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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Prill 2018

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 2018  

Kalendari i Trajnimit për vitin 2018 tashmë është
gati!

Kalendari i Trajnimeve të Programit
të Përbashkët të trajnimit për vitin
2018 tashmë është gati! Lista e
kurseve të trajnimit të planifikuara për
t’u zhvilluar këtë vit është bazuar në

përgjigjet e mbledhura nga anketimi i zhvilluar në fillim të këtij
viti me shoqëritë ujësjellës kanalizime në Shqipëri dhe Kosovë.

Kurset e trajnimit mbulojnë një gamë kursesh të ndryshme
teknike dhe menaxheriale të shërbimeve të shfurnizimit me ujë
dhe kanalizimeve. Regjistrimet janë tashmë të hapur për të
gjithë stafin e shoqërive ujësjellës kanalizime dhe profesionistë
të tjerë të interesuar në Shqipëri dhe Kosovë.lexo më shumë

SHUKALB zhvillon kursin e trajnimit “Pasqyrat
financiare dhe roli i tyre në vendimmarrje” në
kuadër të Programit të Përbashkët të Trajnimit të
SHUKALB-SHUKOS

SHUKALB ka nisur Programin e
Përbashkët të Trajnimit për vitin 2018
me dhënien e kursit të trajnimit
”Pasqyrat financiare dhe roli i tyre në
vendimmarrje”, i mbajtur më 15 dhe

16 mars 2018, në Tiranë, Shqipëri.

Trajnimi u drejtua nga PhD. Mirela Ujkani, Pedagoge e
Menaxhimit pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i
Tiranës, dhe u ndoq nga stafi i Shoqërive Ujësjellës Kanalizime
Tiranë, Shkodër, Fier, Patos, Përmet, Tepelenë, Peshkopi dhe
Berat-Kuçovë.  Kursi i trajnimit ishte i rëndësishëm për
shoqëritë ujësjellës kanalizime veçanërisht në këtë moment,

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Menaxhimi i Humbjeve të
Ujit I&II

 19-20 Prill

Cilësia e Ujit në Sistemin e
Shpërndarjes

 26-27 Prill

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 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/kalendari-i-trajnimit-per-vitin-2018-tashme-eshte-gati/
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/2017/06/Broshura_Menaxhimi-i-Humbjeve-te-Ujit-III.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Cilesia-e-Ujit-ne-Sistemin-e-Shperndarjes.pdf
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/
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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

pasi ata janë duke përgatitur bilancet e tyre fiskale për vitin
2017, për t’i dorëzuar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të
Tatimeve.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 fillon 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 mbështet Shoqëritë ujësjellës
kanalizime Shqiptare në festimin e Ditës Botërore
të Ujit

Në Ditën Botërore të Ujit të
këtij viti, më 22 mars 2018, me
temë “Natyra për Ujin”,
SHUKALB dhe shoqëritë
ujësjellës kanalizime anëtare

të tij, e shfrytëzuan këtë mundësi për të sjellë vëmendjen në
nevojën e ruajtjes së natyrës dhe të eksplorimit të zgjidhjeve që
jep vetë natyra në mënyrë që të tejkalohen sfidat e ujit në
Shqipëri, dhe për të siguruar një shërbim më të mirë të
furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, si dhe për të mbrojtur
shëndetin publik.

Murcia, Spanjë
 11 – 15 Qershor, 2018

Konferenca e 13-të
ndërkombëtare mbi
hidroinformatikën (HIC
2018)

Palermo, Itali
 01 – 06 Korrik, 2018

 

Katalogu i Trajnimeve
2018

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/shukalb-zhvillon-kursin-e-trajnimit-pasqyrat-financiare-dhe-roli-i-tyre-ne-vendimmarrje-ne-kuader-te-programit-te-perbashket-te-trajnimit-te-shukalb-shukos/
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
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/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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dhe rregulloret në fuqi në
Shqipëri.

Në bashkëpunim dhe me mbështetjen financiare të GIZ, u
organizuan aktivitete të ndryshme në disa qytete anembanë
Shqipërisë nga shoqëritë ujësjellës kanalizme Durrës, Vlorë,
Shkodër, Lezhë, Kavajë, Sarandë, Peqin, Himarë dhe Cërrik.
Përveç kësaj, aktivitetet u organizuan edhe nga shoqëritë
ujësjellës kanalizme Korçë dhe Tepelenë në qytetet e tyre.lexo

më shumë

SHUKALB nis programet e edukimit dhe
ndërgjegjësimit për vitin 2018

Nënshkrimi i Marrëveshjes së
Bashkëpunimit ndërmjet
SHUKALB dhe Ministrisë së
Arsimit, Sportit dhe Rinisë në
Shqipëri, më 2 mars 2018, ka

rifilluar zyrtarisht programet e Edukimit të Ujit “Miqtë e Ujit” dhe
“Dita Botërore e Monitorimit të Ujit”. Të dy këto programe do të
financohen nga një grant projekt qe SHUKALB ka fituar nga
Ambasadës e SHBA në Shqipëri.

Programi Miqtë e Ujit feston përvjetorin e tij të 10-të këtë vit
dhe synon të rrisë ndërgjegjësimin për çështjet që kanë të
bëjnë me ujin te nxënësit e klasave të 3-ta të shkollave fillore.
Çdo vit, rreth 5,000 fëmijë në të gjithë vendin përfshihen
përmes këtij programi. Programi kombinon udhëzime mbi
parimet kryesore të të mësuarit në lidhje me ujin, me aktivitete
pune që angazhojnë nxënësin dhe përforcojnë parimet e të
mësuarit.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

http://shukalb.al/sq/shukalb-mbeshtet-shoqerite-ujesjelles-kanalizime-shqiptare-ne-festimin-e-dites-boterore-te-ujit/
http://shukalb.al/sq/shukalb-nis-programet-e-edukimit-dhe-ndergjegjesimit-per-vitin-2018/
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printuar ashtu edhe në versionin online, të cilat mund të
aksesohen lehtësisht nga të gjithë aktorët dhe profesionistët e
ujit.lexo më shumë

Benchmarking HUB SHUKOS – SHUKALB merr
pjesë në workshopin e parë të Danube HUB
Benchmarking

Workshopi i parë i
Benchmarking për Rajonin e
Danubit u organizua më 21-23
mars në Žabljak të Malit të Zi
për të diskutuar mbi rezultatet
e raporteve ndërkombëtare të

benchmarking. Workshopi u adresohej shoqërive ujësjellës
kanalizime nga rajoni i Danubit që pjesëmarrës në HUB-in e
Danubit, që janë përfshirë në programin e benchmarkimit të
Shoqatës Ndërkombëtare të Kompanive të Furnizimit me Ujë të
Basenit të Lumit Danub (IAWD).

SHUKALB dhe SHUKOS janë duke dhënë me sukses
programin benchmarking për shoqëritë ujësjellës kanalizime në
Shqipëri dhe Kosovë që nga viti 2015, nën një HUB të
përbashkët të udhëhequr nga SHUKOS, dhe tashmë kanë hyrë
në fazën e dytë të programit për periudhën 2016-2018.lexo më

shumë

Delegacioni i ekspertëve Hungarez viziton
SHUKALB

Më 30 mars, SHUKALB priti në
zyrat e tij një delegacion
ekspertësh hungarez të
përfaqësuesve të Shoqatës
Ujësjellës Kanalizime të
Hungarisë, Entit Rregullator të

Energjisë dhe Shërbimeve Publike të Hungarisë, Ministrisë për
Zhvillim Kombëtar të Hungarisë, Kompanisë së Ujësjellësit
Szeged dhe të Ambasadës Hungareze në Tiranë.

Takimi u mbajt në kuadër të një vizite misioni te delegacionit
hungarez në Shqipëri, për t’u takuar dhe shkëmbyer me aktorët
kryesorë të sektorit të ujit rreth çështjeve kryesore të sektorit, si
dhe reformat në vazhdim. Delegacioni ishte takuar paraprakisht
me përfaqësues të Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës
së Shqipërisë, Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve
(AKUK) dhe Entit Rregullator të Ujit të Shqipërisë.lexo më

shumë

http://shukalb.al/sq/fjalori-i-pare-teknik-ne-sektorin-e-ujit-kerkese-per/
http://shukalb.al/sq/benchmarking-hub-shukos-shukalb-merr-pjese-ne-workshopin-e-pare-te-danube-hub-benchmarking/
http://shukalb.al/sq/delegacioni-i-eksperteve-hungarez-viziton-shukalb/
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Të tjera 

USAID siguron asistencë teknike për Bashkinë dhe
Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Elbasan në
Inventarizimin dhe Vlerësimin e Aseteve

Pas implementimit të Reformës Administrative Territoriale,
Bashkia e Re e Elbasanit përbëhet nga një zonë administrative
shërbimi më të madhe. Për rrjedhojë, Shoqëria Ujësjellës
Kanalizime (UK Elbasan) në pronësi të Bashkisë është
rreptësisht përgjegjëse për sigurimin e shërbimeve të furnizimit
me ujë dhe kanalizimeve brenda kufijve të zgjeruar
administrativ të Bashkisë së Elbasanit.

Fokusi më i madh dhe më i rëndësishëm i UK Elbasan
sëfundmi ka qenë kryesisht përgatitja e një inventari të plotë të
bazës së aseteve të furnzimit me ujë dhe kanalizimeve, si dhe
vlerësimin e të gjitha aseteve teknike që shoqëria po i
trashëgon nga siguruesit e mëparshëm, si ujësjellësat apo
njësitë administrative lokale të cilat kanë ekzistuar më parë në
atë zonë. Projekti i USAID për Planifikimin dhe Qeverisjen
Vendore shërbeu si këshilltar teknik për Bashkinë dhe
Ujësjellësin e Elbasanit gjatë gjithë këtij procesi.lexo më shumë

Workshopi “Planifikimi i sigurisë së ujit dhe
menaxhimi i krizave” në Konferencën e PRU-ve të
Evropës Lindore, 7-8 Maj 2018, Zagreb, Kroaci

IAWD me mbështetjen e Programit të Ujit të Danubit dhe
Qendrës Globale për Reduktimin e Katastrofave dhe
Rimëkëmbjen (GFDRR) do të organizojë një workshop të
shkurtër mbi “Planifikimin e sigurisë së ujit dhe
menaxhimin e krizave” në kuadër të Konferencës së IWA-së
të Profesionistëve të Rinj të Ujit të Evropës Lindore, që do të
mbahet më 7-12 maj 2018 në Zagreb, Kroaci (www.iwa-
ywp.eu).

Qëllimi i workshopit, i cili do të organizohet më 7-8 maj 2018,
është që të paraqesë disa pasqyra të Programit të D-LeaP
“Planifikimi i sigurisë së ujit dhe menaxhimi i krizave:
Elementët thelbësorë të vazhdimësisë së biznesit në
menaxhimin e rrezikut të katastrofave”, të cilat do të ofrohen
gjatë këtij viti në rajonin e Danubit (për më shumë informacion,
ju lutemi vizitoni www.d-leap.org).  Në workshop, Pjesëmarrësit
do të mësojnë se si të identifikojnë rreziqet operacionale dhe si
të planifikojnë, përgatisin dhe reagojnë ndaj këtyre incidenteve
për rigjenerim të shpejtë në rast krize apo katastrofash.  Ju
lutem vini re se ky workshop nuk do të zëvendësojë
pjesëmarrjen në Programin e D-LeaP “Planifikimi i sigurisë
së ujit dhe menaxhimi i krizave: Elementët thelbësorë të
vazhdimësisë së biznesit në menaxhimin e rrezikut të
katastrofave”, por duhet të promovojë programin te shoqëritë
ujësjellës kanalizime pjesëmarrëse.lexo më shumë

http://shukalb.al/sq/usaid-siguron-asistence-teknike-per-bashkine-dhe-shoqerine-ujesjelles-kanalizime-elbasan-ne-inventarizimin-dhe-vleresimin-e-aseteve/
http://www.iwa-ywp.eu/
http://www.d-leap.org/
http://shukalb.al/en/workshopi-planifikimi-i-sigurise-se-ujit-dhe-menaxhimi-i-krizave-ne-konferencen-e-pru-ve-te-evropes-lindore-7-8-maj-2018-zagreb-kroaci/
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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/

