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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Korrik 2019

Ujë për të Gjithë – Konferenca dhe Ekspozita e
7-të e Përbashkët Ballkanike 

SHUKOS dhe SHUKALB kanë kënaqësinë t’ju ftojnë të merrni
pjesë në Programin e Konferencës dhe Ekspozitës së 7-të të
Përbashkët Ballkanike, e cila do të mbahet në Prishtinë,
Kosovë, në datat 6-8 nëntor 2019, në Hotel Emerald.  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.

Programi i Konferencës ofron një larmishmëri temash, që
mbulojnë të gjithë aspektet e sektorit të furnizimit me ujë dhe
kanalizimeve duke përfshire ato politike, menaxheriale dhe
çështje teknike.  Konferenca ofron një platformë ku profesionistë
të ujit, politikëbërës, dhe profesionistë të biznesit nga sektori
mblidhen dhe diskutojnë mbi çështje me interes, shkëmbejnë
informacion, dhe ndajnë përvojat e tyre në përpjekje për të
ndihmuar më tej zhvillimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe
kanalizimeve në Rajonin e Ballkanit.read more

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

Përditësim në lidhje me Projektin “Menaxhimi i
Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizme të
Shqipërisë”

Në Mars të këtij viti, SHUKALB ka filluar zbatimin e fazës së parë
të Projektit “Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime të Shqipërisë”. Projekti ofrohet në kuadër të
programit “Shërbime Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve në
Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindor”, i cili

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Plani i Biznesit për
Përmirësimin e
Performancës
6-13-20-27 Shtator 2019

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

 

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e 9-të
Ndërkombëtare mbi
Proceset dhe Rrjetet e
Kanalizimeve

Aalborg, Danimarkë
27 - 30 Gusht 2019

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

Viena, Austri
15 - 20 Shtator 2019

Konferenca Rajonale mbi
Humbjet e Ujit

Bukuresht, Rumani
22 - 24 Shtator 2019

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/en/uje-per-te-gjithe-konferenca-dhe-ekspozita-e-7-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/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://www.spn9.dk/
http://oeghmp.at/hrwm2019
http://iwa-network.org/events/regional-water-loss-conference/
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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.

zbatohet nëpërmjet një
partneriteti midis Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH – GIZ,
Kompanisë Hydro-Comp në
Qipro, dhe Shoqatës
Ndërkombëtare të Kompanive
Ujësjellës Kanalizime në Zonën
e Mbulimit të Lumit Danub

(IAWD).

Ky Program është pjesë e Partneritetit të Danubit (D-Leap), një
nismë rajonale, e integruar dhe e qëndrueshme për ngritjen e
kapaciteteve të shoqatave kombëtare të ujësjellësve dhe
IAWD.lexo më shumë

SHUKALB feston “Ditën Botërore të Mjedisit” dhe
përfundon me sukses Programin Sfida Botërore e
Monitorimit të Ujit për vitin 2019

SHUKALB ka përfunduar me
sukses implementimin e
Programit Sida Botërore e
Monitorimit të Ujit (SBMU) për
këtë vit. Programi nisi në prill
2019 dhe vazhdoi deri në fund të
vitit shkollor, koha në të cilën
studentët pjesëmarrës raportuan

edhe të dhënat që kishin mbledhur në databazën e të dhënave
online të SBMU-së. (www.worldwatermonitoringchallenge.com).
SHUKALB mundësoi zbatimin e programit për këtë vit në kuadër
të projektit: “Mbështetja e BE-së për Shërbimet e Menaxhimit
dhe Trajtimit të Ujerave të Ndotura”, bashkëfinancuar nga
Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane” dhe zbatuar nga GIZ.

Më 5 qershor 2019, përfaqësues nga SHUKALB dhe GIZ, morën
pjesë në aktivitetet e organizuara nga nxënësit e klasave të 8 të
shkollave fillore “Gjergj Kastrioti” dhe “Gjergj Fishta” në Lezhë,
me rastin e Ditës Botërore të Mjedisit. Nën mbikëqyrjen e
mësueseve të tyre të kimisë, 50 nxënës kryen testime të
ndryshme për cilësinë e ujit të plazhit të Shëngjinit, duke matur
pH, temperaturën, turbiditetin dhe oksigjenin e tretur (DO).lexo

më shumë

Të tjera  

Parlamenti Evropian i të Rinjve për Ujin në Rusi -
Thirrje për Aplikime

Solidarity Water Europe (SWE)*
fton të gjithë të rinjtë (18-30 vjeç)
aktivë dhe të përkushtuar në
sektorin e ujit që të aplikojnë në
edicionin e 15-të të Parlamentit
Evropian të të Rinjve për Ujin
(European Youth Parliament for

Konferenca dhe ekspozita
teknike vjetore e 92-të

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

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/perditesim-ne-lidhje-me-projektin-menaxhimi-i-aseteve-ne-shoqerite-ujesjelles-kanalizme-te-shqiperise/
http://shukalb.al/sq/shukalb-feston-diten-boterore-te-mjedisit-dhe-perfundon-me-sukses-programin-sfida-boterore-e-monitorimit-te-ujit-per-vitin-2019/
https://www.weftec.org/about/about-weftec/what-is-weftec/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Water), që do të mbahet nga 14 deri më 21 shtator 2019 në
Nizhny Novgorod, Rusi.

Tema e propozuar është: "Baseni i lumit: shtylla kurrizore e
zhvillimit rajonal".  Parlamenti do të fokusohet në atë se si
njësia territoriale e një baseni lumor mund të jetë një forcë
shtytëse për një menaxhim të përbashkët dhe të qëndrueshëm të
ujit dhe se si të rinjtë mund të kontribuojnë në një menaxhim më
të mirë të burimeve ujore.

Organizatorët do të mbulojnë kostot e Transportit lokal,
Akomodimin dhe ushqimin; Aktivitetet dhe shpenzimet e
programit.  Ndërkohë pjesëmarrësit duhet të mbulojnë kostot e
Transportit ndërkombëtar, Shpenzimet e vizave dhe Sigurimin (i
detyrueshëm).

Për të aplikuar, plotësoni formularin që gjendet në linkun e
mëposhtëm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsqJ1OgnhwY51_jY-
kV-Md_EEWz-_7GhNsPw24m2sMVf9Gkw/viewform

APLIKIMET JANE TË HAPURA DERI MË 25 KORRIK!

Për më shumë informacion ndiqni faqen e internetit të
organizatorit:

https://www.sie-see.org/en/article/15th-european-youth-
parliament-for-water/

 

* Solidarity Water Europe (SWE) është një OJQ e bazuar në
Strasburg (Francë) e themeluar më 1998, në kuadër të punimeve
të Këshillit të Evropës në sektorin e ujit dhe mjedisit.  Misioni i
SWE është t'i përgjigjet sfidave vendimtare të ujit që hasen në të
gjitha vendet në sferën evropiane, me një fokus të veçantë në
vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore ku aksesi ndaj ujit dhe
kanalizimeve është ende një çështje aktuale.

 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsqJ1OgnhwY51_jY-kV-Md_EEWz-_7GhNsPw24m2sMVf9Gkw/viewform
https://www.sie-see.org/en/article/15th-european-youth-parliament-for-water/?fbclid=IwAR1W9YjokuWrphRN_4ykBbPEMVI8pbII0yrlMDSun4QdBrWszgBnsIpLAhU
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