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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Prill 2019

Lajme nga sektori 

Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizimeve dhe
Infrastrukturës së Mbetjeve dhe Shoqata e Bordeve
të Certifikimit në SHBA nënshkruajnë Marrëveshjen
e Shërbimeve të Testimit në kuadër të Programit të
Certifikimit të Bazuar në Testim për Shoqëritë
Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri

Më 5-8 mars 2019, një
delegacion shqiptar i përbërë
nga znj. Lindita Sotiri, Drejtore
e Drejtorisë së Programeve te
Zhvillimit për Furnizim me Ujë,
Kanalizime, dhe
Infrastrukturën e Mbetjeve
Urbane, Ministria e
Infrastrukturës dhe Energjisë,

z. Arben Skenderi, ish Nën Drejtor, Agjencia Kombëtare e
Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve
(AKUM), si dhe znj. Elisabeta Poçi, Zëvendës Drejtore
Ekzekutive e SHUKALB, morën pjesë në Konferencën e
Menaxhimit të Shoqërive UK, organizuar nga Shoqata
Amerikane e Ujit (AWWA) dhe Federata e Mjedisit të Ujit
(WEF) ), në Nashville, Tennessee, SHBA.

Si pjesë e kësaj vizite dhe në kuadër të projektit të financuar
nga USAID " Zhvillimi i Qëndrueshëm i Kapaciteteve të Sektorit
të Ujit në Shqipëri ", AKUM nënshkroi një memorandum
mirëkuptimi me Shoqatën e Bordeve të Certifikimit (ABC) në
SHBA, për administrimin e shërbimeve të testimit për
Programin e Certifikimit të Bazuar në Testim për shoqëritë
ujësjellës kanalizime në Shqipëri. Si pjesë e kësaj marrëveshje,
ABC do të presë sasinë e pyetjeve dhe testeve të certifikimit,
dhe do t’i ofrojë AKUM shërbime testimi online për kandidatët
që do të jenë subjekt i programit të certifikimit në Shqipëri.

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB organizon ceremoninë përmbyllëse për
projektin “Zhvillimi i Qëndrueshëm i Kapaciteteve
të Sektorit të Ujit në Shqipëri”

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Menaxhimi
29-30 Prill

Siguria në Punë për
Profesionistët e Ujit të
Pijshëm dhe të Ndotur
15-16 Maj

 

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

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

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

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
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/2018/08/Siguria-n%C3%AB-Pun%C3%AB-p%C3%ABr-Profesionist%C3%ABt-E-Ujit.pdf
http://iwa-let.org/
http://iwareuse2019.org/
https://mtc2019.sciencesconf.org/
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Na tregoni se cfarë
mendoni!

 

Rreth SHUKALB

Shoqata Ujësjellës
Kanalizime e Shqipërisë
(SHUKALB), e themeluar në
vitin 2000, është një

SHUKALB organizoi një event
përmbyllës për grant projektin
e tij të financuar nga USAID, ”
Zhvillimi i Qëndrueshëm i
Kapaciteteve të Sektorit të Ujit
në Shqipëri”, më 28 mars
2019, në Hotel Xheko Imperial,
Tiranë.

Eventi u hap nga znj. Elisabeta
Poçi, Zëvendës Drejtore Ekzekutive e SHUKALB, e cila
falënderoi të gjithë aktorët në Shqipëri, të gjithë ekspertët
lokalë në Shqipëri dhe Kosovë, si dhe organizatat e tjera
partnere në rajon dhe në SHBA, për bashkëpunimin dhe
mbështetjen gjatë implementimit të projektit. Pas kësaj, znj.
Poçi theksoi disa nga arritjet kryesore të Projektit.

Të pranishëm në ceremoni, për të mbajtur fjalimet
përshëndetëse ishin znj. Mikaela Meredith, Përfaqësuese e
USAID për Shqipërinë; znj. Lindita Sotiri, Drejtore, Drejtoria e
Programeve te Zhvillimit për Furnizim me Ujë, Kanalizime, dhe
Infrastrukturën e Mbetjeve Urbane, Ministria e Infrastrukturës
dhe Energjisë, z. Zef Maçi, Anëtar Bordi i SHUKALB dhe
Drejtor i Shoqërisë Ujësjellës Kanalizimeve Lezhë. lexo më

shumë

SHUKALB dhe SHUKOS organizojnë Trajnimin e
parë të Trajnerëve dhe Trajnimin e Përdoruesve në
kuadër të projektit “Menaxhimi i Aseteve –
Shërbime Këshillimore për Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime”

SHUKALB dhe SHUKOS
zhvilluan Trajnimin e Parë të
Trajnuesve për stafin e tyre
dhe Trajnimin e parë të
Përdoruesve për stafin e
Shoqërive Ujësjellës

Kanalizime në kuadër të projektit ” Menaxhimi i Aseteve –
Shërbime Këshillimore për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime”, të
dyja të mbajtura më 26-29 Mars 2019, në Hotel Mondial, në
Tiranë.

Trajnimet u dhanë nga kompania Hydro-comp Enterprise dhe u
fokusuan në Sistemin e Menaxhimit të të Dhënave të Rrjetit
Bazë, duke përdorur programin EDAMS.

Përveç përfaqësuesve nga shoqëritë ujësjellës kanalizime
shqiptare dhe kosovare që marrin pjesë në Projekt, SHUKALB
dhe SHUKOS, trajnimi i dytë u ndoq edhe nga përfaqësues
nga Entet Rregullatore të Ujit nga Shqipëria dhe Kosova dhe
GIZ ORF. lexo më shumë

SHUKALB mbështet Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime Shqiptare në festimin e Ditës Botërore
të Ujit 2019

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/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-organizes-a-close-out-ceremony-for-the-sustainable-water-sector-capacity-development-in-albania-project/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-and-shukos-organize-the-first-train-of-trainers-and-training-of-users-in-the-framework-of-the-asset-management-advisory-services-for-water-utilities-project/
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/
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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.

do vit, Dita Botërore e Ujit nxjerr në pah një aspekt specifik të
ujit dhe është një mundësi
unike për të tërhequr
vëmendjen dhe për të krijuar
mundësinë për të nxitur
qeverinë, shoqërinë civile dhe
individët të ndërmarrin
veprime.

Kjo Ditë Botërore e Ujit, 22 Mars 2019, kishte të bënte me
trajtimin e krizës së ujit duke adresuar arsyet pse kaq shumë
njerëz janë lënë pas. Aksesi ndaj ujit mbështet shëndetin publik
dhe prandaj është kritike për zhvillimin e qëndrueshëm dhe një
botë të qëndrueshme dhe të begatë. Ne nuk mund të ecim
përpara si një shoqëri globale, ndërsa kaq shumë njerëz
jetojnë pa ujë të sigurt.

Si tradicionalisht, SHUKALB mbështeti anëtarët e tij të
shoqërive ujësjellës kanalizime për të organizuar aktivitete
publike ndërgjegjësuese dhe edukuese në qytetet Sarandë,
Korçë, Berat dhe Kuçovë, duke përcjellur mesazhet e Ditës
Botërore të Ujit.  lexo më shumë

SHUKALB merr pjesë në workshopin “Uji dhe
Energjia” dhe mbledhjen e 5-të të projektit të
WATenERgy Cycle

SHUKALB mori pjesë në
Workshopin Teknik “Uji dhe
Energjia”, organizuar në
kuadër të projektit WATenERgy
Cycle, më 6 mars 2019, në
Sofje, Bullgari. Workshopi u
organizua paralelisht me

Water Tech Expo – Ekspozita për Menaxhimin e Ujërave
Industriale dhe Publike, më 6-8 mars 2019.

SHUKALB u përfaqësua në workshop nga Anisa Aliaj,
Specialiste për Hartimin e Kurseve të Trajnimit për Kanalizimin
dhe Trajtimin e Ujërave të Ndotura.

Projekti WATenERgy Cycle është pjesë e Programit
BalkanMED 2014 – 2020 ndërmjet Shqipërisë, Greqisë,
Maqedonisë, Bullgarisë dhe Qipros. Karakteri projektit është i
orientuar fort drejt veprimeve ndërkufitare. Shqipëria është e
përfaqësuar në këtë projekt nga Shoqëria Ujësjellës
Kanalizime Korçë (UKKO). UKKO është një nga 8 partnerët
zbatues të projektit, ndërsa SHUKALB është një nga dy
partnerët vëzhgues. lexo më shumë

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 

SHUKALB zhvillon kursin e trajnimit “Kampionimi
dhe Procedurat Laboratorike për Ujin e Pijshëm
dhe të Ndotur”

http://shukalb.al/sq/english-shukalb-supports-albanian-water-utilities-celebrating-world-water-day-2019/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-participates-at-the-water-and-energy-workshop-and-the-5th-meeting-of-the-watenergy-cycle-project/
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Si pjesë e kalendarit vjetor të
trajnimit 2019, SHUKALB
zhvilloi kursin e trajnimit ”
Kampionimi dhe Procedurat
Laboratorike për Ujin e
Pijshëm dhe të Ndotur” më 21

mars 2019, në Tiranë. Trajnimi u ndoq nga stafi përgjegjës për
marrjen e mostrave dhe procedurat laboratorike të shoqërive
ujësjellës kanalizime Durrës, Sarandë, Shkodër, Cërrik dhe
Tepelenë.

Trajnimi u drejtua nga trajnerja Adela Kulla, Profesore në
Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe Biologe në Impiantit e
Bovillës për Trajtimin e Ujit të Pijshëm. lexo më shumë

Regjistrimet për kurset e trajnimit që do të jepen në
prill dhe maj 2019 janë tashmë të hapura!

SHUKALB ka planifikuar
dhënien e dy kurseve të
trajnimit gjatë muajve prill dhe
maj 2019, “Menaxhimi” dhe
“Siguria në Punë për
Profesionistët e Ujit të Pijshëm
dhe të Ndotur”.

Kursi i trajnimit “Menaxhimi” do të zhvillohet më 29-30 prill në
Tiranë, Shqipëri dhe do të trajtojë çështjet që lidhen me
përgjegjësitë e përditshme të menaxherëve si komunikimi,
krijimi dhe menaxhimi i ekipeve, zgjidhja e problemeve dhe
marrja e vendimeve. Kursi i trajnimit është veçanërisht i
vlefshëm për drejtorët e përgjithshëm të shoqërive ujësjellës
kanalizime, drejtorët teknik dhe menaxherët. lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë 

Varus Dooel organizon Konferencën një ditore mbi
Monitorimin e Ujit dhe Ushqimit

Më 4 prill 2019, në Hotel
Adriatik në Durrës, Varus
Dooel, anëtar privat i
SHUKALB dhe përfaqësues
ekskluziv i portofolit të Merck
Millipore dhe Sigma Aldrich

për territorin e Shqipërisë dhe Kosovës organizuan një
konferencë një ditore të titulluar “Monitorimi i Ujit dhe
Ushqimit”. Konferenca u organizua me mbështetjen e
SHUKALB dhe SHUKOS dhe fokusohej në monitorimin e ujit
dhe gjithçka që lidhet me të.

Konferenca mblodhi rreth 100 pjesëmarrës të cilët vinin nga
shoqëritë ujësjellës kanalizimeve nga Shqipëria dhe Kosova,
Enti Rregullator i Ujit të Shqipërisë, Kompania e Ujësjellësit të
Shkupit, Instituti i Shëndetit Publik të Maqedonisë, Instituti i
Shëndetit Publik të Kosovës, si dhe aktorë të tjerë. lexo më

shumë

http://shukalb.al/sq/english-shukalb-delivers-the-sampling-and-laboratory-procedures-for-water-and-wastewater-training-course/
http://shukalb.al/sq/english-registrations-to-the-training-courses-to-be-delivered-in-april-and-may-2019-are-now-open/
http://shukalb.al/sq/english-varus-dooel-organizes-a-one-day-conference-on-water-and-food-monitoring/
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Të tjera  

UNLEASH LAB 2019

UNLEASH është një nismë
globale që synon të krijojë
laboratorin më të madh të
inovacionit në botë për
Objektivat e Zhvillimit të
Qëndrueshëm të OKB-së. Çdo
vit deri në vitin 2030,
UNLEASH do të mbledhë

1.000 talente të rinj nga e gjithë bota për të zgjidhur problemet,
për të sjellë risi dhe bashkëpunuar në zgjidhjet e reja për sfidat
globale. Këtë vit UNLEASH do të zhvillohet në Shenzhen, Kinë
më 6-13 nëntor.Për më shumë informacion shikoni
linkunhttps://unleash.org/.

Ky është një program shumë konkurrues dhe çdo vit merr
mijëra aplikaime nga talentet e rinj në të gjithë botën. Për t'u
bërë pjesë e UNLEASH LAB 2019, talentet duhet të plotësojnë
një formular aplikimi online. Ndër informacionet e tjera,
kërkohet të ketë njohuri të fortë dhe personale në lidhje me një
nga Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm SDG. Aplikimet
mbyllen më 18 prill. Mos e humbisni këtë mundësi APLIKO
TANI në linkun www.platform.younoodle.com

Si një partner i UNLEASH LAB 2019, SHUKALB ka të drejtë të
emërojë të rinjtë më të mirë nga organizata dhe rrjeti i tyre për
të marrë pjesë në UNLEASH. Këta kandidatë do të kenë më
shumë shanse për t'u pranuar për UNLEASH LAB 2019 pasi
ata kalojnë raundin e parë të përzgjedhjes dhe shkojnë direkt
në raundin përfundimtar.

Ne po hapim një konkurrim për të marrë një kod nominimi nga
SHUKALB, midis të gjithë profesionistëve të rinj që punojnë në
sektorin e ujit që janë të motivuar për të ndjekur procesin e
aplikimit për UNLEASH LAB 2019. Dërgo esenë e fundit të
aplikimit UNLEASH "“How will UNLEASH help you archive your
broader career goal and inspiration” në email
member@shukalb.al. SHUKALB do t'i shqyrtojë këto ese dhe
do t'i japë kodin e nominimit kandidatëve më të motivuar.

 

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://unleash.org/
https://platform.younoodle.com/competition/unleash_2019_innovation_lab
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

