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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Janar 2018

Viti 2017 i SHUKALB në fokus 

Ndërsa përgatitemi për të hyrë në vitin e ri, dëshirojmë të
shfrytëzojmë mundësinë dhe të urojmë anëtarët tanë,
mbështetësit dhe miqtë e SHUKALB, një vit të ri të gëzuar, të
lumtur dhe plot shëndet për vitin 2018. Suksesi që Shoqata
jonë gëzoi këtë vit që kaluam, nuk do të mund të arrihej pa
mbështetjen, inkurajimin dhe pjesëmarrjen e një numri të madh
të aktorëve në sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve të
Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor.

Gjatë vitit 2017, SHUKALB, në bashkëpunim me SHUKOS
(Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës),
implementuan me sukses Programin e Përbashkët të Trajnimit
duke zhvilluar në total 15 kurse trajnimi, ku morën pjesë stafi i
shoqërive ujësjellës kanalizime shqiptare dhe kosovare, me
trajnerë nga të dyja vendet. Ne jemi të vendosur dhe të
përkushtuar që ta vazhdojmë Programin e Përbashkët të
Trajnimit në vitin 2018, duke planifikuar dhënien e jo më pak se
15 kurseve të trajnimit në të gjithë Shqipërinë dhe Kosovën,
duke iu përgjigjur kështu nevojave të shoqërive ujësjellës
kanalizime anëtare për zhvillimin e kapaciteteve.. lexo më

shumë

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 2017 

SHUKALB zhvillon me sukses kursin e trajnimit
“Menaxhimi Financiar për Manaxherët Jo-
Financierë”

Në kuadër të Programit të Përbashkët të Trajnimit, më 18-19
dhjetor 2017, në Tiranë, SHUKALB zhvilloi kursin e trajnimit dy
ditor “Menaxhimi Financiar për Menaxherët Jo-Financiare”.
Trajnimi u ndoq nga stafi i shoqërive ujësjellës kanalizime të

                         

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e AWA/IWA-së e
Profesionistëve të Rinj të Ujit
2018 

Melbourne, Australi,
 22 – 24 Shkurt 2018

Modelimi i Rimëkëmbjes së
Burimeve Ujore 2018 

Lac Beauport, Quebec City
Region, Kanada,

 10 – 14 Mars 2018

IWA Biofilms: Konferenca e
Sistemit të Llumit Granular
2018 

Delft, Hollandë,
 18 – 21 Mars 2018

Kurset e Trajnimit për
vitin 2018

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/english-shukalbs-2017-year-in-review/
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://www.iwa-network.org/events/awaiwa-young-water-professionals-conference-2018/
http://www.iwa-network.org/events/water-resource-recovery-modelling-2018/
http://www.iwa-network.org/events/iwa-biofilms-granular-sludge-system-conference-2018/
http://shukalb.al/sq/trajnime/
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.

Vlorës, Devollit, Tepelenës dhe
Lezhës dhe u drejtua nga
trajnerja Mirela Ujkani,
Pedagoge e Menaxhimit pranë
Fakultetit të Ekonomisë,
Universiteti i Tiranës.

Kursi i trajnimit trajtoi parimet themelore të menaxhimit
financiar, dhe i drejtohet menaxherëve jo-financiarë të
shoqërive ujësjellës kanalizime. Disa nga temat specifike që
mbuloi kursi i trajnimit përfshinin: koston e shërbimit, vendosja
e tarifave, planifikimi i kapitalit, identifikimi i proceseve të
menaxhimit financiar, analiza e performancës financiare të
kompanisë së ujit, raportin e likuiditetit dhe analizën kosto-
përfitim.lexo më shumë

E RËNDËSISHME: Planifikoni trajnimin e stafit tuaj,
në buxhetin e vitit 2018

Është koha që shoqëritë
Ujësjellës Kanalizime në
Shqipëri dhe Kosovë, të
planifikojnë në buxhetin e vitit
2018, trajnimin e stafit të
operimit dhe mirëmbajtjes.
Gjatë vitit 2017, SHUKALB
dhe SHUKOS nën Programin

e Përbashkët të Trajnimit zhvilluan rreth 17 kurse trajnimi për
stafin e Shoqërive Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri dhe
Kosovë.

Bazuar në grantin që SHUKALB ka marrë nga USAID për
hartimin e kurseve të trajnimit, shoqëritë ujësjellës kanalizime
në Shqipëri dhe Kosovë, do të kenë një gamë të gjerë temash
trajnimi, ndër to 41 kurse trajnimi për t’u konsideruar për vitin
2018. Kalendari i trajnimeve për vitin 2018 do të publikohet në
edicionin e ardhshëm te Burimit, dhe gjithashtu do të jetë në
dispozicion dhe i përditësuar në faqen e internetit të SHUKALB
dhe SHUKOS.lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë 

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Vlorë angazhohet
tërësisht në përballimin e situatës së përmbytjeve

Në fillim të muajit dhjetor qyteti i Vlorës u përball me një situatë
reshjesh me intensitet të lartë duke shkaktur përmbytje të

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/shukalb-zhvillon-me-sukses-kursin-e-trajnimit-menaxhimi-financiar-per-manaxheret-jo-financiere/
http://shukalb.al/sq/e-rendesishme-planifikoni-trajnimin-e-stafit-tuaj-ne-buxhetin-e-vitit-2018/
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mëdha në zona të ndryshme të
qytetit. Megjithë situatën
vështirë, Shoqëria Ujësjellës
Kanalizime Vlorë (UK Vlorë) e
përballoi me sukses situatën e
krijuar nga reshjet e shumta.

UK Vlorë dhe autoritetet vendore i njoftuan qytetarët dhe
bizneset e ndryshme disa ditë përpara rreth situatës së
mundshme të përmbytjeve. Ky informim i publikut bëri të
mundur që të shmangeshin në minimum dëmet nga përmbytja.

Grupet e punës të drejtuara nga UK Vlorë u angazhuan
totalisht në terren, natën edhe ditën, për të kthyer në normalitet
qytetin duke bërë pastrimin e rrjetit të kanalizimeve në shumë
zona të qytetit. U morën masa për të sistemuar rrugën kryesore
të qytetit, si edhe disa nga pikat që njihen si problematike. UK
Vlorë vendosi në dispozicion të banorëve disa autobotë duke
bërë të mundur heqjen e ujit nga zonat e përmbytura dhe
njëkohësisht duke kryer pastrimin e linjave të furnizimit me
ujë.lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB Meets with Representatives of the
Project “Regional Capacity Development Network
for Water and Sanitation in the South Eastern
Europe”

Më 20 dhjetor, SHUKALB u
takua me një delegacion nga
Projekti Rrjeti Rajonal i
Zhvillimit të Kapaciteteve për
Shërbimet e Furnizimit me Ujë
dhe Kanalizimeve” (RCDN).

RCDN është një projekt që po implementohet nga Fondi i
Hapur Rajonal i GIZ (ORF), dhe është duke u financuar nga
Qeveritë e Zvicrës dhe Gjermanisë. Projekti ka për qëllim
krijimin e një Rrjeti për Zhvillimin e Kapaciteteve Rajonale të
vetëqëndrueshme dhe SHUKALB është një nga përfituesit e
projektit së bashku me shoqata të tjera të ujit dhe shoqatat e
qeverisjes vendore në rajon. Të pranishëm në takim ishin
gjithashtu përfaqësuesit e GIZ në Shqipëri dhe Ambasada e
Zvicrës në Shqipëri.lexo më shumë

SHUKALB merr pjesë në takimin e dytë të Bordit
Këshillues të projektit “Shërbime Këshilluese për

http://shukalb.al/sq/shoqeria-ujesjelles-kanalizime-vlore-angazhohet-teresisht-ne-perballimin-e-situates-se-permbytjeve/
http://shukalb.al/sq/shukalb-takohet-me-perfaqesues-te-projektit-rrjeti-rajonal-i-zhvillimit-te-kapaciteteve-per-sherbimet-e-furnizimit-me-uje-dhe-kanalizimeve/
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Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime në Evropën Juglindore”

Takimi i 2-të i Bordit Këshillues
dhe Workshopi i 2-të i projektit
“Shërbime Këshilluese për
Menaxhimin e Aseteve për
Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime në Evropën

Juglindore” u organizuan në Zagreb, Kroaci më 13 dhe 14
dhjetor 2017. Të dy takimet kishin për synim të ndanin
rezultatet e fazës së parë të projektit si dhe aktivitetet e
planifikuara në të ardhmen, me përfaqësuesit e shoqatave
ujësjellës kanalizime nga Shqipëria, Serbia, Mali i Zi, Bosnja
dhe Hercegovina, si dhe me disa nga shoqëritë ujësjellës
kanalizim pjesëmarrës të Projektit. Diskutimi u përqendrua në
sfidat e hasura në implementimin e Programit, si dhe mënyrat
për të kapërcyer pengesat drejt përfitimeve dhe ndikimit më të
madh për shoqëritë ujësjellës kanalizime. SHUKALB u
përfaqësua në këto takime nga Jonida Ahmeti, Menaxhere
Projekti.lexo më shumë

Të tjera 

Manuali për Agregimin e Shoqërive Ujësjellës
Kanalizime i mundësuar nga Banka Botërore 

Rreth Manualit

Sot, mbi 2 miliard njerëz jetojnë pa ujë të pijshëm të
sigurtë. Synimi ynë: Të ndërtojmë një të ardhme më të
mirë duke arritur Objektivin e Zhvillimit të Qëndrueshëm
6 që synon një qasje universale për një furnizim me ujë
të sigurtë, efiçent dhe të besueshëm për të gjithë.
Duke u bazuar në një rishikim të literaturës dhe një
analizë të dëshmive cilësore dhe sasiore, një grup global
trendesh ndërkombëtare, një databazë të dhënash për
performancën e shoqërive që mbulon 1,306 shoqëri UK
nga më shumë se 140 shtete dhe një sërë rastesh
studimore – ky manual synon të ndihmojë në zgjidhjen e
sfidave komplekse të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve
bazuar fort në evidencat.
Nëse jeni anëtar i stafit të Grupit të Bankës Botërore, një
politikëbërës, një hulumtues, një praktikant, një
shkencëtar ose thjesht kurioz – angazhohuni me burimet
origjinale të manualit tonë për të avancuar njohuritë tuaja
për agregimin / fragmentimin e sektorit të ujit për qëllime
dhe kontekste të shumëfishta.

http://shukalb.al/sq/shukalb-merr-pjese-ne-takimin-e-dyte-te-bordit-keshillues-te-projektit-sherbime-keshilluese-per-menaxhimin-e-aseteve-per-shoqerite-ujesjelles-kanalizime-ne-evropen-juglindore/
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Ju ftojmë t'i bashkoheni Manualit të agregimit, pasi ai pajis
sektorin global ujësjellës kanalizime me grupin e të dhënave,
mjetet, burimet dhe udhëzimet e bazuara në dëshmi duke i
dhënë përgjigje pyetjeve kur, pse dhe si të proceseve të
agregimit.lexo më shumë

Një Shoqëri Ujësjellës Kanalizime moderne, një fuqi
punëtore e ndryshme: MERRNI PJESË TANI NË
NJË VLERËSIM TË FUQISË PUNËTORE 

Programi i Ujit të Danubit dhe Banka Botërore
kërkojnë kompani shembull ujësjellës kanalizme në rajonin
e Danubit, të cilat janë të interesuara të ofrojnë një ambjent
pune të ekuilibruar dhe gjithëpërfshirës dhe mundësi të
barabarta për talente të reja të gjinisë femërore.  Këto
shoqëri janë të ftuar të marrin pjesë në një projekt për të
ndihmuar shoqëritë UK në të gjithë rajonin të identifikojnë
politikat e rekrutimit, ruajtjes dhe promovimit gjithëpërfshirës
dhe gjinor, që funksionojnë më së miri për punonjësit dhe
biznesin.

Në të gjithë globin, një numër në rritje i kompanive private dhe
publike po kuptojnë se promovimi i barazisë gjinore në vendin
e punës është i mirë për biznesin dhe zhvillimin, një mundësi
që nuk mund të shpërfillet më në kohët moderne.  Ne po
kërkojmë për kompani që po e zhvendosin fokusin nga
“pse” tek “si” – dmth bazuar në evidencat e tyre të
identifikojnë hapa praktikë për të zvogëluar hendeqet gjinore
dhe të planifikojnë masa për të adresuar çështjen e një fuqie
punëtore të plakur.lexo më shumë

Thirrje për punimet tuaja – Konferenca
Ndërkombëtare, Uji dhe Mbetjet – Realiteti dhe
Sfidat “, 24-26 Prill 2018, Ohër, Maqedoni 

Dëshirojmë t’ju informojmë se ADKOM (Shoqata e Ofruesve të
Shërbimeve Komunale të Republikës së Maqedonisë),
organizon Konferencën e 10-të Ndërkombëtare “Uji dhe
Mbetjet – Realiteti dhe Sfidat”, e cila do të mbahet në
datat 24-26 Prill 2018, në Ohër, Maqedoni, në Hotel
Metropol.

Konferenca e dhjetë ndërkombëtare me punimet e paraqitura
duhet të japë përgjigje dhe udhëzime për funksionimin e
ndërmarrjeve publike në Republikën e Maqedonisë,
përgjegjëse për furnizimin me ujë të popullsisë, kullimin e
ujërave të ndotura fekale, grumbullimin dhe shkarkimin e
mbetjeve, lokalizimin dhe në çfarë niveli është ofrimi i
shërbimeve për qytetarët, dhe sigurisht përmbushja e
detyrimeve ndaj qytetarëve si përfitues.lexo më shumë

 

Anëtarësohuni në SHUKALB Kurset e Trajnimit Na kontaktoni

http://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/water-aggregation-toolkit#5
http://shukalb.al/sq/manuali-per-agregimin-e-shoqerive-ujesjelles-kanalizime-i-mundesuar-nga-banka-boterore/
http://shukalb.al/sq/nje-shoqeri-ujesjelles-kanalizime-moderne-nje-fuqi-punetore-e-ndryshme-merrni-pjese-tani-ne-nje-vleresim-te-fuqise-punetore/
http://shukalb.al/sq/thirrje-per-punimet-tuaja-konferenca-nderkombetare-uji-dhe-mbetjet-realiteti-dhe-sfidat-24-26-prill-2018-oher/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
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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

mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

