens

www.albinfo.ch 
info@albinfo.ch  

Avenue de la Gare 33  
1001 Lausanne

fcdardania_lausanne@bluewin.ch  
www.dardania-lausanne.ch  

(prochainement en ligne)  
page facebook 

shoqatadona@hotmail.com 
0763872538

Rue de l’Industrie 1
1020 Renens

Edité par la Ville de Renens – Secteur intégration      
Rue de Lausanne 25, 1020 Renens 
delegue.integration@renens.ch 

ardhmeria-avenir@hotmail.com
Musa Kamenica 076 451 03 05  

Selman Zylfije 076 493 00 17 

shiko.suisse@gmail.com
079 606 00 71 

Ch. de Mongevon 23
1023 Crissier
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