
Reduktimi i Ujit  

të Pafaturuar në

Shoqëritë Ujësjellës  

Kanalizime

FITOJNË përvojëpraktike  

në reduktimin e ujit të  

pafaturuar

MËSOJNË ngapraktikuesit  

e tjerë në sektor

INFORMOHENVAZHDIMISHT
rreth tendencave më të fundit në sektor

PËRFITOJNË nga përvojatrajonale  

dhe globale të shoqërive të tjera  

ujësjellës kanalizime

UPF

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 qëllim përmirësimin e performancës operacionaledhe  

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 tëtrajtohenato.

Programi është zhvilluar në bashkëpunim me Partnerin  

Teknik Una Consulting i cili shqyrton aktivitete dheharton  

programe ekzistuese rreth ujit të pafaturuar dhe zhvillon  

udhëzime, mjete, materiale trajnimi dhe manuale për ujin  

e pafaturuar duke siguruar zbatueshmërinë e tyre për  

shoqëritë ujësjellës kanalizime në rajonin e Danubit.

Programi do të ofrohet nga HUB-i kombëtar ose rajonalnë  

gjuhën lokale. Kohëzgjatja e Programit është një vit dhe  

përbëhet nga workshope si dhe ushtrime praktike nëvetë

shoqëritë ujësjellës kanalizime me mbështetjen e Trajnerëve.

Shoqëritë pjesëmarrëse do të paguajnë një tarifë regjistrimi e

cila do të komunikohet ngaHUB-i.

Objektivat

Si të krijojmë një bilanc të ujit sipasIWA-së?

Si të kontrollojmë leximin e matësave të bilancit?

Si të monitorojmë në mënyrë efektive analizën e Ujit  

të Pafaturuar(UPF) të Balancimit të Zonave Matëse?

Si të zhvillojmë një plan të thjeshtë menaxhimi tëUjit  

të Pafaturuar 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

PartnerTeknik

Olta Ceca

Menaxhere e Programeve dhe Trajnimeve

Shoqata Ujësjellës Kanalizime eShqipërisë  

Tel: +355 69 70 81515

Email: training@shukalb.al

Kontakt  

Nadire Vitija

Menaxhere për Trajnim dhe Zhvillim Profesional

Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit tëKosovës  

Tel: +377 44 182497

Email: shukos2001@gmail.com

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

Reduktimi i Ujit të Pafaturuar në  

Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime

mailto:training@shukalb.al
mailto:shukos2001@gmail.com
http://www.d-leap.org/

