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AKTIVITETET

1.

Misioni i informimit

Informimi i bashkëkombësve tanë në Gjenevë mbi ngjarjet e ndryshme kulturore, sportive,
në rastin e vdekjeve të bashkatdhetarëve tanë, madje edhe për ngjarje politike (zgjedhjet,
referendumet), mbetet edhe më tutje një nga objektivat e rëndësishëm për Komunitetin
Shqiptar të Gjenevës. Kjo bëhet nëpërmjet postës elektronike meqenëse disponojmë me disa
qindra adresa, sikurse edhe me sajtin tonë në internet. Na vazhdim, disa nga shpalljet mbi
aktivitetet tona dhe të tjerëve:

Gjatë kësaj periudhe, si zakonisht, janë bërë shumë shpallje me kërkesë të shoqatave dhe
institucioneve të ndryshme, sikurse edhe autorëve të veprave të ndryshme. Edhe më tutje po
lajmërohen studentët që janë duke përgatitur temat për mbrojtjen e masterit apo
doktoratës nga fusha e integrimit, kurse nga ne kërkojnë korrespondentët që do u përgjigjen
anketave të tyre.
2.

Takimi me historianin dhe profesorin Pëllumb Xhufi
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Me rastin e 550 vjetorit të vdekjes së Heroit tonë Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu,
viti 2018 është shpallur Viti Mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Për ta shënuar
këtë përvjetor kemi organizuar një konferencë në lokalet e Universiteti të Gjenevës në
bashkëpunim edhe me shoqatën e Studentëve Shqiptar të Gjenevës me titull “Portreti i
vërtet i Skënderbeut sipas dokumenteve”. Për ta mbajtur një ligjëratë të tillë vështirë ishte
të gjendet një person më i mirë sesa prof. Pëllumb Xhufi.
Ky rast u shfrytëzua edhe për ndarje të një mirënjohjeje për prof. Astrit Leka, për
kontributin e tij të paçmueshëm në vendosjen e bustit të Heroit tonë Kombëtar në Gjenevë.
Kjo konferencë pati një numër të madh të pjesëmarrësve, sidomos nga radhët e studentëve
të Gjenevës.
3.

Shfaqja e filmit artistik “Babushi”

Një film si dramë familjare që gjenezën e ka në humbje të idealeve të luftës dhe
keqpërdorimet kriminale të pas luftës. Në shfaqjen morën pjesë disa dhjetëra të
bashkatdhetarëve tanë. Mes nesh ishin edhe dy nga aktorët Met Haxhosaj dhe Ilmi Hajzeraj.
4.

Shfaqja e filmit dokumentar “Një jetë... në tre epoka”

Radio Televizioni Shqiptar ka përgatitur filmin dokumentar “Një jetë... në tre epoka”,
kushtuar një personaliteti të rrallë, siç është prof. Astrit Leka, në regji dhe me skenar të
Engjëll Ndocajt.

Në kuadër të Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit Skënderbeut ne promovuam këtë
film në Universitetin e Gjenevës në prani të shumë personaliteteve, ku spikati edhe mysafiri
ynë, kryetari i Skënderajt Bekim Jashari, pinjoll i familjes së lavdishme Jashari.
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5.

Festa e Flamurit dhe 106 vjetori i Pavarësisë së Shqipërisë

Festa e Flamurit këtë vit 2018 është shënuar me një program të larmishëm dhe me
pjesëmarrjen masive të publikut. Në program morën pjesë fëmijët e LAPSh-ës, grupet
artistike nga Gjeneva: RiniaKontakt, Gëzuar, sikurse edhe artistët Afërdita dhe Shpejtim
Krasniqi dhe për herë të parë para publikut u paraqit edhe Kori “Nostalgjia” që veprimtarinë
e vet e filloi në kuadër të Komunitetit Shqiptar të Gjenevës. Përveç kësaj i kishim edhe disa
mysafirë. Mysafirin e nderit pinjollin e familjes së lavdishme Jashari, që njëkohësisht është
edhe kryetar i komunës së Skënderajt Bashkim Jasharin dhe mysafirë tjerë të ftuar,
ambasadorin e Republikës së Shqipërisë Ilir Gjoni, Konsullin gjeneral të Kosovës në Zvicër
Ramadan Avdiu dhe kryetarin e komunës së Vitisë Sokol Haliti.

Për disponimin e mirë është kujdesur këngëtari ynë i mirënjohur Malësor Prënkoçaj.
Si zakonisht, edhe këtë vit është bërë prezantimi i studentëve shqiptar nga Gjeneva, të posa
diplomuar në nivelin master nëpër Universitete zvicerane të cilëve iu nda nga një mirënjohje
për përmasimin e imazhit tonë në Gjenevë dhe Zvicër. Edhe më tutje mbetet problem gjetja
e këtyre studentëve dhe ardhja e tyre në manifestim. Pra, në këtë pikë presim bashkëpunim
më të gjerë.
Moderatorët e mbrëmjes ishin Ardita Kamberi dhe Labinot Ramadani.
6.

Karriget e invalidëve

Anëtarja e komunitetit tonë Mergime Bajrami na është paraqitur me një informacion se ka 4
karrige të invalidëve të përdoruara, të cilat do të doje ti dërgoj në Kosovë dikujt që ka
nevojë. Me datë 26 qershor 2019 karriget i janë dorëzuar firmës “Eliot Trans” (av. SaintDyck 7-9, 1267 Coinsins) me pronar Vesel Ilazi, me lutje që ti dorëzon në Prishtinë,
organizatës që merret me problemet e invalidëve “Hendikos”. Ky e pranoi këtë detyre pa
kërkuar ndonjë kompensim monetar. Pas pak ditësh karriget ishin dorëzuar në destinacionin e
kërkuar, për çka jemi mirënjohës.
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7.

Pjesëmarrje në turnir të futbollit

Klubi i futbollit “FC Kosova” nga Gjeneva tradicionalisht
organizon turnirë në futboll të vogël. Kësaj radhe edhe
shoqata jonë morri pjesë duke ndihmuar me
pjesëmarrje financiare dhe me publik.

8.

Shfaqja e monodramës “Nostalgjia”

Në bashkëpunim me ansamblin “Gëzuar” kemi shfaqur monodramën “Nostalgjia” me autor dhe
interpretues z. Mario Caliva. Një autor arbëresh i cili na emocionoi në një gjuhë arkaike
shqipe. Shfaqja u përcoll edhe me këngë arbëreshe të interpretuar nga kori “Nostalgjia”.

Me 2 nëntor 2019 u shfaq edhe filmi “Kodi i nderit”, film i metrazhit të gjatë me skenar nga
Valton Jakupi dhe Lirie Sahiti. Filmi flet për fëmijët jetim binjak, për jetën dhe vështirësitë
e tyre në familje të papërgjegjshme.
9.

Përkrahja shoqatave tjera

Komuniteti Shqiptar i Gjenevës në çdo moment është i gatshëm të ndihmoj shoqatat tjera në
mënyra të ndryshme, atëherë kur ato kanë nevojë dhe sipas mundësive. Kësaj radhe kjo
ndihmë i është ofruar:
AlbSuisse – një televizioni në krijim me 300 fr (02.07.2018)
Klubit të futbollit “FC Kosova” me 500 fr (09.11.2018)
Lidhja e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptarë – 2’000 fr me 09.01.2019
Ansamblit “Gëzuar” për udhëtim në Zhegër me rastin e festimit të “Ditëve të Agim
Ramadanit” me 500 fr (17.05.2019)
Duhet përmendur se në këtë periudhë, me 30 dhjetor 2019, kemi pranuar edhe një donacion
financiar në lartësi prej 1’000 fr, nga firma private “Kouleta” nga Gjeneva, me pronar
Përparim Arifi dhe Fortesa Mehmeti, për çka jemi mirënjohës.
Gjenevë, 31 dhjetor 2019
Kryetare
Afërdita Krasniqi
______________________
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