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

 

                          

Kurset e Ardhshme 
të Trajnimit! 

Shërbimi i Klientit dhe 
Marrëdhëniet me Publikun 
17-18 Maj 

Menaxhimi i Humbjeve të 
Ujit I&II 
30-31 Maj 

Menaxhimi 
07-08 Qershor 

Kontrolli i Rrjedhjeve 
11 Qershor 

Menaxhimi i Performancës 
nëpërmjet Benchmarking 
18-19 Qershor 

Konferencat e 
Ardhshme 
Ndërkombëtare 

Konferenca rajonale e IWA-
së për ripërdorimin e ujit dhe 
menaxhimin e kripësisë  

Murcia, Spanjë 
11 – 15 Qershor, 2018 

Konferenca e 13-të 
ndërkombëtare mbi 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Sherbimi-i-Klientit-dhe-Marredheniet-me-Publikun.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Sherbimi-i-Klientit-dhe-Marredheniet-me-Publikun.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/06/Broshura_Menaxhimi-i-Humbjeve-te-Ujit-III.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/06/Broshura_Menaxhimi-i-Humbjeve-te-Ujit-III.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Menaxhimi.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Kontrolli-i-Rrjedhjeve.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/05/Manaxhimi-i-Performances-nepermjet-Benchmarking.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/05/Manaxhimi-i-Performances-nepermjet-Benchmarking.pdf
http://www.iwa-network.org/events/iwa-regional-conference-on-water-reuse-and-salinity-management/
http://www.iwa-network.org/events/iwa-regional-conference-on-water-reuse-and-salinity-management/
http://www.iwa-network.org/events/iwa-regional-conference-on-water-reuse-and-salinity-management/
http://www.iwa-network.org/events/13th-international-conference-on-hydroinformatics-hic-2018/
http://www.iwa-network.org/events/13th-international-conference-on-hydroinformatics-hic-2018/
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


 

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 2018   

Shënoni në kalendarin tuaj për kurset e trajnimit që 
do të zhvillohen në Maj dhe Qershor 2018 

SHUKALB dhe SHUKOS kanë 
planifikuar dhënien e pesë kurseve të 
tjera të trajnimit gjatë muajve maj dhe 
qershor 2018, në kuadër të Programit 
të Përbashkët të Trajnimit. Kurset e 
trajnimit që do të zhvillohen gjatë 

muajit maj 2018 janë: “Shërbimi i Klientit dhe Marrëdhëniet me 
Publikun” dhe “Menaxhimi i Humbjeve të Ujit I & II”. Kurset e 
trajnimit që do të zhvillohen gjatë muajit qershor 2018 janë: 
“Menaxhimi”, “Kontrolli i Rrjedhjeve” dhe “Menaxhimi i 
Performancës nëpërmjet Benchmarking”. 

Kursi i tajnimit ” Shërbimi i Klientit dhe Marrëdhëniet me 
Publikun” do të zhvillohet më 21-22 maj në Tiranë, Shqipëri. 
Shërbimi i klientit është një nga funksionet kryesore të çdo 
shoqërie ujësjellës kanalizime. Ky kurs trajnimi thekson rolin e 
shërbimit të klientit dhe marrëdhënieve me publikun në 
suksesin e Shoqërive UK. Kursi do të trajtojë çështje që kanë 
të bëjnë me parimet e shërbimit të klientit, ndikimin e 
organizimit dhe personelit të shërbimit të klientit në 
performancën tregtare të shoqërisë, manaxhimin e bazës së të 
dhënave të klientit, manaxhimin e përshtypjeve dhe ankesave 
të klientit, manaxhimin e leximit të matësave, faturimit dhe 
arkëtimit.lexo më shumë 

SHUKALB dhe SHUKOS organizojnë workshopin e 
parë të HUB-it Efiçenca Komerciale të D-LeaP 

SHUKALB dhe SHUKOS nisën 
programin Efiçenca Komerciale të D-
LeaP me zhvillimin e workshopit të 
parë, të mbajtur më 12 dhe 13 prill në 
ambientet e Shoqërisë Ujësjellës 
Kanalizime Korçë (UK Korçë). 

Programi është duke u zhvilluar në partneritet me UK Korçë, e 
cila ka vënë në dispozicion ambjentet e saj, duke ofruar kështu 
një mundësi unike për pjesëmarrësit të shohin në praktikë 
aspektet analitike të efiçencës komerciale, si dhe aktivitete 
praktike në terren lidhur me temën. 

Programi është duke u drejtuar nga ekspertja e sektorit të ujit, 
Elia Pendavinji, Drejtoreshë Tregtare, UK Korçë, në 

hidroinformatikën (HIC 
2018) 

Palermo, Itali 
01 – 06 Korrik, 2018 

  

Katalogu i Trajnimeve 
2018 

  

Bashkohuni me Ne! 

 

  

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 

http://shukalb.al/sq/shenoni-ne-kalendarin-tuaj-per-kurset-e-trajnimit-qe-do-te-zhvillohen-ne-maj-dhe-qershor-2018/
http://www.iwa-network.org/events/13th-international-conference-on-hydroinformatics-hic-2018/
http://www.iwa-network.org/events/13th-international-conference-on-hydroinformatics-hic-2018/
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/02/Katalogu-i-Trajnimeve-2018.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/02/Katalogu-i-Trajnimeve-2018.pdf
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/burimi-feedback/


bashkëpunim me Ing. Vangjush Lubonja, Menaxher i rjetit 
shpërndarës, UK Korçë. Në këtë program marrin pjesë 
shoqëritë ujësjellës kanalizime të Vlorës, Sarandës, Përmetit 
dhe Prishtinës. Workshopi i parë u asistua nga Partneri Teknik 
i programit, Valu Add Management Services.lexo më shumë 

Regjistrimet në programet e D-LeaP janë ende të 
hapura! 

Regjistrimet në programet e D-
LeaP janë ende të 
hapura.  SHUKALB dhe SHUKOS i 
janë bashkuar Partneritetit të Danubit 
(D-LeaP), dhe në kuadër të saj 
ofrojnë tre programe të ngritjes së 

kapaciteve: 

• Eficenca Komerciale (programi ka nisur në 12 prill) 
• Eficenca e Energjisë (programi fillon në maj) 
• Reduktimi i Ujit pa të Ardhura (programi fillon në maj) 

Programet synojnë përmirësimin e performancës në aspekte të 
veçanta të shoqërive ujësjellës kanalizime.  Formati i këtyre 
programeve është i ndërtuar në formën e tre (3) workshope-ve 
dy (2) ditorë, të shtrirë përgjatë gjithë vitit.  Workshopet do të 
mbahen pranë një shoqërie UK të përzgjedhur, ku do të bëhet 
dhe demonstrimi në praktikë i temave specifike të 
programit.  Gjatë këtyre workshopeve, pjesëmarrësit do të jenë 
në gjendje të analizojnë tregues të performancës së 
kompanisë së tyre, dhe mbi këtë bazë të prodhojnë një plan 
veprimi me objektiva specifikë, të cilin kompania mund ta 
përdorë për të bërë ndërhyrjet e nevojshme. 

Ju mund të regjistroheni duke shkarkuar dhe plotësuar 
formularin e regjistrimit të gjetur këtu. 

Për çdo pyetje ju lutem kontaktoni SHUKALB në adresën e 
email-it training@shukalb.al ose SHUKOS 
në shukos2001@gmail.com. 

 

Çfarë ka të re në SHUKALB!  

SHUKALB organizon sesione orientimi për 
mësuesit e përfshirë në programin “Miqtë e Ujit”  

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. 

  

  
 

 

http://shukalb.al/sq/shukalb-dhe-shukos-organizojne-workshopin-e-pare-te-programit-eficenca-komerciale-te-d-leap/
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/02/Programet-D-LeaP.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/02/Programet-D-LeaP.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/02/D-LeaP_CE_0417.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/03/D-LeaP_EE_0417.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/03/D-LeaP_NRW_0417.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/02/Formular-Regjistrimi_-Programet-D-LeaP.pdf
mailto:training@shukalb.al
mailto:shukos2001@gmail.com


Më 6, 11, 13 dhe 16 prill, 
përkatësisht në qytetet e 
Shkodrës, Vlorës, Tiranës dhe 
Korçës, SHUKALB organizoi 
sesione orientimi rajonale me 
mësuesit dhe administratorët e 
shkollave fillore, si dhe 
përfaqësuesit e shoqërive 
ujësjellës kanalizime, të cilët 

janë angazhuar në programin “Miqtë e Ujit”. Janë gjithsej 24 
shoqëri ujësjellës kanalizime dhe 63 shkolla fillore të qyteteve 
të ndryshme të vendit të përfshirë në këtë program. 

Sesionet u drejtuan nga Olta Ceca, Menaxhere e Programeve 
dhe Trajnimeve të SHUKALB, e cila mbajti një prezantim të 
detajuar në lidhje me përmbajtjen dhe objektivat e programit, 
materialet, ciklin e ujit në natyrë, burimet ujore, trajtimin e ujit të 
pijshëm, si duhet ta kursejmë ujin, trajtimin e ujërave të ndotura 
etj. lexo më shumë 

SHUKALB merr pjesë në Konferencën 
Ndërkombëtare të ADKOM “Uji dhe Mbetjet – 
Realiteti dhe Sfidat” 

Më 23-25 prill, Shoqata e 
ofruesve të shërbimeve 
komunale të Republikës së 
Maqedonisë (ADKOM), së 
bashku me Ujësjellës 
Kanalizime Shkup dhe Institutin 
Komunal të Higjienës Shkup, 

organizuan Konferencën Ndërkombëtare vjetore “Uji dhe 
Mbetjet – Realiteti dhe Sfidat”, në Ohër, Maqedoni. 

Qëllimi kryesor i konferencës ishte studimi i opsioneve të 
ndryshme për “modernizimin” e rregullores së sektorit të ujit në 
Republikën e Maqedonisë, me qëllim promovimin e kompanive 
ujësjellës kanalizime me të vërtetë të qëndrueshme të cilat 
mbrojnë mjedisin dhe ndërkohë sigurojnë shërbime të sigurta 
të furnizimit me ujë dhe ripërdorimit të ujërave të ndotura në 
nivel kombëtar.lexo më shumë 

SHUKALB merr pjesë në takimin e tretë të Bordit 
Këshillues të programit “Shërbime Këshilluese për 
Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës 
Kanalizime në Evropën Juglindore” 

http://shukalb.al/sq/shukalb-organizon-sesione-orientimi-per-mesuesit-e-perfshire-ne-programin-miqte-e-ujit/
http://shukalb.al/sq/shukalb-merr-pjese-ne-konferencen-nderkombetare-te-adkom-uji-dhe-mbetjet-realiteti-dhe-sfidat/


Takimi i 3-të i Bordit Këshillues 
dhe Workshopi i 3-të i 
programit “Shërbime 
Këshilluese për Menaxhimin e 
Aseteve për Shoqëritë 
Ujësjellës Kanalizime në 
Evropën Juglindore” u 
organizuan në Beograd, Serbi 

më 11 dhe 12 prill 2018. 

Këto takime u zhvilluan në kuadër të Programit 3-vjeçar të 
mbështetur nga Ministria Federale e Gjermanisë për 
Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) përmes 
Organizatës Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), 
Ndërmarrjes Hydro-Comp nga Qipro dhe Ministrisë Federale të 
Financave të Austrisë në bashkëpunim me Shoqatën 
Ndërkombëtare të Kompanive të Furnizimit me Ujë të Basenit 
të Lumit Danub (IAWD).lexo më shumë 

Fjalor i parë teknik i ujit në shqip – Kërkohen 
vullnetarë !!! 

Me qëllim lehtësimin e 
shkëmbimit ndërmjet 
profesionistëve të ujit, 
përmirësimit të të kuptuarit të 

kushteve teknike dhe kalimit drejt një terminologjie të 
standardizuar, SHUKALB ka ndërmarrë një iniciativë për të 
zhvilluar një Fjalor Teknik për Ujin e pijshëm dhe Ujin e ndotur. 

Në kuadër të punimeve për zhvillimin e mbi 40 kurseve të 
trajnimit në kuadër të projektit ” Zhvillimi i Qëndrueshëm i 
Kapaciteteve në Sektorin e Ujit në Shqipëri”, specialistët e 
zhvillimit të kurseve kanë grumbulluar më shumë se 18,000 
terma teknike të ujit dhe ujit të ndotur në gjuhën angleze 
bashkë me përkufizimin e tyre. Qëllimi është dokumentimi i 
këtyre termave në një fjalor teknik në gjuhën shqipe, si kopje e 
printuar ashtu edhe në versionin online, të cilat mund të 
aksesohen lehtësisht nga të gjithë aktorët dhe profesionistët e 
ujit.lexo më shumë 

 

Trajnime dhe Mundësi Arsimimi  

Edicioni i 21-të i Shkollës Verore Ndërkombëtare 
mbi Rregulloren e Shërbimeve Publike | Torino, Itali 
| 3-14 shtator 2018 

http://shukalb.al/sq/shukalb-merr-pjese-ne-takimin-e-trete-te-bordit-keshillues-te-programit-sherbime-keshilluese-per-menaxhimin-e-aseteve-per-shoqerite-ujesjelles-kanalizime-ne-evropen-juglindore/
http://shukalb.al/sq/fjalori-i-pare-teknik-ne-sektorin-e-ujit-kerkese-per/


Shkolla e Rregulloreve Lokale të 
Torinos njofton se ka hapur zyrtarisht 
aplikimet për Edicionin e 20-të të 
Shkollës Verore Ndërkombëtare 
mbi Rregulloren e Shërbimeve 
Publike.  Shkolla Verore u drejtohet 
studentëve të vitit të fundit, 
studentëve të diplomuar dhe 

zyrtarëve të Administratës Publike (bashkive, prefektuarave, 
organeve rajonale) dhe agjencive rregullatore.  

Pjesëmarrësit që do të përzgjidhen do të mund të përfitojnë 
nga tarifat shumë të ulëta të regjistrimit; regjistrim falas për 
vendet jo anëtare të OBEZH (Organizata për Bashkëpunim 
Ekonomik dhe Zhvillim) siç është Shqipëria dhe shteteve të 
anëtarësuara rishtaz në BE. 

Regjistrimi përfshin 2 javë akomodim falas në Torino. 

Aplikimet janë të hapura. Afati: 4 qershor 2018. 

Për informacion të mëtejshëm dhe formën e aplikimit ndiqni 
linkun: www.turinschool.eu/iss  

  
  

 

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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