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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Shkurt 2018

Lajme nga anëtarët tanë 

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Lezhë merr
vlerësime pozitive gjatë takimeve të qeverisë
Shqiptare në qytetin e Lezhës

Më datë 12 janar 2018, në
Lezhë, u organizua mbledhja
e parë për vitin 2018 e
qeverisë së Shqipërisë,
ndërsa ditën e nesërme u
organizua një takim me

drejtues të institucioneve qendrore e vendore të qytetit të
Lezhës. Gjatë takimit kryeministri, z. Edi Rama, ndër të tjera, u
ndal dhe te reforma e ujit duke e cilësuar si një element shumë
të rëndësishëm të procesit qeverisës të këtij viti dhe shprehu
vullnetin e qeverisë për ta çuar përpara këtë reformë

Gjatë fjalës së tij, z. Rama dha mesazhe të qarta për zbatimin
e reformës, ku theksoi: “Dje, me vendimin e qeverisë që kemi
marrë këtu në Lezhë kemi përcaktuar edhe mbështetjen
financiare për të gjitha familjet në nevojë për vendosjen e
matësve falas dhe pastaj, për të subvencionuar pagesën e ujit.
Është e domosdoshme që të vazhdojmë të rrisim ndjeshmërinë
lidhur me faktin se ky është muaji i fundit në të cilin ata
konsumatorë, biznese apo familjarë që kanë lidhje të
paligjshme të legalizojnë lidhjet, të vendosin matësit, pa asnjë
penalizim. Ndërkohë që duke filluar nga muaji shkurt, kjo gjë do
të bëhet, por do të ketë penalizime dhe pasoja”.lexo më shumë

Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në aksion për
zbatimin e reformës së sektorit te ujit

Pas nisjes së reformës në sektorin e ujit dhe “Aksionit për Ujin”
nga qeveria shqiptare në fillim të nëntor 2017, shoqëritë
ujësjellës kanalizime anëtare të SHUKALB kanë marrë
menjëherë masat e nevojshme për impelementimin me sukses

                         

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

 

Kurset e Trajnimit për
vitin 2018

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/shoqeria-ujesjelles-kanalizime-lezhe-merr-vleresime-pozitive-gjate-takimeve-te-qeverise-shqiptare-ne-qytetin-e-lezhes/
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://shukalb.al/sq/trajnime/
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.

të saj.

Secila shoqëri ka informuar
konsumatorët e saj përmes
kanaleve të tyre të informimit
mbi qëllimin e Aksionit për

Ujin, masat e nevojshme që duhet të ndërmarrin konsumatorët,
si dhe afatet respektive. Gjatë kësaj periudhe shoqëritë
ujësjellës kanalizime kanë nxitur konsumatorët e tyre që të
deklarojnë lidhjet e tyre të paligjshme dhe të legalizojnë
marrëdhëniet me shoqërinë përmes një kontrate shërbimi.lexo

më shumë

Kurset e Ardhshme të Trajnimit 

Pasqyrat fiananciare dhe roli i tyre në
vendimmarrje

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.

Disa nga objektivat e këtij kursi trajnimi janë:

Identifikimi i setit të plotë të pasqyrave financiare dhe
informacionit që mbart secila prej tyre
Shpjegimi i rolit të pasqyrave financiare në procesin e
vendimmarrjes për nivelet e larta të menaxhimit
Kuptimi i informacionit të pasqyrave financiare
karakteristike për shoqëritë UK

Kursi i trajnimit është planifikuar të jepet në fillim të marsit
2018. Datat specifike të trajnimit do të ofrohen së shpejti.

Ju mund të regjistroheni duke shkarkuar dhe plotësuar
formularin e regjistrimit të cilin mund ta gjeni duke klikuarkëtu.

Për më shumë informacion mbi kursin e trajnimit klikoni linkun
këtu.

Të tjera  

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/english-water-supply-and-sewerage-companies-in-action-for-the-implementation-of-water-sector-reform/
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/02/Formulari-i-Regjistrimit_Pasqyrat-financiare-dhe-roli-i-tyre-ne-vendimmarrje.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/02/Pasqyrat-financiare-dhe-roli-i-tyre-ne-vendimmarrje-Pershkrimi-i-kursit.pdf
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SHUKALB zhvillon kursin e Trajnimit të Trajnerëve
(ToT)

Më 25 janar dhe më 1 shkurt,
SHUKALB zhvilloi një kurs të
Trajnimit të Trajnerëve (ToT).
ToT u organizua në kuadër të
projektit ” Zhvillimi i

Qëndrueshëm i Kapaciteteve të Sektorit të Ujit në Shqipëri “,
me mbështetjen financiare të USAID. ToT i drejtohej
ekspertëve të fushës të SHUKALB, të angazhuar në procesin e
zhvillimit të kurseve të trajnimit brenda projektit, dhe dhënien e
trajnimit në kuadër të Programit të Përbashkët të Trajnimit, i
drejtuar nga SHUKALB në bashkëpunim me SHUKOS.
Pjesëmarrësit ishin profesionistë nga shoqëritë ujësjellës
kanalizime në Kosovë dhe Shqipëri, akademikë, si dhe
konsulentë të pavarur.

Trajnimi u përgatit dhe u dha nga z. David Turner, së bashku
me z. Joshua Miekley dhe znj. Entela Kishta, ekspertë në
aftësitë facilituese në mësimdhënien për të rritur nga
Organizata e Qendrës Lincoln në Shqipëri.lexo më shumë

Workshopi rajonal mbi programin e përbashkët të
Benchmarking HUB

Workshopi rajonal për ciklin e
tretë të programit të
përbashkët HUB
Benchmarking për Kosovën
dhe Shqipërinë, u zhvillua

më 25 dhe 26 janar 2018, në qytetin e Durrësit. Workshopi dy
ditor morën u ndoq nga koordinatorët e shoqërive ujësjellës
kanalizime pjesëmarrëse në program (Tiranë, Durrës, Vlorë,
Shkodër, Prishtinë, Pejë, Mitrovicë, Ferizaj dhe Gjilan), së
bashku me përfaqësues nga SHUKALB dhe SHUKOS. Të ftuar
për të marrë pjesë në workshop ishin edhe shoqëri të tjera
ujësjellës kanalizime që nuk janë akoma pjesë e programit, nga
të cilat ishte e pranishme Shoqëria Ujësjellës Kanalizime
Kamëz.

Në ditën e parë të workshopit, që u mbajt në Hotel Bonita,
Durrës, grupi i koordinatorëve të shoqërive pjesëmarrëse në
program, morën pjesë në një ushtrim ku u njohën me raportin
final të shoqërisë së tyre, në të cilën perfomanca në disa fusha
si treguesit financiarë, ekonomikë dhe teknikë, krahasohej me
shoqëritë e tjera në program, si dhe me mesataren e shoqërive
të huaja që janë marrë si referencë. Në vazhdim, koordinatorja

http://shukalb.al/sq/shukalb-zhvillon-kursin-e-trajnimit-te-trajnereve-tot/
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e programit Nadire Vitija, prezantoi një mori krahasimesh që
ishin gjeneruar nga platforma EBC, si dhe demonstroi në
mënyre praktike mundësine e kërkimeve dhe rezultateve që
mund të gjenerohen nga platforma.lexo më shumë

Konferenca e 10-të Ndërkombëtare “Uji dhe Mbetjet
– Realiteti dhe Sfidat”, 24-26 Prill 2018, Ohër,
Maqedoni 

Dëshirojmë t’ju informojmë se ADKOM (Shoqata e Ofruesve të
Shërbimeve Komunale të Republikës së Maqedonisë),
organizon Konferencën e 10-të Ndërkombëtare “Uji dhe
Mbetjet – Realiteti dhe Sfidat”, e cila do të mbahet në
datat 24-26 Prill 2018, në Ohër, Maqedoni, në Hotel
Metropol.

Konferenca e dhjetë ndërkombëtare me punimet e paraqitura
duhet të japë përgjigje dhe udhëzime për funksionimin e
ndërmarrjeve publike në Republikën e Maqedonisë,
përgjegjëse për furnizimin me ujë të popullsisë, kullimin e
ujërave të ndotura fekale, grumbullimin dhe shkarkimin e
mbetjeve, lokalizimin dhe në çfarë niveli është ofrimi i
shërbimeve për qytetarët, dhe sigurisht përmbushja e
detyrimeve ndaj qytetarëve si përfitues.lexo më shumë
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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/workshopi-rajonal-mbi-programin-e-perbashket-te-benchmarking-hub-2/
http://shukalb.al/sq/thirrje-per-punimet-tuaja-konferenca-nderkombetare-uji-dhe-mbetjet-realiteti-dhe-sfidat-24-26-prill-2018-oher/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

