
1/17/2019

1/5

  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Shtator 2017

Afati i fundit i regjistrimit me tarifa të
reduktuara po afron!!! – Konferenca dhe
Ekspozita e 5-të e Përbashkët Ballkanike 

Nxitoni të kryeni regjistrimin me Tarifa të Reduktuara në
Konferencën dhe Ekspozitën e 5-të të Përbashkët Ballkanike, e
cila do të zhvillohet në datat 1-2-3 nëntor në Prishtinë,
Kosovë, në Hotel Emerald. Regjistrimi në Konferencë me
tarifa të reduktuara është i mundur deri më datë 15 shtator.

Regjistrimi në Konferencë mund të bëhet përmes secilës prej
dy mënyrave:

Duke plotësuar Formularin e Regjistrimit, dhe duke e
derguar te  info@BalkansJointConference.org
Duke u regjistruar online përmes linkut

Gjithashtu ju do të keni mundësinë të vizitoni Ekspozitën
Teknike e planifikuar për t’u organizuar në një ambjent të gjerë
pranë sallës kryesore të Konferencës, ku shumë kompani
private do të paraqesin produktet e tyre më të fundit, nga tubat,
pompat, matësat, softuerët, si dhe shërbime inxhinierike dhe
menaxhimi.lexo më shumë

PROGRAMI I PËRBASHKËT I TRAJNIMEVE
SHUKALB-SHUKOS 2017 

Shënoni në kalendarin tuaj për Kurset e ardhshme
të Trajnimit

SHUKALB dhe SHUKOS kanë planifikuar të zhvillojnë një sërë
kursesh trajnimi deri në fund të vitit 2017, në kuadër të

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Menaxhimi
 14-15 Shtator

Menaxhimi i Aseteve
 22 Shtator

Shërbimi i Klientit dhe
Marrëdhëniet me Publikun

 25-26 Shtator

Plani i Biznesit për
Përmirësimin e
Performancës

 02-23 Tetor

 

Konferenca dhe
Ekspozita e 5-të e
Përbashkët Ballkanike!

1-2-3 Nëntor 2017,
Prishtinë, Kosovë

 

Kalendari i Përbashkët
i Trajnimeve
SHUKALB-SHUKOS
2017

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://www.emeraldhotel.info/
http://balkansjointconference.org/wp-content/uploads/2017/07/Formulari-i-Regjistrimit-ne-Konference-2017.pdf
mailto:info@BalkansJointConference.org
http://balkansjointconference.org/sq/conference-registration-form/
http://shukalb.al/sq/afati-i-fundit-i-regjistrimit-me-tarifa-te-reduktuara-po-afron-konferenca-dhe-ekspozita-e-5-te-e-perbashket-ballkanike/
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/2017/01/Menaxhimi.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Menaxhimi-i-Aseteve.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Sherbimi-i-Klientit-dhe-Marredheniet-me-Publikun.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Plani-i-Biznesit-per-permiresimin-e-performances.pdf
http://balkansjointconference.org/
http://balkansjointconference.org/
http://shukalb.al/en/trajnime/kalendar/
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.

Programit të Përbashkët të Kurseve
të Trajnimit që të dy Shoqatat kanë
ndërmarre sëbashku për të
përmbushur nevojat për ngritjen e
kapaciteteve të stafit të shoqërive të

tyre anëtare ujësjellës kanalizime.

Në tabelën e mëposhtme janë listuar të gjithë kurset e trajnimit
të planifikuar për t’u dhënë gjatë periudhës Shtator-Dhjetor
2017. Duke klikuar mbi titullin e secilit kurs, ju mund të hapni
broshurën e kursit të kërkuar që përmban informacion rreth
pozicionit të punës që u adresohet, objektivave të kursit,
metodën e trajnimit, materialeve dhe tarifave të regjistrimit.lexo

më shumë

Është koha për t’u regjistruar për Kursin e Trajnimit
“Plani i Biznesit për Përmirësimin e Performancës"

Shtatori është muaji kur shoqëritë
ujësjellës kanalizime mendjonë për
përgatitjen e Planit të Biznesit për
vitet e ardhshme. Prandaj SHUKALB
ka kënaqësinë të njoftojë se kursi i

trajnimit "Plani i Biznesit për Përmirësimin e Performancës" do
të fillojë më 2 tetor 2017.

Ky kurs trajnimi është veçanërisht i vlefshëm për drejtuesit e
departamentit ekonomik, inxhinierik, shitjes dhe shërbimit me
klientin.

Ne ju inkurajojmë që të nxitoni të regjistroheni, pasi në këtë
raund të parë do të marrin pjesë vetëm 10 shoqëri ujësjellës
kanalizime!

Për më tepër informacion ju lutem lexoni Broshurën.

SHUKALB dhe SHUKOS do të ofrojnë së bashku
Programet e Partneritetit të Danubit (D-LeaP)

Në frymën e bashkëpunimit në
kuadër të Programit të Përbashkët të
Trajnimit, SHUKALB dhe SHUKOS i
janë bashkuar Partneritetit të Danubit
për ngritjen e kapaciteteve (D-LeaP).
 D-LeaP është një iniciativë e
udhëhequr nga Shoqata
Ndërkombëtare e Kompanive të

Furnizimit me Ujë në Basenin e Lumit të Danub (IAWD) e cila
synon të ofrojë programe për ngritjen e kapaciteteve nëpërmjet
bashkëpunimit me shoqatat ujësjellës kanalizime në rajonin e

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/shenoni-ne-kalendarin-tuaj-per-kurset-e-ardhshme-te-trajnimit/
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2016/07/Broshura-PLANI-I-BIZNESIT-P%C3%8BR-SHUKSH_3.pdf
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Danubit, me qëllim përmirësimin e shërbimeve të furnizimit me
ujë dhe kanalizimeve në rajonin e Danubit.

Programet e planifikuara për t’u ofruar nga SHUKALB dhe
SHUKOS, duke filluar nga tetor 2017 janë:

Efiçenca Komerciale

Ky program do të ndihmojë pjesëmarrësit e shoqërive UK në
mbledhjen, auditimin dhe analizimin e të dhënave që lidhen me
eficencën komerciale dhe ndërmarrjen e veprimeve  bazuar në
këto të dhëna, për të nxitur uljen e shpenzimeve, rritjen e
mbledhjes së të ardhurave dhe efikasitetin e përgjithshëm
komercial.  Programi do të ofrojë një qasje të standardizuar
dhe të detajuar për planin e biznesit dhe do të sigurojë mjetet
dhe veprimet e duhura për përmirësimin e eficencës
komerciale.lexo më shumë

Të reja nga Sektori 

Njoftim rreth Ndryshimeve të Qeverisë së Re në
Sektorin e Ujit!

SHUKALB dëshiron të informojë se gjatë Asamblesë
Kombëtare të Partisë Socialiste të Shqipërisë, të mbajtur më
27 gusht, Kryeministri, Edi Rama, njoftoi mbi ndryshimet e reja
në organizimin e ministrive shqiptare. Sektori i Ujësjellës
Kanalizimeve do të jetë nën varësi të Ministrisë së sapo
formuar të Energjisë dhe Infrastrukturës, e cila do të drejtohet
nga Ministri Damian Gjiknuri.

Në emër të Bordit të Drejtorëve të SHUKALB dëshirojmë të
përgëzojmë Ministrin Gjiknuri për emërimin dhe t'i urojmë
sukses.

Në botimet e ardhshme të Burimit, SHUKALB do të sigurojë më
shumë informacion rreth sektorit të ujit, ku do të përfshihen
fushat e menaxhimit të burimeve ujore, autoritetet e baseneve
ujore dhe higjiena e ujit.

Lajme nga anëtarët tanë  

Ujësjellës Kanalizime Tiranë organizon Dëgjesë
Publike mbi tarifat e reja të propozuara

Me datë 27 korrik, në ambjentet e Hotel Tirana International,
Ujësjellës Kanalizime Tiranë sëbashku me Bashkinë e Tiranës
zhvilluan një dëgjesë publike në lidhje me kërkesën për
ndryshimin e tarifës së shërbimit të ujit në qytetin e Tiranës.

Në këtë dëgjesë morën pjesë qytetarë të Tiranës, përfaqësues

http://shukalb.al/sq/shukalb-dhe-shukos-angazhohen-si-nje-hub-i-perbashket-ne-partneritetin-e-danubit-d-leap/
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të institucioneve të ndryshme, media, shoqata, organizata, si
dhe të kompani private. Shoqëria UK Tiranë u përfaqësua nga
Redi Molla, Drejtor i Përgjithshëm, Evis Gjebrea,
Nëndrejtoreshë e UKT dhe Ortion Dhami, Drejtor i
Departamentit inxhinierik, ndërsa Bashkia Tiranë u përfaqësua
nga Taulant Tusha, Drejtori i Përgjithshëm i Punëve Publike.
Dëgjesa u organizua në formën e një debati të hapur midis
përfaqësuesve të UKT-së dhe Bashkisë Tiranë, dhe
pjesëmarrësve.lexo më shumë

Ujësjellës Kanalizime Tiranë dhe Banka Evropiane
për Rindërtim dhe Zhvillim bien dakord për
Programin e Madh të Investimeve për përmirësimin
e furnizimit me ujë

Kohët e fundit, Shoqëria Ujësjellës
Kanalizimeve Tiranë dhe Banka
Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
(BERZH) kanë punuar së bashku për
të vendosur bazat për një hua

investimi deri në 30 milionë euro e ndarë në dy këste prej 15
milion Euro secila. Kësti i parë do të përdoret për zgjerimin e
kapacitetit të Impiantit të Trajtimit të Ujit të Bovillës dhe
ndërtimin e një tubacioni të ri ujor i cili do të transferojë ujin nga
Impianti i Trajtimit të Ujit të Bovillës në pjesën veriperëndimore
të qytetit të Tiranës përmes vetërrjedhjes.

Fillimi i këstit të dytë do të përcaktohet në një fazë të
mëvonshme pas përfundimit të një studimi lidhur me Burimet
Strategjike të Ujit të UK Tiranë. Studimi do të përcaktojë
investimin me kosto më efiçiente dhe më të qëndrueshëm
ekonomikisht për të adresuar më tej mungesat e ujit në Tiranë,
duke vlerësuar opsionet strategjike si nga ana e kërkesës
ashtu dhe e ofertës. Opsionet nga ana e ofertës mund të
përfshijnë shfrytëzimin e burimeve të reja të ujit, si Guri i
Bardhë, opsionet nga ana e kërkesës mund të përfshijnë
rehabilitimin e rrjetit të ujit të Tiranës dhe instalimin e matësave
strategjikë të rrjedhës/presionit ose një përzierje të
zgjidhjeve.lexo më shumë

http://shukalb.al/sq/ujesjelles-kanalizime-tirane-organizon-degjese-publike-mbi-tarifat-e-reja-te-propozuara/
http://shukalb.al/sq/shoqeria-ujesjelles-kanalizime-tirane-dhe-banka-evropiane-per-rindertim-dhe-zhvillim-bien-dakord-per-programin-e-madh-te-investimeve-per-permiresimin-e-furnizimit-me-uje/
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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

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

