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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Mars 2018

Kurset e Ardhshme të Trajnimit 

Regjistrimi në kursin e trajnimit "Pasqyrat
financiare dhe roli i tyre në vendimmarrje" është
ende i hapur!

Ndërkohë që Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime janë duke përgatitur
bilancet e tyre fiskale për t'i dorëzuar
pranë Drejtorisë së Përgjithshme të
Tatimeve, SHUKALB ka përgatitur
një kurs trajnimi që adreson nevojat e
menaxherëve financiarë dhe

financierëve të shoqërive ujësjellës kanalizime.

Kursi i trajnimit "Pasqyrat financiare dhe roli i tyre në
vendimmarrje" do të zhvillohet më 12-13 mars, në Tiranë. Kursi
i trajnimit do të trajtojë çështje që kanë të bëjnë me setin e
plotë të pasqyrave financiare dhe informacionin që mbart secila
prej tyre, rregullat për zbatimin e politikave kontabël, llogaritë e
arkëtueshme, borxhin e keq, tatimin e shtyrë, provizionet,
aktivet e kushtëzuara, koston e kapitalit.

Kursi i trajnimit, i cili është zhvilluar në kuadër të projektit të
financuar nga USAID "Zhvillimi i Qëndrueshëm i Kapaciteteve
të Sektorit të Ujit", është i vlefshëm për financierët dhe shefat e
financës të shoqërive ujësjellës kanalizime. Trajnimi do të
mbahet nga Dr. Mirela Ujkani (Miti), Pedagoge në Fakultetin e
Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

Më shumë informacion rreth kursit të trajnimit mund të
gjeni këtu.

Ju mund të regjistroheni online në faqen e internetit të
SHUKALB http://shukalb.al/sq/regjistrohu/ ose duke shkarkuar
dhe plotësuar formularin e regjistrimit të gjetur këtu.

Për çdo pyetje ju lutemi kontaktoni SHUKALB në adresën e
emailit training@shukalb.al.

 

Regjistrimi në programin Efiçenca Komerciale të D-
LeaP është tashmë i hapur!

                         

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

IFAT 2018: Panairi tregtar
kryesor në botë për ujë,
kanalizime, menaxhimin e
mbetjeve dhe lëndëve të
para

Messe Mynih, Gjermani
 14 – 18 Maj, 2018

Humbjet e ujit 2018 

Cape Town,Afrika e Jugut
 07 – 09 Maj, 2018

Konferenca e 10-të e IWA-
së të PRU-ve të Evropës
lindore

Zagreb, Kroaci
 07 – 12 Maj, 2018

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

Murcia, Spanjë
 11 – 15 Qershor, 2018

 

Katalogu i Trajnimeve
2018

 

Bashkohuni me Ne!

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/02/Pasqyrat-financiare-dhe-roli-i-tyre-ne-vendimmarrje-Pershkrimi-i-kursit.pdf
http://shukalb.al/sq/regjistrohu/
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/02/Formulari-i-Regjistrimit_Pasqyrat-financiare-dhe-roli-i-tyre-ne-vendimmarrje.pdf
mailto:training@shukalb.al
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
https://www.ifat.de/index-2.html
http://www.iwa-network.org/events/water-loss-2018/
http://www.iwa-network.org/events/10th-eastern-european-iwa-ywp-conference/
http://www.iwa-network.org/events/10th-eastern-european-iwa-ywp-conference/
http://www.iwa-network.org/events/iwa-regional-conference-on-water-reuse-and-salinity-management/
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/02/Katalogu-i-Trajnimeve-2018.pdf
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.

SHUKALB dhe SHUKOS janë
ende duke pranuar regjistrimet
në programin Efiçenca
Komerciale të D-LeaP, i
planifikuar të fillojë më 29
mars.

Ky program mbështet shoqëritë ujësjellës kanalizime
pjesëmarrëse për mbledhjen, auditimin dhe analizimin e të
dhënave që kanë lidhje me efiçencë komerciale dhe për
marrjen e masave bazuar në ato të dhëna për të mbështetur
uljen e kostove, rritjen arkëtimeve dhe efiçencën komerciale në
përgjithësi. Ofron një qasje të standardizuar dhe të detajuar për
planifikimin e biznesit dhe siguron mjetet dhe masat për të
përmirësuar efiçencën komerciale.

Formati i këtij programi është i ndërtuar në formën e tre (3)
workshope-ve dy (2) ditorë, të shtrirë përgjatë gjithë vitit. 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.lexo më shumë

Eventet e ardhshme 

Dita Botërore e Ujit, 22 mars po afron – A është
shoqëria juaj gati për të festuar?

Festimi i Ditës Botërore të Ujit
(DBU) është bërë një traditë
për SHUKALB dhe shoqëritë
ujësjellës kanalizime anëtare
të tij, si një mundësi e veçantë
për të tërhequr vëmendjen dhe

për të krijuar mundësinë për të nxitur qeverinë, shoqërinë civile
dhe individët të ndërmarrin iniciativa të tilla ndërgjegjësimi.

Dita Botërore e Ujit është një Program i Kombeve të
Bashkuara, që festohet çdo vit më 22 mars. Tema e këtij viti
“Natyra për Ujin” shqyrton se si mund ta përdorim natyrën për
të kapërcyer sfidat e ujit të shekullit të 21-të.

Dëmtimi i mjedisit, së bashku me ndryshimet klimatike, janë
duke nxitur krizat që lidhen me ujin në mbarë botën.
Përmbytjet, thatësirat dhe ndotja e ujit janë përkeqësuar
gjithnjë e më shumë nga degradimi i bimësisë, tokës, lumenjve

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/regjistrimi-ne-programin-eficenca-komerciale-te-d-leap-eshte-tashme-i-hapur/
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dhe liqeneve. Kur i lëmë pas dore ekosistemet tona, e bëjmë
më të vështirë t’u sigurojmë secilit ujin që na nevojitet për të
mbijetuar dhe për t’u zhvilluar.lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB anketon Shoqëritë UK për planifikimin e
dhënies së kurseve të tij të trajnimit për vitin 2018

Gjatë vitit 2017, SHUKALB në
bashkëpunim me SHUKOS
ndërmori Programin e
Përbashkët të Trajnimit, duke
dhënë gjithsej 14 kurse

trajnimi, duke trajtuar çështjet teknike dhe menaxheriale të
sektorit të ujësjellës kanalizimeve. Kurset e trajnimit u
organizuan në Shqipëri dhe Kosovë, me pjesëmarrjen e stafit
të shoqërive ujësjellës kanalizime nga të dyja vendet dhe të
zhvilluara nga trajnerë nga Shqipëria dhe Kosova.

SHUKALB dhe SHUKOS janë duke u përgatitur për të nxjerrë
kalendarin e trajnimit për vitin 2018, dhe si pjesë e kësaj
përgatitje ata kanë anketuar shoqëritë ujësjellës kanalizime në
Shqipëri dhe Kosovë për të vlerësuar nevojat e tyre për trajnim.
Në mbështetje të kësaj, SHUKALB ka publikuar për herë të
parë Katalogun e Trajnimeve të Programit të Përbashkët të
Trajnimit, i cili përfshin 43 kurse trajnimi që janë zhvilluar në
kuadër të projektit ” Zhvillimi i Qëndrueshëm i Kapaciteteve të
Sektorit të Ujit” i financuar nga USAID. Këto trajnime (me një
kohëzgjatje prej një deri në dy ditë) synojnë rritjen e aftësive në
aspekte të ndryshme të operimit dhe mirëmbajtjes të sistemeve
të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, si dhe çështje të
menaxhimit dhe përmirësimit të performancës.lexo më shumë

SHUKALB dhe SHUKOS organizojnë takimin me
trajnerët e Programit të Përbashkët të Trajnimit

Në përgatitje për të nisur
Programin e Përbashkët të
Trajnimit për vitin 2018,
SHUKALB dhe SHUKOS
organizuan më 23 shkurt një
takim me trajnerët e

angazhuar në zhvillimin dhe dhënien e kurseve të trajnimit. Ky
ishte takimi i parë i këtij lloji dhe trajnerët nga Shqipëria dhe
Kosova u angazhuan në diskutime aktive duke ndarë përvojat
dhe idetë e tyre për një program trajnimi të suksesshëm.

http://shukalb.al/sq/english-world-water-day-22-march-is-approaching-is-your-utility-ready-to-celebrate/
http://shukalb.al/sq/shukalb-anketon-shoqerite-uk-per-planifikimin-e-dhenies-se-kurseve-te-tij-te-trajnimit-per-vitin-2018/


1/17/2019

4/4

Qëllimi i këtij takimi ishte reflektimi mbi përvojën e trajnerëve
në dhënien e kurseve të trajnimit gjatë vitit 2017 dhe dhënia e
rekomandimeve për zbatimin e suksesshëm të Programit të
Përbashkët të Trajnimit për këtë vit. Njohuritë dhe sugjerimet e
tyre janë thelbësore për përmirësimin e vazhdueshëm të
programit të trajnimit të SHUKALB.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/english-shukalb-and-shukos-organize-meeting-with-trainers-of-the-joint-training-program/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

