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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Korrik 2018

Thirrje per Abstrakte – Konferenca dhe
Ekspozita e 6-të e Përbashkët Ballkanike, “Uji
dhe Natyra” 

SHUKALB dhe SHUKOS ju ftojnë të merrni pjesë në Programin
e Konferencës dhe Ekspozitës së 6-të të Përbashkët
Ballkanike, Tiranë, Shqipëri, në datat 7 – 9 Nëntor 2018, në
Expocity Albania.  Tema e Konferencës “Uji dhe Natyra” sjell
në vëmendje nevojën për ruajtjen e natyrës dhe identifikimin e
zgjidhjeve të bazuara në natyrë për 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 përfshire ato politike, menaxheriale dhe
çështje teknike. Konferenca ofron një platformë ku
profesionistë të ujit, politikëbërës, dhe profesionistë të biznesit
nga sektori mblidhen dhe diskutojnë mbi çështje me interes,
shkëmbejnë informacion, dhe ndajnë përvojat e tyre në
përpjekje për të ndihmuar më tej zhvillimin e sektorit të
furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në Rajonin e Ballkanit.lexo

më shumë

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 

SHUKALB zhvillon me sukses dy kurse trajnimi
gjatë muajit qershor 2018

                         

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

 

Katalogu i Trajnimeve
2018

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/thirrje-per-abstrakte-konferenca-dhe-ekspozita-e-6-te-e-perbashket-ballkanike-uji-dhe-natyra/
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://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/02/Katalogu-i-Trajnimeve-2018.pdf
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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 qershor,
SHUKALB zhvilloi dy kurse
trajnimi, si pjesë e Programit të
Përbashkët të Trajnimit. Kursi i
parë i trajnimit “Menaxhimi i
Humbjeve të Ujit I&II” u mbajt

në Tiranë më 11 dhe 12 qershor dhe u ndoq nga stafi i
shoqërive ujësjellës kanalizime Shkodër, Peqin, Cërrrik, Korçë,
si dhe përfaqësues të Entit Rregullator të Ujit të Shqipërisë.

Kursi i trajnimit u drejtua nga trajnerët Ervin Bucpapaj,
Konsulent i pavarur, Inxh. Astrit Menalla, Konsulent i pavarur
dhe Daniela Gega, Valu Add Management Services.lexo më

shumë

Lajme nga sektori 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës
organizon një takim të palëve të interesit në kuadër
të Programit të Certifikimit Bazuar në Testim

Në vijim të angazhimit të saj
për të rritur kapacitetet në
sektorin e ujësjellës
kanalizimeve, Ministria e
Infrastrukturës dhe Energjisë
(MIE) së Shqipërisë, ka rinisur

punën për zhvillimin dhe krijimin e një trajnimi kombëtar dhe
një programi të certifikimit bazuar në testim për stafin e
shoqërive ujësjellës kanalizime.

Me asistencën teknike që SHUKALB i ka dhënë MIE-së,
përmes projektit të tij të financuar nga USAID “Zhvillimi i
Qëndrueshëm i Kapaciteteve në Sektorin e Ujit”, Ministria ka
rishikuar Manualin Teknik të Programit të Certifikimit dhe është
duke hartuar kuadrin ligjor për të mbështetur krijimin e një
programi të institucionalizuar certifikimi të bazuar në
testimt.lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB!  

Anisa Aliaj e SHUKALB e përzgjedhur mes 1.000
talenteve botërorë në programin UNLEASH
Innovation Lab 2018

Kohët e fundit, Anisa Aliaj, Specialiste për Hartimin e Kurseve
të Trajnimit për Kanalizimin dhe Trajtimin e Ujërave të Ndotura

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/shukalb-zhvillon-me-sukses-dy-kurse-trajnimi-gjate-muajit-qershor-2018/
http://shukalb.al/sq/ministria-e-infrastruktures-dhe-energjetikes-organizon-nje-takim-te-paleve-te-interesit-ne-kuader-te-programit-te-certifikimit-bazuar-ne-testim/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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pranë SHUKALB, u përzgjodh
nga 1.000 talente anembanë
botës për të marrë pjesë në
UNLEASH Innovation Lab 2018.
SHUKALB është i gëzuar të
ndajë përvojën e saj në këtë
event përmes fjalëve të saj:

“Si një Profesioniste e Re e Ujit
duke përfaqësuar Shqipërinë, u ndjeva e nderuar dhe me fat
që u përzgjodha midis 7000 aplikantëve në programin
UNLEASH Innovation Lab 2018, në Singapor, nga 30 Maj deri
me 8 Qershor 2018. UNLEASH është një iniciativë globale jo
fitimprurëse që ka si qëllim adresimin e Ojektivave të Zhvillimit
të Qëndrueshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Eventi i këtij viti mblodhi së bashku 1000 talente nga 108
shtete të ndryshme, të cilët punuan intesivisht për zgjidhjen e
disa prej sfidave më emergjente globale.lexo më shumë

SHUKALB merr pjesë në trajnimin mbi “Ciklin dhe
Standartet e Menaxhimit në Dhënien e Trajnimeve”
të projektit Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të
Kapaciteteve (RCDN) për Shërbimet e Furnizimit
me Ujë dhe Kanalizimeve

Projekti Rrjeti Rajonal i Zhvillimit
të Kapaciteteve (RCDN) për
Shërbimet e Furnizimit me Ujë
dhe Kanalizimeve organizoi një
trajnim katër ditor mbi “Ciklin
dhe Standartet e Menaxhimit në
Dhënien e Trajnimeve” në

Tiranë, Shqipëri, më 26-29 qershor. Grupi i synuar i kursit të
trajnimit ishin Personat Përgjegjës të Shoqatave të Qeverisjes
Vendore dhe Shoqatave Ujësjellës Kanalizime në 6 vende të
projektit (Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë,
Maqedoni, Mal i Zi dhe Serbi). 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

http://shukalb.al/sq/anisa-aliaj-e-shukalb-e-perzgjedhur-mes-1-000-talenteve-boterore-ne-programin-unleash-innovation-lab-2018/
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