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I. Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë (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. Shoqata është e regjistruar sipas ligjit 

në Gjykatën e Tiranës. 

II. Përshkrim i shkurtër i projektit “Edukimi dhe Ndërgjegjësimi i Brezit të Ri në 
Lidhje me Çështjet e Ujit në Shqipëri” 

SHUKALB ka një angazhim serioz lidhur me ndërgjegjësimin dhe investimin në të ardhmen 

e sektorit të ujit. Sipas këtij angazhimi, sjellja e çëshjeve të ujit në vëmendjen e sa më 

shumë njerëzve zë një vend të rëndësishëm në punën e shoqatës. Çdo program që 

SHUKALB organizon fokusohet në rritjen e ndërgjegjësimit në nivele të ndryshme të 

shoqërisë, në mbrojtjen dhe përdorimin e burimeve ujore. 

Së fundmi, SHUKALB ka marrë një grant nga US Embassy Tirana për zbatimin e projektit 

“Edukimi dhe ndërgjegjësimi i brezit të ri në lidhje me çështjet e ujit në Shqipëri”, më poshtë 

referuar si Projekti. Ky Projekt është në linjë me Objektivin e Misionit 3 të SHUKALB, në 

veçanti Masën Prioritetare 3.a: Zgjerimi i programeve të edukimit me qëllim rritjen e 

ndërgjegjësimit tek brezi i ri në Shqipëri si dhe më gjerë, në të gjithë popullsinë. Projekti do 

të zhvillojë dy programe edukues dhe ndërgjegjësues për nxënësit e klasave të 3-ta dhe të 

8-ta.  

 



Projekti përmban dy programe: 

 Programi „Miqtë e Ujit“:     Për nxënësit e klasave të 3-ta 

Ky program synon  nxitjen e nxënësve të klasave të 3-ta të përfshirë në program, për të 

shprehur njohuritë e fituara gjatë zhvillimit të programit, në formën e vizatimeve ku të 

reflektohet njëri prej principeve kryesore të trajtuara dhe të mësuara gjatë zhvillimit të 

programit. 

 Programi „Sfida Botërore e Monitorimit të Ujit“:  Për nxënësit e klasave të 8-ta 

Programi “Sfida Botërore e Monitorimit të Ujit” synon të edukojë dhe angazhoje nxënësit 

e klasave të 8-ta në mbrojtjen e burimeve lokale të ujit. Kryerja e testeve të thjeshta 

monitoruese i njeh nxënësit në lidhje me disa nga treguesit më të zakonshëm të ujit dhe 

inkurajon ata drejt sjelljeve qytetare. 

III. Përshkrimi i detyrave 

Studio Film & Fotografi do të angazhohet në konceptimin, filmimin, dhe zhvillimin e dy 

videove për programet “Miqtë e Ujit” dhe “Sfida Botërore e Monitorimit të Ujit”.  

Studio Film & Fotografi do të angazhohet në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive 

të mëposhtme, por pa u limituar në: 

 Hartimin e skenarit dhe regjisë së videove në bashkëpunim me Menaxheren 

e Programit; 

 Realizimin e fotove dhe videove gjatë ekspozitave lokale në 4 qytete të 

Shqipërisë; 

 Realizimin e fotove dhe videove gjatë Ditës Botërore të Montorimit të Ujit, 18 

shtator 2018; 

 Intervistimin e aktorëve kyc të përfshirë në program; 

 Realizimin e fotove, videove dhe intervistave gjatë Ekspozitës Kombëtare, 

gjatë javës së parë të Nëntorit në Tiranë; 

 Punimin e materialit bruto deri në realizimin final të videove. 

IV. Kriteret 

Studio Film & Fotografi duhet të: 

 Ketë në stafin e saj regjisor, montazhier, fotografë, kameramanë të aftë në 

kryerjen e detyrave të mësipërme; 

 Ketë njohje të plotë dhe të përditësuar të teknikave më të mira dhe 

bashkëkohore në hartimin dhe zhvillimin e videove dhe dokumetarëve; 

 Ketë mbi 3 vjet eksperiencë në ofrimin e shërbimeve të mësipërme apo të 

ngjashme; 

 


