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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Gusht 2019

Afati i fundit për të dorëzuar një abstrakt në
Konferencën dhe Ekspozitën e 7-të të
Përbashkët Ballkanike po afron! 

SHUKOS dhe SHUKALB ju inkurajojnë të nxitoni për të
dorëzuar abstraktin tuaj në Programin e Konferencës dhe
Ekspozitës së 7-të të Përbashkët Ballkanike që do të mbahet
në Prishtinë, Kosovë, në datat 6-8 nëntor 2019, në Hotel
Emerald.  Afati i fundit për dorëzimin e abstrakteve është 2
Shtator 2019.

Tema e Konferencës, Ujë për të Gjithë, është frymëzuar nga
Dita Botërore e Ujit 2019 e OKB-së, dhe fokusohet në trajtimin
e krizës së ujit duke adresuar arsyet pse kaq shumë njerëz
janë lënë mbrapa. Uji është një e drejtë njerëzore dhe askush
nuk duhet lënë pa akses ndaj ujit të sigurt. Aksesi ndaj ujit
forcon shëndetin publik dhe prandaj është kritik për zhvillimin e
qëndrueshëm dhe një botë të qëndrueshme dhe të
begatë. lexo më shumë

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 

NXITONI! Regjistrohuni tani për kursin e trajnimit
“Plani i Biznesit për Përmirësimin e Performancës"

Është përsëri ajo periudhë e
vitit, koha për të nisur
planifikimin për vitin e
ardhshëm.  Për të ndihmuar
shoqëritë ujësjellës kanalizime
në planifikimin e tyre, pas
përvojës së suksesshme të
viteve të kaluara, SHUKALB

është duke përgatitur trajnimin ” Plani i Biznesit për

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Plani i Biznesit për
Përmirësimin e
Performancës
13-20-27 Shtator & 4 Tetor
2019

Operim dhe Mirëmbajtje e
Sistemit të Kanalizimeve I&II
10-11 Tetor 2019

 

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Simpoziumi i 20-të
Ndërkombëtar mbi
Mikrobiologjinë e Ujin në
lidhje me Shëndetin

Viena, Austri
15 - 20 Shtator 2019

Konferenca Rajonale e
Evropës Juglindore mbi
Humbjet e Ujit 2019

Bukuresht, Rumani
22 - 24 Shtator 2019

Konferenca dhe ekspozita
teknike vjetore e 92-të

McCormick Place, Chicago,
Illinois, SHBA
21 - 25 Shtator 2019

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/afati-i-fundit-per-te-dorezuar-nje-abstrakt-ne-konferencen-dhe-ekspoziten-e-7-te-te-perbashket-ballkanike-po-afron/
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/2019/08/Broshura_Plani-i-Biznesit-per-Permiresimin-e-Performances.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/04/Operim-dhe-mirembajtje-e-sist.-kanalizimeve-I.pdf
http://oeghmp.at/hrwm2019
http://iwa-network.org/events/regional-water-loss-conference/
https://www.weftec.org/about/about-weftec/what-is-weftec/
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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.

Përmirësimin e Performancës”, i planifikuar të fillojë në 13
Shtator 2019.

Ky kurs trajnimi u mundëson pjesëmarrësve të punojnë mbi
elementët kryesorë për zhvillimin dhe/ose përditësimin e një
Plani Biznesi 5 vjeçar për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime.
 Trajnimi do t’i njohë pjesëmarrësit me të gjitha hapat e
planifikimit duke filluar me analizimin e situatës aktuale,
identifikimin e objektivave strategjike, konvertimin e tyre në
plane konkrete për përmirësimin e performancës, dhe në fund
monitorimin dhe përditësimin e planit të biznesit.lexo më

shumë

Lajme nga anëtarët tanë 

Tre investimet e mëdha të Ujësjellës Kanalizime
Tiranë pritet të kenë një impakt të konsiderueshëm
për qytetin e Tiranës

Tre investimet më të fundit të
nisura paralelisht nga
Ujësjellës Kanalizime Tiranë
(UK Tiranë) pritet të sjellin një
impakt të rëndësishëm në
përmirësimin e furnizimit me
ujë për Qytetin e Tiranës deri
në fund të këtij viti.

Një pjesë e mirë e qytetit do të furnizohet me ujë në mënyrë të
pandërprerë, falë investimit më të ri që ka nisur të kryhet nga
UKT. Bëhet fjalë për zonat e banuara të të Yzberishtit, Kodër
Kamzës, Bathore, Institut, Kashar Selitë, Liqeni i thatë etj.
Numri aktual i banorëve që do të furnizohen me ujë përmes
kësaj linje të re, është rreth 250,000 banorë dhe në një
periudhë 25 vjeçare për rreth 410,000 banorë.

Ky është vetëm një nga tre investimet e mëdha që pritet të
përfundojnë brenda vitit 2019 nga kjo shoqëri, investim që po
në të njëjtën kohë me ndërtimin e linjës së transmetimit nga
liqeni i Bovillës në impiantin e trajtimit të ujit Bovillë, si dhe me
zgjerimin e kapacitetit trajtues të vetë impiantit.lexo më shumë

Të tjera  

SHUKALB merr pjesë në trajnimin e dytë të RCDN-
së mbi Monitorimin dhe Vlerësimin

Projekti Rrjeti Rajonal për
Zhvillimin e Kapaciteteve
(RCDN) organizoi më 3 – 4
korrik 2019, trajnimin e 2-të
mbi Monitorimin dhe
Vlerësimin (M&V) për personat
përgjegjës dhe përfaqësuesit e
Ekipit Zbatues të Projektit

(PIT). RCDN është një projekt që po implementohet nga Fondi

Konferenca e 11-të e IWA-së
të PRU-ve të Evropës
lindore: Uji për të gjithë, Uji
për Natyrën, Furnizim i
Sigurt me Ujë, Ujërat e
ndotur, Trajtimi dhe
Ripërdorimi

Pragë, Republika Çeke
1 - 5 Tetor 2019

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/nxitoni-regjistrohuni-tani-per-kursin-e-trajnimit-plani-i-biznesit-per-permiresimin-e-performances/
http://shukalb.al/sq/english-three-major-investments-of-tirana-water-supply-and-sewerage-company-to-bring-significant-impact-for-the-city-of-tirana/
https://iwa-ywp.eu/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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i Hapur Rajonal i GIZ (ORF), me financimin e Qeverive të
Zvicrës dhe Gjermanisë dhe ka për qëllim krijimin e një Rrjeti
për Zhvillimin e Kapaciteteve Rajonale të vetëqëndrueshme,
me 16 shoqata të qeverisjes lokale dhe ujësjellës kanalizime
në rajon.

Trajnimi kishte për qëllim forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve
të pjesëmarrësve për planifikimin operacional të RCDN-së,
monitorimin dhe vlerësimin dhe raportimin. Temat kryesore të
trajnimit ishin, bazat e Menaxhimit të Bazuar në Rezultate,
elementët, specifikat dhe përdorimi i M&V, zhvillimi i planeve
dhe sfidave të punës, si dhe aspektet kryesore dhe mësimet e
përvetësuara në planifikimin operacional. Sesionet e grupeve
të punës mundësuan aplikimin praktik të njohurive të marra
dhe reflektim mbi sfidat e përbashkëta dhe zgjidhjet e
mundshme.lexo më shumë

Konferenca Rajonale e Evropës Juglindore mbi
Humbjet e Ujit 2019

Dëshirojme t’ju sjellim në
vemendje Konferencën
Rajonale të Evropës
Juglindore mbi Humbjet e
Ujit 2019, e cila do të mbahet
me datë 22-24 shtator 2019,
në Bukuresht, Rumani.

Konferenca organizohet nga
Shoqata Ndërkombëtare e Ujit (IWA) në bashkëpunim me
Shoqatën Rumune të Ujit dhe ka për qëllim të prezantojë dhe
të diskutojë zhvillimet, strategjitë, teknikat dhe aplikimet më të
fundit të praktikave më të mira ndërkombëtare në Menaxhimin
e Ujit Pa të Ardhura.

Konferenca është fillimi i një serie eventesh rajonale të IWA-së
për humbjet e ujit që plotësojnë konferencat e suksesshme
globale për humbjen e ujit, të cilat organizohen një herë në dy
vjet, si "Humbjet e ujit 2018" që u mbajt në Cape Town, Afrika e
Jugut, në maj 2018, e cila pati më shumë se 500 pjesëmarrës
nga 50 vende të ndryshme nga e gjithë bota.

Për më shumë informacion rreth regjistrimit ne Konferencë
klikoni linkun.

Draft Programin e Konferencës mund ta gjeni këtu.

 

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-trajnimin-e-dyte-te-rcdn-se-mbi-monitorimin-dhe-vleresimin/
http://www.waterloss2019.org/index.php/en/about/about-conference
http://www.waterloss2019.org/images/formular/program-draft.pdf
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/
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