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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Mars 2019

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB organizon workshopin e parë të projektit
“Shërbimet Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve
për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën
Juglindore”

Më 26 shkurt, në Rogner Hotel
Tirana, SHUKALB organizoi
workshopin e parë për nisjen e
projektit “Shërbimet
Këshillimore për Menaxhimin e
Aseteve për Shoqëritë
Ujësjellës Kanalizime në

Evropën Juglindore” për shoqëritë ujësjellës kanalizime në
Shqipëri dhe Kosovë.

Workshopi u organizua në bashkëpunim me Organizatën
Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) dhe
kompaninë Hydro-Comp Enterprise (HCE), Qipro, dhe u
mbështet nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në
Shqipëri dhe Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive Ujësjellës
Kanalizime në zonën e mbulimit të lumit Danub (IAWD).

Qëllimi i workshopit ishte paraqitja dhe prezantimi i projektit për
shoqëritë ujësjellës kanalizime pjesëmarrëse nga Shqipëria
dhe Kosova, institucionet qeveritare, donatorët, institucionet
ndërkombëtare të financimit që operojnë në Shqipëri dhe
Kosovë, si dhe aktorë të tjerë të përfshirë në sektorin e ujit.

Në këtë workshop morën pjesë përfaqësues nga Shoqëritë
Ujësjellës Kanalizime nga Shqipëria dhe Kosova, Ministria e
Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, GIZ,Enti
Rregullator i Ujit (ERRU), Banka Gjermane për Zhvillim (KfW),
Bashkimi Evropian, Banka Botërore, IAWD, Hydro-Comp
Enterprise, Compower GmbH Gjermani, Institucionet
Financiare Ndërkombëtare (IFIs), si dhe SHUKALB dhe
SHUKOS. lexo më shumë

SHUKALB dhe SHUKOS organizojnë workshopin
rajonal të programit të përbashkët të D-LeaP
Benchmarking HUB për Kosovën dhe Shqipërinë

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Kampionimi dhe Procedurat
Laboratorike për Ujin e
Pijshëm dhe të Ndotur
21 Mars

Shërbimi i Klientit dhe
Marrëdhëniet me Publikun
08-09 Prill

 

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca mbi Mbetjet dhe
Llumin e trajtuar

Fort Lauderdale, Florida,
SHBA
07 - 10 Maj, 2019

Konferenca Pranverore e
EWA-së: Teknologjitë dhe
Zgjidhjet e Avancuara për
Menaxhimin dhe Përdorimin
e Ujërave nëntokësore për
Furnizimin me Ujë të
Pijshëm 

Kopenhagen, Danimarke
09 - 10 Maj, 2019

LET 2019 - Konferenca
kryesore e 15-të e IWA-së
mbi teknologjitë e ujit të
pijshëm dhe të ndotur

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-organizes-kick-off-workshop-of-the-asset-management-advisory-services-to-water-utilities-in-south-east-europe-project/
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/2017/11/Kampionimi-dhe-Procedurat-Laboratorike-per-Ujin-e-Pijshem-dhe-te-Ndotur.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Sherbimi-i-Klientit-dhe-Marredheniet-me-Publikun.pdf
https://www.wef.org/residualsbiosolids/
http://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/ewa-spring-conference.html
http://iwa-let.org/
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Workshopi rajonal final për
ciklin e katërt të Programit të
Përbashkët të Benchmarking
HUB për Kosovën dhe
Shqipërinë u mbajt më 13
shkurt 2019, në ambientet e

Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Prishtinë, në Prishtinë,
Kosovë. Workshopi u ndoq nga koordinatorët e shoqërive
ujësjellës kanalizime pjesëmarrës në Benchmarking HUB,
Tiranë, Shkodër, Kamëz, Prishtinë, Pejë, Mitrovicë, Ferizaj dhe
Gjilan, së bashku me përfaqësuesit e SHUKALB dhe
SHUKOS. Workshopi u ndoq edhe nga përfaqësues të
shoqërive të tjera ujësjellës kanalizime që nuk ishin pjesë e
programit si Kurbini dhe Vau i Dejës, nga Shqipëria dhe
Prizreni, Kosovë.

Programi i përbashkët i Benchmarking HUB drejtohet nga
Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës dhe
asistohet nga Bashkëpunimi Evropian i Benchmarking, me
mbështetjen financiare të Programit të Danubit për Ujin.
Programi i Danubit për Ujin drejtohet bashkërisht nga Banka
Botërore dhe IAWD, Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive
Ujësjellës Kanalizime në Zonën e Mbulimit të Lumit Danub, me
financimin e qeverive të Austrisë, Gjermanisë dhe Zvicrës.lexo

më shumë

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 

NXITONI! Regjistrohuni tani për kurset e trajnimit
që do të jepen në mars dhe prill, 2019

SHUKALB ka planifikuar
dhënien e dy kurseve të tjerë
të trajnimit gjatë muajve mars
dhe prill 2019. Kursi i pare i
trajnimit është “Kampionimi
dhe procedurat laboratorike
për ujin e pijshëm dhe të
ndotur” dhe do të ndiqet nga

trajnimi i dytë mbi “Shërbimin e klientit dhe marrëdheniet me
publikun”.

Kursi i trajnimit “Kampionimi dhe procedurat laboratorike për
ujin e pijshëm dhe të ndotur ” është planifikuar të zhvillohet më
21 mars, në Tiranë. Njohja e procedurave laboratorike si dhe
zbatimi i duhur i tyre është një domosdoshmëri për të gjitha
shoqëritë Ujësjellës Kanalizime. Kampionimi si dhe analizat
laboratorike janë përfaqësuese të të gjithë sistemit të furnizimit
me ujë dhe kanalizimeve, përsa i përket cilësisë së ujit dhe
sigurisë së konsumatorëve.

Kursi i trajnimit do t’i prezantojë pjesëmarrësit me procedurat
laboratorike, pajisjet e nevojshme për t’i kryer ato dhe
procedurat e kampionimit, dhe do të tregojë hapat e duhura për
kryerjen e analizave laboratorike të nevojshme. Trajnimi do të
jetë një kombinim i prezantimi të leksioneve në klasë me
praktikën dhe demonstrimin e pajisjeve laboratorike dhe

Edinburg – Skoci
10 – 14 Qershor 2019

Konferenca e 12-të
Ndërkombëtare e IWA-së
për rikuperimin dhe
ripërdorimin e ujit

Berlin, Gjermani
16 - 20 Qershor 2019

Konferenca dhe Ekspozita e
9-të e Specializuar e IWA-së
e Teknologjisë së
Membranës për Trajtimin
dhe Ripërdorimin e Ujit të
pishëm dhe Ujin e Ndotur

Toulouse, Francë
23 - 27 Qershor 2019

Konferenca Ndërkombëtare
e Profesionistëve të Rinj të
Ujit

Toronto, Kanada
23 – 27 Qershor 2019

Konferenca e 16-të Botërore
e IWA-së mbi Tretjen
Anaerobike

Delft, Hollandë
23 – 27 Qershor 2019

Konferenca dhe Ekspozita
vjetore 19 – Innovating the
Future of Water

Colorado Convention
Center, Denver, SHBA
09 – 12 Qershor 2019

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/sq/english-shukalb-and-shukos-organize-regional-workshop-of-d-leap-joint-benchmarking-hub-for-kosova-and-albania/
http://iwareuse2019.org/
https://mtc2019.sciencesconf.org/
http://iwareuse2019.org/
https://www.ad16conference.com/
https://www.ad16conference.com/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/


1/10/2020 Burimi Newsletter — Preview

3/4

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.

analizave në Impiantin e Trajtimit të Ujit të Bovillës. lexo më

shumë

SHUKALB zhvillon kurset e trajnimit “Pasqyrat
financiare dhe roli i tyre në vendimmarrje” dhe ”
Menaxhimi i humbjeve të ujit I & II”

SHUKALB ka nisur Programin
e Përbashkët të Trajnimit për
vitin 2019 me dhënien e dy
kurseve të trajnimit gjatë muajit
shkurt 2019, “Pasqyrat
financiare dhe roli i tyre në
vendimmarrje” dhe “Menaxhimi
i humbjeve të ujit I & II“.

Kursi i parë i trajnimit “Pasqyrat financiare dhe roli i tyre në
vendimmarrje” u zhvillua më 7-8 shkurt 2019, në Tirane.
Trajnimi u drejtua nga Dr. Mirela Ujkani, Pedagoge pranë
Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, dhe u ndoq nga
stafi i Shoqërive Ujësjellës Kanalizime Lezhë, Shkodër,
Sarandë, Përmet dhe Peqin.

Kursi i trajnimeve trajtoi çështje të ndryshme që kanë të bëjnë
me setin e plotë të pasqyrave financiare, rregullat për zbatimin
e politikave kontabël, tatimin e shtyrë, llogaritë e arkëtueshme,
provizionet, aktivet e kushtëzuara, koston e kapitalit dhe
borxhin e keq. lexo më shumë

Të tjera 

THIRRJE PËR APLIKIME!!! - Young Water
Fellowship 2019

Young Water Solutions kanë
shpallur thirrjen për aplikime
për një mundësi për bursë
sipas programit Young Water
Fellowship 2019, pas
implementimit të suksesshëm
të ediconeve të viteve 2017

dhe 2018.  Programi do të angazhojë 10 sipërmarrës të rinj
socialë me ide inovative për të trajtuar problemet e ujit dhe
kanalizimeve në komunitetet e tyre, duke u ofruar trajnime,
udhëzime dhe grante për financim fillestar.

Thirrja është e hapur për të gjithë të rinjtë e moshës 18 deri në
30 vjeç nga vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme (për
kushtet dhe informacion specifik, ju lutemi vizitoni
www.youngwaterfellowship.org).

Termat e Referencës mund të shkarkohen KËTU.

Afati i aplikimit është 24 Mars 2018.

Për pyetje, ju lutemi kontaktoni në
ywfellowship@youngwatersolutions.org

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/english-hurry-up-register-now-for-training-courses-to-be-delivered-in-march-and-april-2019/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-delivers-the-financial-statements-and-their-role-in-decision-making-and-water-loss-management-i-ii-training-courses/
http://youngwatersolutions.org/
http://www.youngwaterfellowship.org/
https://drive.google.com/file/d/1dS7zpWND6ocXzHsDfVhPQNBIdDHBeP9f/view
mailto:ywfellowship@youngwatersolutions.org
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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

Çregjistrohu

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

