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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Nëntor 2018

Konferenca dhe Ekspozita e 6-të e
Përbashkët Ballkanike – VETËM DITË LARG!! 

Tashmë ka filluar numërimi mbrapsht për Konferencën dhe
Ekspozitën e 6-të të Përbashkët Ballkanike, “Uji dhe Natyra”,
që do të mbahet në datat 7 – 9 Nëntor 2018, te Expocity
Albania, Tiranë.

Komiteti Organizativ dhe i Programit kanë kënaqësinë të
ndajnë disa nga pikat kryesore të eventit.

Vendimarrës të niveli të lartë

Damian Gjiknuri, Ministër, Ministria e Infrastrukturës dhe
Energjisë, Shqipëri do të mbajë fjalën përshëndetëse gjatë
Ceremonisë së Hapjes së Konferencës më 7 nëntor.

Valdrin Lluka, Ministër, Ministria e Zhvillimit Ekonomik,
Kosovë, do të mbajë fjalën përshëndetëse gjatë Ceremonisë
së Hapjes së Konferencës më 7 nëntor.

Erion Veliaj, Kryetar, Bashkia Tiranë, do të mbajë fjalimin
përshëndetës gjatë hapjes së sesioneve të Konferencës më 8
nëntor.lexo më shumë

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 

SHUKALB zhvillon me sukses kursin e trajnimit
“Plani i biznesit për përmirësimin e performancës”

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Siguria në Punë për
Profesionistët e Ujit të
Pijshëm dhe të Ndotur

 22-23 Nëntor

Menaxhimi i Aseteve
 13-14 Dhjetor

 

Programi i Përbashkët i
Trajnimit 2018

 

Konferenca dhe
Ekspozita e 6-të e
Përbashkët Ballkanike!
- 7-8-9 Nëntor 2018,
Tiranë, Shqipëri

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
https://www.google.com/maps/place/Expocity/@41.3692826,19.6840515,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13502ebd158c87db:0x6c2a89525133aa95!8m2!3d41.3692826!4d19.6862402
http://shukalb.al/sq/english-the-6th-balkans-joint-conference-and-exhibition-only-days-away/
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/wp-content/uploads/2018/08/Siguria-n%C3%AB-Pun%C3%AB-p%C3%ABr-Profesionist%C3%ABt-E-Ujit.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Menaxhimi-i-Aseteve.pdf
http://shukalb.al/sq/trajnime/kalendar/
http://balkansjointconference.org/sq/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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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.

Gjatë muajit tetor 2018, në Tiranë, SHUKALB zhvilloi me
sukses një prej kurseve
kryesore të tij të trajnimit,
“Planifikimi i Biznesit për
Përmirësimin e Performancës”.
Ky kurs trajnimi filloi më 5 tetor
2018 dhe u zhvillua në 4
(katër) seanca të ndara një-

ditore

Kursi i trajnimit u ndoq nga Menaxherët e Financës,
Menaxherët Operacionalë dhe Menaxherët e Shërbimit ndaj
Klientit të shoqërive ujësjellës kanalizime Berat-Kuçovë dhe
Pogradec.

Seanca e parë, më 5 tetor, u dha nga trajnerët Fjordi Bisha dhe
Daniela Gega, Konsulentë të Valu Add Management Services.
Gjatë kësaj seance u prezantua rëndësia e planifikimit të
biznesit për shoqëritë UK me qëllim planifikimin e operacioneve
teknike dhe përcaktimin e nevojave operacionale për financim,
si dhe përcaktimi dhe planifikimi i investimeve kapitale, në
mënyrë të qëndrueshme dhe të përballueshme. Ushtrimet dhe
diskutimet ishin pjesë e trajnimit. lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB mbështet festimin e Ditës Botërore të
Monitorimit të Ujit

Data 12 tetor shënon Ditën
Botërore të Monitorimit të Ujit.
Të gjitha shkollat fillore
anembanë Shqipërisë, që janë
përfshirë në programin e
SHUKALB, Sfida Botërore e
Monitorimit të Ujit, në
bashkëpunim me shoqëritë UK

të qytetit të tyre respektiv, e festuan këtë ditë duke matur
elementë specifikë të cilësisë së ujit si temperatura, turbiditeti,
pH, oksigjeni i tretur në burimet ujit pranë qyteteve të tyre , të
tilla si lumenj, liqene dhe det.

Programi Sfida Botërore e Monitorimit të Ujit i adresohet
nxënësve të klasës së tetë në shkollat fillore në Tiranë, Durrës,
Rrogozhinë, Kavajë, Elbasan, Vlorë, Sarandë, Berat, Kuçovë,
Përmet, Fier, Tepelenë, Korçë, Ersekë, Pogradec, Peqin,
Gramsh, Lezhë , Shkodër, Fushë-Arrëz, Bulqizë, Burrel, Pukë
dhe Kukës. lexo më shumë

Të tjera  

Mbështetje nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe
Tregtisë Hungareze në Zhvillimin e Sektorit
Shqiptar të Ujit

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-successfully-delivered-business-planning-for-performance-improvement-training-course/
http://shukalb.al/sq/shukalb-mbeshtet-festimin-e-dites-boterore-te-monitorimit-te-ujit/
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Nën koordinimin e Zëvendës
Sekretarit të Shtetit për
Zhvillimin e Eksporteve të
Ministrisë së Punëve të
Jashtme dhe Tregtisë së
Hungarisë në vitin 2017 u bë
lancimi i të ashtuquajturit
Institucioni Hungarez për

Zhvillimin e Sektorit të Ujit. Për shkak të mbështetjes së
Institucionit, disa kompani Hungareze, (Konsorciumi Hungarezi
i Teknologjise se Ujit, Shoqata Hungareze e Ujësjellës
Kanalizime, Duna-Kut Ltd, Aquacust Ltd, Hungarian Eurowater
Ltd, FTSZV Ltd, Hungarian Water Engineering Ltd) që vijnë
nga sektori i menaxhimit të ujit u është dhënë mundësia për t’u
prezantuar në Konferencën e Përbashkët Ballkanike në Tiranë
këtë vit. Përveç sektorit kombëtar Hungarez, vizitorët mund të
takohen edhe me përfaqësuesit e Ujësjellësit të Budapestit dhe
Grupit Hungarez të Ujit gjatë panairit.

Kompanite Hungareze kane treguar interes te larte ne
zhvillimin e sektorit Shqiptar te ujit gjate viteve te fundit duke
ofruar asistence teknike dhe transferimin e teknologjive si per
ujesjelles ashtu edhe per kompani private. Si nje shembull i
mire per te demonstruar bashkepunimin e shkelqyer midis dy
paleve mund te permendim bashkepunimin e suksesshem
midis Ujesjellesit te Budapestit (BWW) dhe partnerit te saj
Ujesjelles Kanalizime Tirane (UKT). Gjithashtu, Shoqata
Hungareze e Ujesjelles Kanalizime dhe Shoqata Shqiptare e
Ujesjelles Kanalizime ne 2017 firmosen nje Memorandum
Mirekuptimi. lexo më shumë

 

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

Çregjistrohu
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