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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Gusht 2018

Afati i Fundit për të Dorëzuar një Abstrakt në
Konferencën dhe Ekspozitën e 6-të të
Përbashkët Ballkanike po Afron! 

SHUKALB dhe SHUKOS ju inkurajojnë të nxitoni për të
dorëzuar abstraktin tuaj në Programin e Konferencës dhe
Ekspozitës së 6-të të Përbashkët Ballkanike që do të mbahet
në Tiranë, Shqipëri, në datat 7 – 9 Nëntor 2018, në Expocity
Albania.  Afati i fundit për dorëzimin e abstrakteve është 3
Shtator 2018.

Tema e Konferencës “Uji dhe Natyra” sjell në vëmendje
nevojën për ruajtjen e natyrës dhe identifikimin e zgjidhjeve të
bazuara në natyrëpër të kapërcyer sfidat e ujit, dhe për të
siguruar shërbim të besueshëm furnizimi me ujë dhe
kanalizime, si dhe mbrojtjen e shëndetit publik.

Programi i Konferencës ofron një larmishmëri temash, që
mbulojnë të gjithë aspektet e sektorit të furnizimit me ujë dhe
kanalizimeve duke përfshirë ato politike, menaxheriale dhe
çështje teknike.lexo më shumë

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 

SHUKALB zhvillon me sukses dy kurse të tjera
trajnimi gjatë muajit korrik 2018

Gjatë muajit korrik 2018, SHUKALB zhvilloi me sukses dy
kurse trajnimi, “Menaxhimi i Performancës nëpërmjet
Benchmarking” dhe “Menaxhimi”.

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Menaxhimi Financiar për
Manaxherët Jo-Financierë

 13-14 Shtator

Operim dhe Mirëmbajtje e
Sistemit të Kanalizimeve I &
II
 27-28 Shtator

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e 11-të
ndërkombëtare për
modelimin e drenazhimit
urban (UDM2018)

Palermo, Itali
 23 – 26 Shtator, 2018

Konferenca dhe ekspozita
teknike vjetore e 91-të

New Orleans, Louisiana,
SHBA

 29 Shtat. - 03 Tetor, 2018

 

Programi i Përbashkët i
Trajnimit 2018

 

Konferenca dhe
Ekspozita e 6-të e

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/afati-i-fundit-per-te-dorezuar-nje-abstrakt-ne-konferencen-dhe-ekspoziten-e-6-te-te-perbashket-ballkanike-po-afron/
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/2017/12/Menaxhimi-Financiar-per-Menaxheret-Jo-Financiere.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/04/Operim-dhe-mirembajtje-e-sist.-kanalizimeve-I.pdf
http://www.iwa-network.org/events/11th-international-conference-on-urban-drainage-modelling-udm2018/
https://www.weftec.org/
http://shukalb.al/sq/trajnime/kalendar/
http://balkansjointconference.org/sq/
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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.

Kursi i trajnimit “Menaxhimi i
Performancës nëpërmjet
Benchmarking” u zhvillua në
Tiranë më 2 dhe 3 korrik dhe u
ndoq nga stafi i shoqërive
ujësjellës kanalizime të
Cerrrikut dhe Korçës, si dhe
përfaqësues të Entit

Rregullator të Ujit.

Ky kurs trajnimi u drejtua nga trajnerja Daniela Gega, Valu Add

Management Services.lexo më shumë

SHUKALB dhe SHUKOS përfunduan me sukses
ciklin e parë të Programit të Efiçenca Komerciale të
D-LeaP

SHUKALB dhe SHUKOS
përfunduan me sukses
workshopin e tretë dhe final të
programit Efiçenca Komerciale
të D-LeaP, i cili u mbajt më 6
korrik, në ambientet e

Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Korçë (UK Korçë).

Programi është zhvilluar në partneritet me UK Korçë, e cila priti
pjesëmarrësit gjatë 3 (tre) workshopeve të programit, duke u
ofruar një mundësi unike për ta parë në praktikë aspektet
analitike të efiçencës komerciale, si dhe aktivitetet praktike në
terren lidhur me të.lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB certifikon mbi 30 trajnerë për dhënien e
kurseve trajnimi për stafin e Shoqërive Ujësjellës
Kanalizime

Më 19 korrik, në Hotel Xheko
Imperial, Tiranë, SHUKALB
organizoi një ceremoni për
certifikimin e mbi 30 trajnerëve
nga Shqipëria dhe Kosova.
Ceremonia u organizua në

kuadër të projektit të SHUKALb të financuar nga USAID
“Zhvillimi i Qëndrueshëm i Kapaciteteve të Sektorit të Ujit në
Shqipëri”, ku si pjesë e së cilës mbi 30 ekspertë lokalë të cilët
kanë qenë pjesë e zhvillimit të kurseve të trajnimit kanë ndjekur
kursin e Trajnimit te Trajnerëve (ToT) i organizuar nga Projekti.
Qëllimi i ToT-së ishte pajisja e ekspertëve lokalë me teknikat e
mësimdhënies për të rritur, të cilat janë të nevojshme për
trajnimin e të rriturve.

Përbashkët Ballkanike!
- 7-8-9 Nëntor 2018,
Tiranë, Shqipëri

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/shukalb-zhvillon-me-sukses-dy-kurse-te-tjera-trajnimi-gjate-muajit-korrik-2018/
http://shukalb.al/sq/shukalb-dhe-shukos-perfunduan-me-sukses-ciklin-e-pare-te-programit-te-eficenca-komerciale-te-d-leap/
http://balkansjointconference.org/sq/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Ekspertët lokalë që kanë marrë ToT-në aktualisht janë duke
vazhduar punën me SHUKALB si trajnerë për kurset e trajnimit
që SHUKALB ka zhvilluar në kuadër të Projektit dhe është
duke i dhënë sipas kalendarit vjetor të trajnimit.lexo më shumë

Ekspertët amerikanë vizitojnë SHUKALB për të
punuar në zhvillimin e pyetjeve të provimeve të
certifikimit

Midis datave 9 dhe 20 korrik,
pesë (5) ekspertë amerikanë, 3
prej të cilëve vinin nga Shoqata
e Bordeve të Certifikimit në
SHBA, ishin në Shqipëri për të
punuar sëbashku me stafin e
projektit të SHUKALB “Zhvillimi i

Qëndrueshëm i Kapaciteteve të Sektorit të Ujit në Shqipëri ”
dhe ekspertë lokalë për të zhvilluar pyetjet e provimit për
Programin e Certifikimit të Bazuar në Testim. Përmes një sërë
takimesh midis ekspertëve amerikanë dhe ekspertëve lokalë,
projekti përfundoi kurrikulat e trajnimit të certifikimit, hartoi
draftet e provimit dhe filloi procesin e përzgjedhjes së
pyetjeve.lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë  

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Vlorë inaguron
Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Ndotura

Me date 08 Korrik 2018,
Shoqëria Ujësjellës Kanalizime
Vlorë (UK Vlorë) organizoi
ceremoninë e inagurimit te
Impiantit të Trajtimit të Ujërave
të Ndotura, një investim i
financuar nga Bashkimi
Evropian, me një vlerë prej 15

milionë Euro. Bashkia e Vlorës është përfituesi kryesor i këtij
investimi të rëndësishëm që do të mbrojë mjedisin dhe detin, si
dhe do të mbështesë një sezon të suksesshëm turistik.

Në ceremoninë e inagurimit morën pjesë Kryeministri i
Shqipërisë, z. Edi Rama, ambasadorja e BE-së në Shqiperi,
znj. Romana Vlahutin, Kryetari i Bashkisë Vlorë, z. Dritan Leli,
si dhe shumë të ftuar të tjerë. Përpara nisjes së ceremonisë
autoritetet më të larta të shoqëruar nga drejtori i UK Vlorë, z.
Dorian Xhelili vizituan disa sektorë të funksionimit të këtij
impianti, ku patën mundësinë të shihnin nga afër operimin e
impiantit si dhe teknologjinë bashkëkohore.lexo më shumë

 

http://shukalb.al/sq/shukalb-certifikon-mbi-30-trajnere-per-dhenien-e-kurseve-trajnimi-per-stafin-e-shoqerive-ujesjelles-kanalizime/
http://shukalb.al/sq/ekspertet-amerikane-vizitojne-shukalb-per-te-punuar-ne-zhvillimin-e-pyetjeve-te-provimeve-te-certifikimit/
http://shukalb.al/sq/shoqeria-ujesjelles-kanalizime-vlore-inaguron-impiantin-e-trajtimit-te-ujerave-te-ndotura/
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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

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

