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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Qershor 2018

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 2018 

SHUKALB zhvillon kursin e trajnimit “Cilësia e ujit
në sistemin e shpërndarjes”

Në kuadër të Programit të
Përbashkët të Trajnimit, në datat 10-
11 maj, në Tiranë, SHUKALB dha me
sukses kursin e trajnimit “Cilësia e
ujit në sistemin e shpërndarjes”. Që

nga nisja e Programit të Përbashkët të Trajnimit, kjo është hera
e tretë që jepet ky kurs trajnimi. Trajnimi u drejtua nga Prof.
Tania Floqi dhe Inxh. Astrit Menalla dhe u ndoq nga stafi i
shoqërive ujësjellës-kanalizime të Sarandës, Lezhës, Himarës
dhe Tepelenës.

Kursi i trajnimit mbuloi tema të tilla si transformimet kimike,
fizike dhe biologjike të ujit kur ai hyn dhe qarkullon në rrjetin
shpërndarës, monitorimin e rrjetit dhe praktikat e mbikëqyrjes,
procesin e dezinfektimit dhe aplikimin e klorit.lexo më shumë

Nxitoni të regjistroheni për kurset e trajnimit që do
të zhvillohen gjatë muajit Qershor 2018

SHUKALB dhe SHUKOS kanë
planifikuar dhënien e tre kurseve të
tjera të trajnimit gjatë muajit qershor
2018, në kuadër të Programit të
Përbashkët të Trajnimit. Kurset e

trajnimit që do të jepen janë: “Menaxhimi”, “Kontrolli i
Rrjedhjeve” dhe “Menaxhimi i Performancës nëpërmjet
Benchmarking”.

Kursi i tajnimit “Menaxhimi”, do të zhvillohet më 18-19 qershor,
në Tiranë, dhe do të trajtojë çështje që kanë të bëjnë me

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Menaxhimi i Humbjeve të
Ujit I&II

 11-12 Qershor

Menaxhimi
 18-19 Qershor

Kontrolli i Rrjedhjeve
 25 Qershor

Menaxhimi i Performancës
nëpërmjet Benchmarking

 28-29 Qershor

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

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

Palermo, Itali
 01 – 06 Korrik, 2018

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

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/shukalb-zhvillon-kursin-e-trajnimit-cilesia-e-ujit-ne-sistemin-e-shperndarjes/
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/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://www.iwa-network.org/events/13th-international-conference-on-hydroinformatics-hic-2018/
http://www.iwa-network.org/events/11th-international-conference-on-urban-drainage-modelling-udm2018/
https://www.weftec.org/
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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

përgjegjësitë e përditshme të menaxherëve si komunikimi,
krijimi dhe menaxhimi i ekipeve, zgjidhja e problemeve dhe
marrja e vendimeve. Kursi i trajnimit është veçanërisht i
vlefshëm për drejtorët e përgjithshëm të shoqërive ujësjellës
kanalizime, drejtorët teknik dhe menaxherët.lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB merr pjesë në Konferencën e Ujit të
Danubit

Konferenca e Ujit të Danubit u
mbajt në datat 02-03 maj
2018, në Vjenë, Austri, e
organizuar bashkërisht nga
Banka Botërore dhe Shoqata
Ndërkombëtare e Kompanive
të Furnizimit me Ujë të Basenit

të Lumit Danub (IAWD). Tema e konferencës për këtë vit ishte
"Arritja e shërbimeve të qëndrueshme ujësjellës kanalizime për
të gjithë: progresi, sfidat dhe veprimet e ardhshme në Rajonin
e Danubit".

Konferenca mblodhi 165 pjesëmarrës nga qeveritë kombëtare
dhe lokale, agjencitë rregullatore, shoqatat e ujit dhe shoqatat
profesionale, si dhe akademia, të cilët vinin nga 16 vende të
rajonit të Danubit.lexo më shumë

SHUKALB dhe SHUKOS organizojnë një vizitë
studimore në Sofje për pjesëmarrësit e programit
Benchmarking HUB për Kosovën dhe Shqipërinë

Më 29 – 31 maj 2018,
SHUKALB dhe SHUKOS
organizuan një vizitë studimore
në Sofje, Bullgari, në kuadër të
programit të tyre të përbashkët
të Benchmarking HUB për
Kosovën dhe Shqipërinë.
Vizita studimore u drejtua nga

Koordinatorja e HUB-it, znj. Nadire Vitija, SHUKOS, dhe u
ndoq nga koordinatorët e shoqërive ujësjellës kanalizime,
pjesëmarrës në Benchmarking HUB, të Tiranës, Fierit,
Shkodrës, Kamzës, Prishtinës, Pejës, Mitrovicës, Ferizajt ,
Gjilanit dhe Prizrenit.

New Orleans, Louisiana,
SHBA

 29 Shtat. - 03 Tetor, 2018

 

Programi i Përbashkët i
Trajnimit 2018

 

Katalogu i Trajnimeve
2018

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/shenoni-ne-kalendarin-tuaj-per-kurset-e-trajnimit-qe-do-te-zhvillohen-ne-qershor-2018/
http://shukalb.al/sq/shukalb-merr-pjese-ne-programin-e-konferences-se-ujit-te-danubit/
http://shukalb.al/sq/trajnime/kalendar/
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.

Qëllimi i vizitës ishte shkëmbimi i njohurive dhe përvojës me
Benchmarking HUB të Bullgarisë, informimi mbi progresin e
programit në Bullgari dhe mbi situatën aktuale të sektorit të ujit
në Bullgari.lexo më shumë

Lajme nga sektori 

Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve
organizon takimin mbi “Analizën e Performancës
për Sektorin Ujësjellës Kanalizime, 2017”

Me datë 8 Maj 2018, në Tiranë,
Agjencia Kombëtare e Ujësjellës
Kanalizimeve (AKUK) organizoi
një takim me perfaqësues të
shoqërive ujësjellës kanalizime,
pushtetit vendor, donatorë, dhe
aktorë të tjerë të sektorit.

Qëllimi i takimit ishte të prezantohej mbi ecurinë e zbatimit të
aksionit për ujin, sfidat dhe prioritetet e qeverisë, situatën e
përgjithshme dhe vlerësimin e performancës së sektorit dhe
shoqërive të Ujësjellës Kanalizimeve.lexo më shumë

Programet e edukimit dhe ndërgjegjësimit 

Programi i SHUKALB Miqtë e Ujit ka përfunduar me
sukses ekspozitat lokale

Programi “Miqtë e Ujit” tashmë ka
filluar. Gjatë muajit prill, fëmijët, sipas
udhëzimeve të mësuesve të tyre,
kanë punuar për plotësimin e
broshurës së fëmijëve, duke mësuar

ndërkohë koncepte të thjeshta mbi prodhimin e ujit, trajtimin e
ujit dhe ruajtjen e ujit. Pas plotësimit të broshurës, fëmijët janë
angazhuar të shprehin përmes një vizatimi atë çka ata kanë
mësuar në program. Gjatë muajit maj, shkollat organizuan
ekspozita lokale ku u shfaqën vizatimet e fëmijëve.lexo më

shumë

SHUKALB organizon orientimin e mësuesve në
kuadër të programit Dita Botërore e Monitorimit të
Ujit, 2018

Më 2 maj, SHUKALB organizoi një sesion orientues për të
gjithë mësuesit e biologjisë dhe kimisë të shkollave që marrin

http://shukalb.al/sq/shukalb-dhe-shukos-organizojne-nje-vizite-studimore-ne-sofje-per-pjesemarresit-e-programit-benchmarking-hub-per-kosoven-dhe-shqiperine/
http://shukalb.al/sq/agjencia-kombetare-e-ujesjelles-kanalizimeve-organizon-takimin-mbi-analizen-e-performances-per-sektorin-ujesjelles-kanalizime-2017/
http://shukalb.al/sq/programi-i-shukalb-miqte-e-ujit-ka-perfunduar-me-sukses-ekspozitat-lokale/
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pjesë në programin Dita
Botërore e Monitorimit të Ujit
2018. Objektivi i takimit ishte
njohja e mësuesve me
materialet mësimore,
udhëzimet, skedulën e

programit , modulet e mësimdhënies, si dhe procedurat për
trajtimin dhe përdorimin e test kits-eve.

Takimi u organizua dhe u drejtua nga Znj. Olta Ceca,
Menaxhere e Programeve të SHUKALB. Pas marrjes së
udhëzimeve të programit, mësuesve iu dorëzuan materialet e
nevojshme për monitorimin e parametrave të ujit si pH,
turbiditeti, temperatura dhe oksigjeni i tretur në ujë, të gjitha
pjesët e Test Kit.lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë 

Shoqëritë Anëtare të SHUKALB prezantojnë në
programin e Workshopit Ekonomik Rajonal, në
Bukuresht, Rumani

Një workshop rajonal mbi
“Rregullimin Ekonomik të Sektorit të
Ujit në Vende të Ndryshme” u
organizua më 15 maj 2018, në
Bukuresht, Rumani, në kuadër të
Forumit Rajonal të Ujit të Danubit të
Evropës Lindore 2018, që u zhvillua
më 14 dhe 16 maj.

Workshopi u organizua me
mbështetjen e Komisionit Ekonomik të Shoqatës Rumune së
Ujit së bashku me tre Grupe Specialistësh nga Shoqata
Ndërkombëtare e Ujit (Ekonomi dhe Statistika, Komunikimi me
Publikun dhe Klientin, Qeverisja dhe Rregullimi Institucional)
dhe iu drejtua menaxherëve të kompanive të ujit, autoriteteve
rregullatore, si dhe aktorëve të tjerë të sektorit të ujit.lexo më

shumë

Të tjera 

SHUKALB merr pjesë në takimin orientues për
personat përgjegjës në projektin Rrjeti Rajonal i
Zhvillimit të Kapaciteteve (RCDN) për Shërbimet e
Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve

http://shukalb.al/sq/shukalb-organizon-orientimin-e-mesuesve-ne-kuader-te-programit-dita-boterore-e-monitorimit-te-ujit-2018/
http://shukalb.al/sq/shoqerite-anetare-te-shukalb-prezantojne-ne-programin-e-workshopit-ekonomik-rajonal-ne-bukuresht-rumani/
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Takimi i parë orientues për personat përgjegjës të projektit
Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve (RCDN) për
Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve u mbajt më
16-17 maj në Beograd, Serbi. SHUKALB u përfaqësua në këtë
takim nga Arbana Kola, Specialiste për Zhvillimin e Kurseve në
Furnizimin dhe Trajtimin e Ujit të Pijshëm.

Qëllimi i takimit ishte mbledhja e personave përgjegjës të
RCDN-së nga secili prej vendeve pjesëmarrës të projektit, për
t’u ofruar një orientim të përgjithshëm rreth projektit, modelin
operacional të RCDN-së, rolet kryesore dhe funksionet në nivel
rajonal dhe kombëtar, si dhe detyrat dhe përgjegjësitë kryesore
të personave përgjegjës në koordinimin e aktiviteteve të
organizatës së tyre përkatëse brenda RCDN-së. Përveç kësaj,
të gjitha aktivitetet e ardhshme të projektit u diskutuan në
detaj.lexo më shumë

SHUKALB merr pjesë në takimin e Forumit
Profesional të Shërbimeve Publike

Me 25 maj 2018, Shoqata e
Bashkive të Shqipërisë në
bashkëpunim me Fondacionin
Hanns Siedel organizuan
Takimin e Forumit Profesional
të Shërbimeve Publike. Në
këtë takim morën pjesë

përfaqësues të bashkive dhe shoqërive ujësjellës kanalizime të
Elbasanit, Kamzës, Vorës, Vau i Dejës dhe Mallakastër. E ftuar
në takim ishte dhe Znj. Lindita Sotiri, Këshilltare pranë
Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. SHUKALB u
përfaqësua në takim nga Z. Alban Kushi, Menaxher i
Shërbimeve me Anëtarët dhe Adminstratës.

Takimi u hap nga Z. Agron Haxhimali, Drejtor Ekzekutiv i
Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë, i cili përshëndeti të
pranishmit dhe më pas ja la fjalën Znj. Sotiri e cila prezantoi
mbi reformat në sektorin e ujit dhe situatën aktuale, dhe

http://shukalb.al/sq/shukalb-merr-pjese-ne-takimin-orientues-per-personat-pergjegjes-ne-projektin-rrjeti-rajonal-i-zhvillimit-te-kapaciteteve-rcdn-per-sherbimet-e-furnizimit-me-uje-dhe-kanalizimeve/
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organizimin administrativ te shërbimit të furnizimit me ujë. 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/shukalb-merr-pjese-ne-takimin-e-forumit-profesional-te-sherbimeve-publike/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

