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Mesazhi i Drejtorit Ekzekutiv për Vitin e Ri
2017 

Dëshiroj t’i uroj të gjithë anëtarëve,

mbështetësve dhe miqve tanë një vit

të gëzuar, të lumtur dhe plot shëndet

në vitin 2017. Suksesi i

vazhdueshëm që SHUKALB gëzoi

këtë vit që kaluam, është kryesisht

rezultat i “partneritetit” që stafi i

Shoqatës tonë kishte me të gjithë

aktorët në sektor, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë

Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë. Vitin e kaluar, në këtë

kohë, ju kërkova dhe ju falenderova për durimin tuaj,

ndërkohë qe ne punonim për zhvillimin me shpejtësi të

kurseve tona të trajnimit, dhe mënyrës së komunikimit me ju

në të ardhmen. Tashmë ajo e ardhme ka mbërritur, dhe me

kënaqësi ju raportoj se kemi bërë një progres të madh si në

zhvillimin e kurseve tona të trajnimit, ashtu dhe në

komunikimet tona me partnerët.. lexo më shumë

Burimi shënon Përvjetorin e tij të Parë 

Buletini elektronik i përmuajshëm i

SHUKALB, Burimi, mbush 1 vit qe

nga botimi i pare ne forme

elektronike ne Janar 2016.

SHUKALB e ndryshoi Burimin nga

një gazetë 3-mujore e printuar, në

një gazetë e përmuajshme

elektronike për të qenë më të

përgejgjshëm ndaj partnerëve tanë duke komunikuar më

                         

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.

 

Eventet e
Ardhshme!

Mbledhja e Asamblese -
Shkurt 2017

 

 

Bashkohuni me Ne!
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Na tregoni se cfarë
mendoni!

shpesh dhe me informacionin më të fundit. Gjatë viti 2016,

Burimi ka qene plot me lajme dhe ngjarje interesante, dhe

përmes Burimit, SHUKALB ka arritur objektivin e saj për të

pasur një mjet informacioni dhe komunikimi më të shpejtë,

lehtësisht të aksesueshëm dhe i përdorshëm, duke

përmiresuar kështu shërbimet ndaj anëtarëve të saj dhe duke

forcuar kontaktet me partnerët e saj. Gjatë vitit 2016, Burimi

me të vërtetë arriti objektivin të jetë komunikimi i vetëm në

Shqipëri, dhe Ballkanin Perëndimor, për informacion aktual

rreth sektorit të ujësjellës kanalizimeve.. lexo më shumë

Çfarë ka të Re në SHUKALB! 

SHUKALB Anketon Shoqëritë UK për Planifikimin e

Dhënies së Kurseve të saj të Trajnimit për 2017

SHUKALB ka zhvilluar

plotësisht 33 Kurse Trajnimi

të gatshme për t’u dhënë

gjatë vitit 2017. Për të qenë

e sigurtë se SHUKALB është

e fokusuar në nevojat dhe

interesat për trajnime të

sektorit ujësjellës

kanalizimeve, SHUKALB ka përgatitur dhe ka dërguar kohët e

fundit një anketë te të gjithë shoqëritë ujësjellës kanalizime në

Shqipëri për të marrë mendimet e tyre në çështjet e

mëposhtme, të cilat do të kenë një ndikim të drejtpërdrejtë mbi

faktin se si dhe ku do të jepen kurset e planifikuara:lexo më

shumë

SHUKALB takon GIZ për të diskutuar Kuadrin
Rajonal të Trajnimit

Më 12 dhjetor, SHUKALB u

takua me stafin e

Bashkëpunimit Gjerman për

Zhvillim nën Fondin e saj të

Hapur Rajonal (GIZ-ORF)

për të diskutuar rreth një

projekti të ardhshëm të

financuar bashkërisht nga

GIZ-ORF dhe Bashkëpunimi Ekonomik i Zvicrës (SECO) në
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lidhje me zhvillimin e Kuadrit Rajonal të Trajnimit. Qëllimi i

Projektit është të shtojë dhe të përforcojë kapacitetet në

ofrimin e zhvillimit të kapaciteteve për të siguruar në mënyrë

bashkëpunuese dhe të qëndrueshme zhvillimin dhe

shpërndarjen e kërkesës, duke nxitur masa për zhvillimin e

kapaciteteve me cilësi të lartë, si për Shoqëritë Ujësjellës

Kanalizime ashtu dhe për Njësitë e Qeverisjes Vendore, në

tetë vende të rajonit, ndër të cilat dhe Shqipëria, në një

mënyrë bashkëpunuese dhe të qëndrueshme. Diskutimi u

fokusua në rolin potencial që SHUKALB do të mund të luajë në

këtë Projekt që është planifikuar të fillojë në tremujorin e dytë

të vitit 2017.lexo më shumë

Stafi i SHUKALB Zhvillon Përditësimin e Planit të
Biznesit 5 Vjeçar

Pas dy javësh shqyrtimi dhe

përditësimi me kujdes të

Planit Strategjik të Biznesit të

SHUKALB për periudhën

2017-2021, stafi kryesor i

SHUKALB u takua për një

seancë të plotë një ditore

shqyrtimi më 2 dhjetor, ku u

fokusua në analizimin e vitit 2016 krahasuar me objektivat e

caktuara. Bazuar në këtë analizë, dhe në përputhje me

Objektivat specifike të Misionit dhe Planeve të Veprimit të

Planit të Biznesit, stafi punoi për të planifikuar dhe zhvilluar

objektivat për pesë vitet e ardhshme, 2017-2021. Këto

rezultate dhe plane paraprake u ndanë më pas dhe u

diskutuan me më të gjithë stafin e SHUKALB, duke përfshirë

stafin e Projektit (Zhvillimi i Qëndrueshëm i Kapaciteteve në

Sektorin e Ujit në Shqipëri), gjatë dite të plotë mbledhje të

stafit më 3 dhjetor.lexo më shumë

Lajme nga Anëtarët tanë 

Ujësjellës Kanalizime Shkodër dhe Shkolla e
Mesme “Arben Broci” Nënshkruajnë Marrëveshjen

për Programin e Praktikës së Nxënësve

Me datë 31 tetor, Shoqëria UK Shkodër dhe Shkolla

Profesionale Industriale “Arben Broci”, Shkodër, nënshkruan

http://shukalb.al/english-shukalb-meets-giz-to-discuss-regional-training-framework/
http://shukalb.al/english-shukalb-staff-develops-update-to-5-years-business-plan/


sëbashku një marrëveshje

bashkëpunimi, për kryerjen e

praktikës mësimore të

nxënësve maturantë të

klasës së Hidraulikës pranë

ambjenteve të Shoqërisë.

Duke shkuar më tej , kjo marrëveshje specifikon se nxënësit

që do të kenë mesatare të lartë do të kenë mundësi të

punësohen pranë shoqërisë UK Shkodër. Me këtë rast z.

Molla tha se me këtë marrëveshje u krijohet mundësi

nxënësve që të bëjnë praktikë gjatë punimeve që kryen

ndërmarrja jonë, dhe të aftësohen profesionalisht për tregun e

punës. Në këtë mënyrë si ata, ashtu dhe prindërit e tyre, do të

jenë më të sigurtë se frekuentimi i kësaj shkolle është i

dobishëm, dhe se u krijohen mundësi punësimi. lexo më

shumë
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