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Çfarë ka të Re në SHUKALB! 

SHUKALB Prezanton në Hagë, Holandë në Forumin

“Të bësh Biznes në Ballkanin Perëndimor”

Në datë 1 qershor, Qeveria

Holandeze organizoi një

seminar një ditor me titull, “Të

bësh Biznes në Ballkanin

Perëndimor” në ambientet e

Agjencisë Holandeze të

Ndërmarrjeve (RVO). Qëllimi i

seminarit ishte t’u prezantohej

kompanive dhe investitorëve

holandezë mundësitë e

biznesit në Ballkanin

Perëndimor në sektorë të

ndryshëm si turizmi, uji,

agrobiznesi, industria tekstile

dhe energjia. Fjalimet hapëse u mbajtën nga Z. Guido

Landheer, Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm për Marrëdhëniet

Ekonomike me Jashtë, Ministria e Punëve të Jashtme të

Holandës, Z. Bas Pulles, Drejtor i Programeve Ndërkombëtare,

RVO, si dhe Znj. Dewi van de Weerd, Ambasadorja e

Holandës në Shqipëri.lexo më shumë

Programi i Trajnimit të SHUKALB, 2017 

Programi i Trajnimit të Përbashkët i SHUKALB dhe

SHUKOS Vazhdon të Ecë Përpara

                         

Kalendari i Përbashkët
i Trajnimeve

SHUKALB-SHUKOS

2017

   

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Shërbimi i Klientit dhe
Marrëdhëniet me Publikun
- 08-09 Qershor

Menaxhimi - 15-16 Qershor

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-presents-at-the-doing-business-in-the-western-balkans-forum-organized-in-the-hague-netherlands/
https://www.facebook.com/Shukalb/
https://www.linkedin.com/company/shoqata-uj%C3%ABsjell%C3%ABs-kanalizime-e-shqip%C3%ABris%C3%AB/notifications?goback=&trk=hb_ntf_AGGREGATED_COMPANY
http://shukalb.al/sq/trajnime/kalendar/
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Sherbimi-i-Klientit-dhe-Marredheniet-me-Publikun.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Menaxhimi.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Menaxhimi.pdf


 

Na tregoni se cfarë
mendoni!

 

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.

“E vetmja mënyrë për të bërë diçka, është ta bësh atë.”

Megjithëse e përdorur në një

kontekst tjetër, fjalët e

koreografit të famshëm

Merce Cunningham

tingëllojnë të vërteta dhe

koherente edhe për

Programin e Përbashkët të

Trajnimit që SHUKALB dhe

SHUKOS kanë filluar në fillim

të vitit 2017.

Pavarësisht sfidave të

ndryshme që dalin me ndërtimin dhe zbatimin e një programi

të tillë, të dy Shoqatat janë të përkushtuara për të vazhduar

partneritetin e tyre dhe gjatë procesit të shfaqin lidership në

përgjigjen ndaj nevojave të zhvillimit të kapaciteteve të

shoqërive të tyre anëtare ujësjellës kanalizime.

Ky angazhim u rikonfirmua edhe nga Z. Ilir Abdullahu, Kryetar i

SHUKOS dhe Drejtor i Përgjithshëm i Kompanisë Ujësjellësi

Rajonal Prishtina, dhe Znj. Elisabeta Poci, Zëvendës Drejtore

Ekzekutive e SHUKALB, gjatë zhvillimit të suksesshëm të kursit

të parë të trajnimit në Prishtinë, "Hyrje në Trajtimin e Ujit të

Pijshëm", më 25-26 maj. Zhvillimi i kursit të trajnimit u mbështet

nga Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina, e cila siguroi

ambjentet e zyrave të saj për të mundësuar trajnimin.

SHUKALB Zhvillon Kursin e parë të Trajnimit në

Prishtinë sipas Marrëveshjes me SHUKOS

Më 25-26 maj 2017,

SHUKALB zhvilloi kursin e

parë të trajnimit në Prishtinë,

Kosovë sipas Marrëveshjes

që SHUKALB nënshkroi me

SHUKOS gjatë Konferencës

së Përbashkët Ballkanike

Vjetore në nëntor 2016.

Kursi ishte: “Hyrje në Trajtimin e Ujit të Pijshëm” dhe u dha

nga trajnerët nga Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina. Kursi

i trajnimit u ndoq nga pjesëmarrës nga Kompanitë Rajonale të

Ujësjellësit të Kosovës si Prishtina, Hidrodrini, Radoniqi,

http://shukalb.al/burimi-feedback/


Bifurkacioni, Hidromorava, si dhe nga përfaqësues të

Bashkisë Shijak nga Shqipëria.lexo më shumë

Shënoni në Kalendarin Tuaj për Kurset e Trajnimit
që do të Zhvillohen në Qershor 2017

SHUKALB ka planifikuar

dhënien e dy kurseve të

trajnimit gjatë muajit Qershor

2017, “Shërbimi i Klientit

dhe Marrëdheniet me

Publikun”dhe “Menaxhimi”. Kursi i trajnimit “Shërbimi i

Klientit dhe Marrëdheniet me Publikun” do të zhvillohet më 08-

09 Qershor, në Shqipëri. Shërbimi i klientit është një nga

funksionet kyç të çdo shoqërie ujësjellës kanalizime. Ky kurs

trajnimi thekson rolin e shërbimit të klientit dhe marrëdhënieve

me publikun në suksesin e Shoqërive UK. Kursi do të trajtojë

çështje që kanë të bëjnë me parimet e shërbimit të klientit,

ndikimin e organizimit dhe personelit të shërbimit të klientit në

performancën tregtare të shoqërisë, menaxhimin e bazës së

të dhënave të klientit, menaxhimin e përshtypjeve dhe

ankesave të klientit, menaxhimin e leximit të matësave,

faturimit dhe arkëtimit.lexo më shumë

Lajme nga Anëtarët tanë 

Intervistë me Znj. Vitore Lekaj, Përgjegjëse e

Financës, Ujësjellës Kanalizime Vau i Dejës

Në vazhdën e intervistave

me punonjës të ndryshëm të

shoqërive ujësjellës

kanalizime në të gjithë

Shqipërinë, këtë muaj

SHUKALB ka përzgjedhur

intervistën me Znj. Vitore

Lekaj, e cila mbulon

pozicionin e Përgjegjëses së

Departamentit të Financës

pranë Ujësjellës Kanalizime

Vau i Dejës.

– Znj. Lekaj, na flisni pak rreth vetes tuaj!

http://shukalb.al/sq/shukalb-zhvillon-kursin-e-pare-te-trajnimit-ne-prishtine-sipas-marreveshjes-me-shukos/
http://shukalb.al/sq/shenoni-ne-kalendarin-tuaj-per-kurset-e-trajnimit-qe-do-te-zhvillohen-ne-qershor-2017/


Quhem Vitore Lekaj, jam 47 vjeç dhe jam nga qyteti i vogël

por simpatik Vau i Dejës. Aktualisht punoj pranë UK Vau i

Dejës ku mbuloj pozicionin e Përgjegjëses së Departamentit të

Financës, një rol që për mua ka një rëndësi të veçantë. Kam

përfunduar studimet e larta në degën Financë –Kontabilitet,

pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi“ të

qytetit të Shkodrës. Gjatë viteve të Universitetit i kam kushtuar

rëndësi studimeve si në teori ashtu dhe në praktikë, një

përkujdesje që më ka ndihmuar të përballoj me lehtësi

vështirësitë e ndryshme të profesionit tim, të cilin e kam

shumë për zemër.lexo më shumë

Të tjera 

Zyrtarët Shqiptarë të Angazhuar Aktivisht si Folës

në Programin e Konferencës së Ujit të Danubit

Këtë vit Konferenca e Ujit të

Danubit u mbajt, më 17-18

maj, në Vjenë, Austri, e

organizuar bashkërisht nga

Banka Botërore dhe

Shoqata Ndërkombëtare e

Kompanive të Furnizimit me

Ujë të Basenit të Lumit të Danubit (IAWD).

Konferenca u mbajt në ndërthurje me Konferencën e

Shoqatës Ndërkombëtare të Ujit (IWA) mbi Treguesit e

Performancës (15-17 maj). Tema e Konferencës për këtë vit

ishte “Adresimi i Sfidave të Financimit të Shërbimeve të Ujit

për Zhvillim”. Midis 200 pjesëmarrësve nga rajoni i Danubit,

ishte një delegacion prej 19 pjesëmarrësish nga Shqipëria, të

cilët përfaqësonin ministritë, institucionin rregullator të ujit,

bashkitë dhe shoqëritë UK, si dhe SHUKALB.lexo më shumë

Workshopi “Drejt Krijimit të një Programi për
Trajnimin dhe Certifikimin e Administratës Publike

të Ujit, 2018 – 2020”

Në kuadër të Reformës dhe Procesit të Modernizimit të

Administratës Publike dhe përgatitjes për procesin e

negociatave komplekse me Bashkimin Evropian në sektorin e

ujit, Ambasada Holandeze është duke dhënë mbështetje në

procesin e krijimit të një Koncept Ideje për një Plan Kombëtar

http://shukalb.al/sq/interviste-me-znj-vitore-lekaj-pergjegjese-e-finances-ujesjelles-kanalizime-vau-i-dejes/
http://shukalb.al/sq/zyrtaret-shqiptare-te-angazhuar-aktivisht-si-foles-ne-programin-e-konferences-se-ujit-te-danubit/


mbi Trajnimin dhe

Certifikimin për Administrimin

Publike të Ujit për periudhën

2018 – 2020. Në këtë

kontekst, më 25 maj 2017,

në ambientet e Ministrisë së

Bujqësisë, Zhvillimit Rural

dhe Administrimit të Ujërave,

u organizua një workshop

me qëllim identifikimin e kualifikimeve teknike dhe nevojave

për trajnim të profesionistëve të ujit në qeverinë qendrore dhe

lokale.lexo më shumë

Konferencat Ndërkombëtare gjatë muajit
Qershor 2017 

 Konferenca e 3-të Europiane e Përshtatjes ndaj

Ndryshimit të Klimës
Datë: 06-09 Qershor 2017 /Glasgow, Skoci, MB

Kongresi i 96-të Vjetor ASTEE: Rajonet dhe BE-ja, duke
punuar së bashku për të nxitur tranzicionin mjedisor
Datë: 06-09 Qershor 2017 / Liége, Belgjikë

Përqafoni Ujin, Konferenca e Qyteteve të së Ardhmes
2017 
Date: 12 - 14 Qershor 2017 / Gothenburg, Suedi

Konferenca Kryesore për Menaxhimin e Qëndrueshëm
të Aseteve - LESAM 2017
Datë: 20 - 22 Qershor 2017 / Trondheim, Norvegji

Annual Conference & Exhibition 17 – Bashkojmë Botën e
Ujit!
Date: 11 - 14 Qershor 2017 / Philadelphia, SHBA

 

Anëtarësohuni në SHUKALB Kurset e Trajnimit Na kontaktoni

Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë,
Rruga "Pjeter Bogdani", 39/1, k5, 3, Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019,Tirane, Shqiperi
Tel/Fax: (+355/4) 2245 101, Mob: (+355) 69 60 12 782
E-mail: info@shukalb.al, Web: www.shukalb.al

http://shukalb.al/sq/workshopi-drejt-krijimit-te-nje-programi-per-trajnimin-dhe-certifikimin-e-administrates-publike-te-ujit-2018-2020/
http://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/id-3rd-european-climate-change-adaptation-conference-170.html%C2%A0
http://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/id-28th-flocculation-days-in-karlsruhe-kopie.html
http://www.embracethewater2017.com/
http://www.ntnu.edu/lesam2017/
https://www.awwa.org/conferences-education/conferences/annual-conference.aspx
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

