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Na kontaktoni

Shtator 2016

Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët
Ballkanike 2 - 4 nëntor 2016, Tiranë, Shqipëri
Afati i Fundit i Regjistrimit me Tarifa të Reduktuara
në Konferencën dhe Ekspozitën e Përbashkët
Ballkanike 2016 po Afron!

Nxitoni të kryeni regjistrimin me Tarifa të Reduktuara në
Konferencën dhe Ekspozitën e Përbashkët Ballkanike, e cila
do të zhvillohet në datat 2-3-4 nëntor në Tiranë, Shqipëri.
Regjistrimi në Konferencë me tarifa të reduktuara është i
mundur deri më datë 15 shtator 2016! Komiteti Teknik i
Programit është duke shqyrtuar abstraktet e paraqitura, dhe
do të nxjerrë draftin e parë të Programit të Konferencës në

Rreth SHUKALB
Shoqata Ujësjellës
Kanalizime e Shqipërisë
(SHUKALB), e themeluar në
vitin 2000, është një
Shoqatë profesionale,
jofitimprurëse e
profesionistëve në sektorin
e furnizimit me ujë dhe
kanalizimeve, e cila synon te
përmirësojë menaxhimin e
Sektorit të Furnizimit me Ujë
dhe Kanalizimeve në
Shqipëri, për ta bërë atë më
efiçent, të qëndrueshëm
dhe efektiv në përputhje me
ligjet dhe rregulloret në fuqi
në Shqipëri.

javët e ardhshme.lexo më shumë

Çfarë ka të Re në SHUKALB!
SHUKALB Organizon Takime me Bashkitë dhe
Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime të Shkodrës dhe
Malësisë së Madhe
Me datë 08 gusht, SHUKALB organizoi takime me
përfaqësuesit e Bashkisë dhe Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime
përkatëse të Malësisë së Madhe dhe të Shkodrës. Qëllimi i
këtyre takimeve ishte informimi rreth asaj që po ndodh në
sektorin e ujit dhe se çfarë është duke bërë SHUKALB në

Konferenca dhe
Ekspozita e
Përbashkët
Ballkanike!
2-3-4 Nëntor 2016,
Tiranë, Shqipëri
Eventet e
Ardhshme!
Plani i Biznesit për

mbështetje të sektorit dhe
anëtarëve të saj. Takimi i
parë u organizua në
Bashkinë e Malësisë së
Madhe, ku morën pjesë Nën
Kryetari i Bashkisë, Z. Sytki
Ndrecaj, Drejtori i UK Malësia
e Madhe, Z. Flauers Shoshi,
ndërsa takimi i dytë u organizua në Bashkinë e Shkodrës ku
morën pjesë Kryetarja, Znj. Voltana Ademi, dhe Drejtori i UK

Përmirësimin e
Performancës - fillon me 03
tetor
Trajnimi i Trajnerëve (TiT) java e parë e tetorit

Bashkohuni me Ne!

Shkodër, Z. Mark Molla. lexo më shumë

Lajme nga Anëtarët tanë
Intervistë me Z. Durim Mustafaj, Drejtor Operacional,
UK Tiranë
Në botimin e fundit të “Burimit”,
SHUKALB nisi një seri intervistash
me punonjës të ndryshëm të
shoqërive ujësjellës kanalizime në të
gjithë Shqipërinë. Këto intervista
kanë për qëllim të sjellin në fokus
asetin më të vlefshëm në sektorin e
ujit, burrat dhe gratë që sigurojnë
shpërndarjen shërbimeve të ujit të pijshëm dhe kanalizimeve
për popullin e Shqipërisë. Këtë muaj kemi zhvilluar një
intervistë me Inxhinier Durim Mustafaj, i cili mbulon pozicionin e
Drejtorit Operacional pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë.lexo
më shumë

Të tjera
Artikulli i IWA-së Vlerëson Arritjet e SHUKALB
përmes Programit të saj të Trajnimit
SHUKALB me krenari dëshiron të ndajë artikullin e publikuar
ngaIWA mbi Udhëzuesin e tyre Global mbi Qëndrueshmërinë e
Forcës punëtore në Industrinë e Ujit”. Artikulli i kushton një
vend të vecantë programit të trajnimeve të zhvilluara nga
SHUKALB, ku vlerëson suksesin e saj në identifikimin e
nevojave për trajnim të punonjësve në sektorin e ujit në

Na tregoni se cfarë
mendoni!

Shqipëri si një shembull i
mirë.lexo më shumë

Anëtarësohuni në SHUKALB

Kurset e Trajnimit
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