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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Dhjetor 2019

Ndikimi i tërmetit të 26 nëntorit në rrjetet e
furnizimit me ujë dhe përgjegjshmëria dhe
solidariteti i Sektorit të Ujit 

Në mëngjesin e 26 nëntorit
2019, Shqipëria u godit nga
tërmeti më i fortë i regjistruar
në dekada, me magnitudë 6.4 t
shkallës Rihter. Fatkeqësisht,
51 persona humbën jetën, mbi
1,000 persona u plagosën,
dhe shumë ndërtesa janë
shembur dhe janë dëmtuar
rëndë, kryesisht në qytetet e

Durrësit dhe Thumanës, si dhe në zonat e tjera të Krujës,
Tiranës, Lezhës dhe Kavajës.

Orët e para pas tërmetit ishin kritike për të shpëtuar jetën e
njerëzve që kishin mbetur nën rënoja. Departamenti Teknik i
Shoqërisë Ujësjellës Kanalizimeve Durrës (UK Durrës) iu
përgjigj me shpejtësi kësaj urgjence, duke ngritur një ekip
verifikimi për të ndihmuar operacionin e kërkim-shpëtimit në
ndërtesat e shembura. Operacioni u drejtua nga stafi inxhinierik
i UK Durrës dhe u krye nga stafi i departamentit të
mirëmbajtjes, të cilët bënë një punë heroike, në rrethana
shumë të rrezikshme.

SHUKALB luajti një rol proaktiv duke ofruar mbështetjen e tij
për shoqëritë UK më të prekura, kryesisht UK Durrës dhe UK
Krujë.lexo më shumë

Pasqyra e Eventeve 

Konferenca dhe Ekspozita e 7-të e Përbashkët
Ballkanike 2019 “Ujë për të gjithë”: Një histori
suksesi e vazhdueshme për SHUKALB dhe
SHUKOS!

Më 6, 7, 8 Nëntor 2019, SHUKALB në bashkëpunim me
SHUKOS (Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës)
organizuan Konferencën dhe Ekspozitën e gjashtë të
Përbashkët Ballkanike me temë “Ujë për të gjithë”, në Hotel

                         

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Menaxhimi i ujit në klimë të
ftohtë 2020

Harbin, Kinë
12 – 14 Janar 2020

Konferenca e 2-të e IWA-së
për Profesionistët e Rinj
Polakë të Ujit

Varshave, Poloni
12-14 Shkurt

Konferenca e 6-të e IWA-se
per Profesionistët e Rinj të
Ujit të BeNeLux

Luksemburg
12-14 Shkurt 2020

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/english-the-impact-of-the-26-november-earthquake-in-the-water-supply-networks-and-the-responsiveness-and-solidarity-of-the-water-sector/
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://wmcc2020.net/
http://iwa-ywp.pl/
http://www.ywpbenelux.org/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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.

Emerald, në Prishtinë, Kosovë.
Eventi i këtij viti shënoi
pjesëmarrjen e saj më të lartë
në historinë e konferencave
tona, me një rekord prej mbi
550 pjesëmarrësish të ardhur
nga 16 vende të ndryshme nga
Ballkani, Evropa dhe më gjerë.

Konferenca sërish arriti
qëllimin e saj për të stimuluar dialogun midis aktorëve të
ndryshme dhe për të ofruar mundësi për profesionistët e ujit,
politikëbërësit dhe profesionistët e biznesit nga sektori për të
diskutuar mbi çështjet shqetësuese, të shkëmbenin
informacion dhe të ndanin përvojat e tyre në përpjekje për të
ndihmuar zhvillimin e mëtejshëm të sektorit të furnizimit me ujë
dhe kanalizimeve në Rajonin e Ballkanit.

Para nisjes së Ceremonisë së Hapjes, më 6 Nëntor, u
organizuan disa evente Para-Konferencës duke përfshirë
Forumin e Grupimit të Profesionistëve të Rinj të Ujit me temë
"Edukimi për Zhvillimin e Karrierës së Profesionistëve të Rinj të
Ujit", Takimin special me temë "Programi i Certifikimit të Bazuar
në Testim", dhe Workshopin Rajonal i Programit të
Benchmarking për HUB-in Kosovë dhe Shqipëri.lexo më

shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

Ekspozita e SHUKALB “Uji përmes syve të
fëmijëve” sjell përsëri mesazhe të çiltëra por të
forta mbi ujin nga fëmijët

Nëntori është muaji më emocionues për SHUKALB. Përveç
Konferencës së Përbashkët Ballkanike të SHUKALB, një nga
programet më të dashura të saj për edukimin dhe
ndërgjegjësimin publik, Programi “Miqtë e Ujit”, kulmon me
Ekspozitën e Fëmijëve “Uji përmes syve të fëmijëve”. Si
tradicionalisht, edhe këtë vit, Ekspozita e Fëmijëve u organizua
dhe u hap për publikun gjatë Javës Kombëtare të Ujit në
Shqipëri, nga data 1 deri në 4 Nëntor 2019, në Qendrën Rinore
të Tiranës.

Ekspozita u hap zyrtarisht më 1 nëntor 2019 nga Znj. Elisabeta
Poçi, Zëvendës Drejtore Ekzekutive e SHUKALB dhe mësuesit
dhe nxënësit nga shkollat “Edith Durham”, “Siri Kodra” dhe

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/english-7th-balkans-joint-conference-and-exhibition-2019-water-for-all-a-continued-success-story-for-shukalb-and-shukos/
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“Dora D’Istria” të Tiranës. Në fjalën e saj, Znj Poçi falënderoi
partnerin institucional, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
së Shqipërisë, si dhe mësuesit dhe prindërit, të cilët
mundësuan përhapjen e njohurive thelbësore mbi çështje të
rëndësishme të ujit për brezat e ardhshëm në të gjithë
Shqipërinë, dhe mbjellur kështu farat për zhvillimin e
mëtejshëm të sektorit të ujit në vendin tonë.lexo më shumë

SHUKALB ftohet të ndajë perspektivat në Tryezën
Rrumbullakët të 3-të Rajonale të Nexus në Evropën
Juglindore

Me 16-18 Tetor 2019, në Tiranë, Global Water Partnership –
Mediterranean organizoi Tryezën e Rrumbullakët të 3-të
Rajonale të Nexus në Evropën Juglindore (EJL). Eventi 3-ditor
u organizua në bashëpunim me Ministrinë Gjermane për
Mjedisin, Ruajtjen e Natyrës dhe Sigurinë Bërthamore dhe u
mbështet nga Agjencia Federale Gjermane e Mjedisit, Rrjeti
Ndërkombëtar i Shkëmbimit të Njohurive dhe Burimeve Ujore
të Global Environment Facility (GEF), dhe Agjencia Austriake e
Zhvillimit.

Tryeza e Rrumbullakët e 3-të Rajonale e Nexus vjen pas 2
eventeve të mëparshme të mbajtura në Beograd në 2017 dhe
në Shkup në vitin 2018. Qëllimi i përgjithshëm i këtyre tryezave
të rrumbullakëta është të ndihmojë në arritjen e objektivave të
lidhura me Nexus-in të Dimensionit “Mjedis” i Strategjisë
SEE2020, duke lehtësuar proceset e dialogut në Rajonin e
Evropës Juglindore për inkorporimin e konsideratave të Nexusit
të Ujë-Energji-Ushqim-Ekosistem në planifikimin kombëtar dhe
ndërkufitar të burimeve të ujit.

Kjo tryezë e 3-të e rrumbullakët u fokusua kryesisht në forcimin
e kapaciteteve në lidhje me asistimin drejt identifikimit dhe
përparësisë së zgjidhjeve të lidhura me Nexus dhe diskutimin e
hapave të ardhshëm të mundshëm në nivelin rajonal.lexo më

shumë

 

Anëtarësohuni në SHUKALB Kurset e Trajnimit Na kontaktoni

Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë,

http://shukalb.al/sq/ekspozita-e-shukalb-uji-permes-syve-te-femijeve-sjell-perseri-mesazhe-te-ciltera-por-te-forta-mbi-ujin-nga-femijet/
http://shukalb.al/sq/shukalb-ftohet-te-ndaje-perspektivat-ne-tryezen-rrumbullaket-te-3-te-rajonale-te-nexus-ne-evropen-juglindore/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
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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

mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

