
 

 
 

 

 
 
 
 
PROGRAMET D-LeaP 
 
 
Përshkrim i Përgjithshëm 
 
Në vitin 2013, Banka Botërore dhe Shoqata Ndërkombëtare e Ujësjellësve në zonën 
Ujëmbledhëse të Danubit (IAWD) nisën Programin e Danubit për Ujin, i cili ka për qëllim 
përmirësimin e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime në rajonin e Danubit. Në kuadër 
të aktiviteteve të këtij programi do të zhvillohen këto tema: 
 

 Reduktimi i Ujit pa të Ardhura në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime 

Ky program do të ndihmojë pjesëmarrësit e shoqërive UK të kuptojnë rëndësinë e humbjeve të 
ujit (humbje teknike, administrative etj.) dhe se cfarë aktivitetesh duhet të ndërmarrin për të ulur 
humbjet e ujit dhe rrjedhimisht të përmirësojnë performancën e tyre financiare dhe operacionale. 

Përvec përfitimeve të mësipërme për shoqëritë UK, nëpërmjet workshopeve kombëtare dhe 
rajonale, si dhe pjesëmarrjes në konferenca rajonale, programet do ti shërbejnë dhe rritjes së 
kapaciteteve të përfaqësuesve të shoqërive UK të angazhuar në këto programe.  Programet do 
të shtrihen përgjatë vitit 2018 dhe do të vazhdojnë të mbështeten (financiarisht) kryesisht nga 
IAWD.   
 

 Eficenca e  Energjisë në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime 

Ky program do të ndihmojë pjesëmarrësit e shoqërive UK në mbledhjen, auditimin dhe analizimin 
e të dhënave që lidhen me energjinë e përdorur dhe zhvillimin e programeve të investimit për 
reduktimin e kostove dhe rritjen e eficencës së energjisë. 

Gjithashtu, ky program do të asistojë në gjetjen e burimeve financiare për të bërë investimet e 
duhura për eficencën e energjisë. 
 

 Eficenca Komerciale në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime 

Ky program do të ndihmojë pjesëmarrësit e shoqërive UK në mbledhjen, auditimin dhe analizimin 
e të dhënave që lidhen me eficencën komerciale dhe ndërmarrjen e veprimeve  bazuar në këto 
të dhëna, për të nxitur uljen e shpenzimeve, rritjen e mbledhjes së të ardhurave dhe efikasitetin e 
përgjithshëm komercial. 

Ky program do të ofrojë një qasje të standardizuar dhe të detajuar për planin e biznesit dhe do të 
sigurojë mjetet dhe veprimet e duhura për përmirësimin e eficencës komerciale. 
 
 
Më poshtë do të gjeni broshurat specifike të secilit prej programeve .   
 



Reduktimi i Ujit 
pa të Ardhura në 
Shoqëritë Ujësjellës 
Kanalizime

FITOJNË përvojë praktike  
në reduktimin e ujit pa 
të ardhura 

MËSOJNË nga praktikuesit 
e tjerë në sektor

INFORMOHEN VAZHDIMISHT 
rreth tendencave më të fundit në sektor

PËRFITOJNË nga përvojat rajonale 
dhe globale të shoqërive të tjera 
ujësjellës kanalizime

Danube
Learning
Partnership



Përshkrimi i programit
dhe temat e trajtuara

Ky Program rrit ndërgjegjësimin për humbjet fizike dhe
komerciale të ujit ndërmjet shoqërive UK pjesëmarrëse
dhe aktiviteteve që duhen ndërmarrë për t'i zvogëluar ato
me qëllimpërmirësimin e performancës operacionale dhe
financiare.

Për më tepër, programi zhvillon mjete specifike për qasjen
diagnostikuese me qëllim për të kuptuar më mirë se ku janë
humbjet dhe se si mund të trajtohen ato.

Programi është zhvilluar në bashkëpunim me Partnerin
Teknik Una Consulting i cili shqyrton aktivitete dhe harton
programe ekzistuese rreth ujit pa të ardhura dhe zhvillon
udhëzime, mjete, materiale trajnimi dhe manuale për ujin
pa të ardhura duke siguruar zbatueshmërinë e tyre për
shoqëritë ujësjellës kanalizime në rajonin e Danubit.

Programi do të ofrohet nga HUBi kombëtar ose rajonal në
gjuhën lokale. Kohëzgjatja e Programit është një vit dhe
përbëhet nga workshope si dhe ushtrime praktike në vetë  

shoqëritë ujësjellës kanalizime me mbështetjen e Trajnerëve.
Shoqëritë pjesëmarrëse do të paguajnë një tarifë regjistrimi e
cila do të komunikohet nga HUBi.

Objektivat

Si të krijojmë një bilanc uji të IWAsë?

Si të kontrollojmë leximin e matësave të bilancit?

Si të monitorojmë në mënyrë efektive analizën e Ujit
të Pallogaritur (UFW) të Zonave të Balancimit Masiv?

Si të zhvillojmë një plan të thjeshtë menaxhimi të Ujit
pa të Ardhura me fokus në prioritetet kryesore dhe
veprimet e menjëhershme? 

Hubet

Aquasan Network në Bosnjë dhe Hercegovinë
Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë /
Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës 

Partner Teknik

Kontakt:

Philip Weller
Drejtues i Sekretariatit Teknik të IAWDsë
+ 43 1 217 07 48
weller@iawd.at

Violeta Wolff
Specialiste Teknike dhe e Prokurorimeve të IAWDsë
+ 43 1 217 07 93
wolff@iawd.at

Danube
Learning
Partnership

Sekretariati i Danube Learning Partnership
c/o Sekretariati Teknik i IAWDsë
Praterstraße 31/17
A1020 Vienë

www.d-leap.org

Danube Learning Partnership është e mbështetur nga



Efiçenca e Energjisë
në Shoqëritë Ujësjellës
 Kanalizime

 
 
 
FITOJNË përvojë praktike në 
rritjen e efiçencës së energjisë 
 
MËSOJNË nga praktikuesit e 
tjerë në sektor
 
INFORMOHEN VAZHDIMISHT
rreth tendencave më të fundit në 
sektor
 
PËRFITOJNË nga përvojat rajonale
 dhe globale nga shoqëritë e tjera
 ujësjellës kanalizime

Danube
Learning
Partnership



Përshkrimi i programit
dhe temat e trajtuara
Kostot e larta të energjisë shpesh kontribuojnë në
shpenzime operimi të paqëndrueshme që ndikojnë
drejtpërdrejtë financiarisht në shoqëritë ujësjellës
kanalizime dhe në çmime të përballueshme
të shërbimeve të tyre.

Ky Program mbështet shoqëritë pjesëmarrëse në grumbullimin,
auditimin dhe analizimin e të dhënave në lidhje me përdorimin
e energjisë dhe zhvillimin e programeve të investimit bazuar
në ato të dhëna, për të mbështetur reduktimin e kostove të
energjisë dhe rritjen e efiçencës së energjisë. Programi
gjithashtu ndihmon në sigurimin e burimeve financiare për të
plotësuar nevojat e investimeve për efiçencën e energjisë.

Programi është zhvilluar në bashkëpunim me Partnerin Teknik
Econoler dhe do të ofrohet nga HUBet kombëtare ose rajonale
në gjuhën lokale. Kohëzgjatja e Programit është një vit dhe
përbëhet nga workshope si dhe ushtrime praktike tek
shoqëritë ujësjellës kanalizime me mbështetjen e Trajnerëve.
Shoqëritë pjesëmarrëse do të paguajnë një tarifë regjistrimi
e cila do të komunikohet nga HUBi.

Objektivat

Si të kryejmë një auditim të energjisë?

Si të zhvillojmë një plan investimi për të adresuar
çështjet e energjisë?

Si të gjejmë burimet e nevojshme për të kryer investime
të efiçiencës së energjisë?

Efiçenca e Energjisë në
Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime

Hubet

Aquasan Network në Bosnjë dhe Hercegovinë
Shoqata për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Ujit
në Jugun e Serbisë
Shoqata Bullgare e Ujit
Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës /
Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë

Partner Teknik

Kontakt

Philip Weller
Drejtues i Sekretariatit Teknik të IAWDsë
+ 43 1 217 07 48
weller@iawd.at

Violeta Wolff
Specialiste Teknike dhe e Prokurorimeve të IAWDsë
+ 43 1 217 07 93
wolff@iawd.at

Danube
Learning
Partnership

Sekretariati i Danube Learning Partnership
c/o Sekretariati Teknik i IAWDsë
Praterstraße 31/17
A1020 Vienë

www.dleap.org

Danube Learning Partnership është e mbështetur nga



Efiçenca Komerciale 
në Shoqëritë Ujësjellës 
Kanalizime

FITOJNË përvojë praktike 
në rritjen e efiçencës komerciale 
 
MËSOJNË nga praktikuesit  
e tjerë në sektor

INFORMOHEN VAZHDIMISHT 
rreth tendencave më të fundit në sektor

PËRFITOJNË nga përvojat rajonale 
dhe globale të shoqërive të tjera   
ujësjellës kanalizime

Danube
Learning
Partnership



Përshkrimi i programit
dhe temat e trajtuara
Menaxhimi i suksesshëm i infrastrukturës së ujit me kosto
të lartë është thelbësore për të operuar dhe për
të ofruar shërbimin e kërkuar me koston më efektive
të mundshme. Menaxhimi i aktivitete komerciale është
një pjesë integrale në arritjen e këtij qëllimi.

Ky program mbështet shoqëritë ujësjellës kanalizime
pjesëmarrëse për mbledhjen, auditimin dhe analizimin e
të dhënave që kanë lidhje me efiçencë komerciale dhe për
marrjen e masave bazuar në ato të dhëna për të mbështetur
uljen e kostove, rritjen arkëtimeve dhe efiçencën komerciale
në përgjithësi. Ofron një qasje të standardizuar dhe të
detajuar për planifikimin e biznesit dhe siguron mjetet
dhe masat për të përmirësuar efiçencën komerciale.

Programi është zhvilluar në bashkëpunim me Partnerin Teknik
Valu Add dhe do të jepet nga HUBet kombëtare ose rajonale në
gjuhën lokale. Kohëzgjatja e Programit është një vit dhe përbëhet
nga workshope si dhe ushtrime praktike në vetë shoqëritë ujësjellës
kanalizime me mbështetjen e Trajnerëve. Shoqëritë pjesëmarrëse do
të paguajnë një tarifë regjistrimi e cila do të komunikohet nga HUBi.

Objektivat

Si të zhvillojmë një plan biznesi?

Si të krijojmë procedura komerciale të përshtatshme?

Si të hartojmë plane për përmirësimin e performancës?

Efiçenca Komerciale në Shoqëritë
Ujësjellës Kanalizime

Hubet

Shoqata e Ofruesve të Shërbimeve Komunale
të Maqedonisë
APA Brasov, Rumani
Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë/
Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës

Partner Teknik

Kontakt:

Philip Weller
Drejtues i Sekretariatit Teknik të IAWDsë
+ 43 1 217 07 48
weller@iawd.at

Violeta Wolff
Specialiste Teknike dhe e Prokurorimeve të IAWDsë
+ 43 1 217 07 93
wolff@iawd.at

Danube
Learning
Partnership

Sekretariati i Danube Learning Partnership
c/o Sekretariati Teknik i IAWDsë
Praterstraße 31/17
A1020 Vien

www.dleap.org

Danube Learning Partnership është e mbështetur nga


