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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Tetor 2019

Regjistrimi për Konferencën dhe Ekspozitën
e 7-të të Përbashkët Ballkanike është ende i
hapur! 

Edhe një (1) muaj na ndajnë nga Konferenca dhe Ekspozita e
7-të e Përbashkët Ballkanike me temë “Ujë për të Gjithë”, që
do të mbahet në në Prishtinë, Kosovë, në datat 6-8 nëntor
2019, në Hotel Emerald.

Regjistrimi për në Konferencë është ende i hapur dhe mund të
bëhet përmes secilës prej dy mënyrave:

Duke plotësuar Formularin e Regjistrimit, dhe duke e
dërguar sërish tek
adresa: info@BalkansJointConference.org
Duke u regjistruar online përmes linkut

Gjithashtu, ju do të keni mundësinë të vizitoni Ekspozitën
Teknike ku aktualisht kemi 25 kompani private të regjistruara
që vijnë nga dhjetë (10) vende të ndryshme nga rajoni i
Ballkanit, Evropa dhe më gjerë. lexo më shumë

Lajme nga Sektori 

Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizimeve dhe
Infrastrukturës së Mbetjeve nis Programin
Kombëtar të Trajnimit dhe Certifikimit Bazuar në
Testim për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në
Shqipëri

Me datë 2 shtator 2019, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-
Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM), u ka
dërguar një shkresë zyrtare të gjithë Shoqërive Ujësjellës
Kanalizime të Shqipërisë duke u kërkuar të identifikojnë
pozicionet dhe stafin aktual në këto pozicione të cilat do të jenë

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Cilësia e Ujit në Sistemin e
Shpërndarjes
17-18 Tetor 2019

Hyrje në Trajtimin e Ujërave
të Ndotura
25 Tetor 2019

Kontrolli i Rrjedhjeve
15,22 Nëntor 2019

Plani i Biznesit për
Përmirësimin e
Performancës
25 Nëntor – 6, 13, 20
Dhjetor

 

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e 16-të e
Specializuar Ndërkombëtare
mbi Ujërat e Vegjël dhe
Sistemet e Ujërave të
Ndotur

Murdoch University, Perth,
Australi
1- 5 Dhjetor 2019

Kongresi dhe Ekspozita
2019 e IWA-së –Uji dhe
Zhvillimi

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://balkansjointconference.org/wp-content/uploads/2019/07/Formulari-i-Regjistrimit-ne-Konference-2019.pdf
mailto:info@BalkansJointConference.org
http://balkansjointconference.org/sq/conference-registration-form/
http://shukalb.al/sq/english-registration-to-the-7th-balkans-joint-conference-and-exhibition-is-still-open/
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/2019/09/Kursi-Cilesia-e-Ujit-ne-Sistemin-e-Shperndarjes.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2019/10/Broshura_Hyrje-ne-Trajtimin-e-Ujerave-te-Ndotur.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2019/10/Broshura-_-Kontrolli-i-Rrjedhjeve.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2019/08/Broshura_Plani-i-Biznesit-per-Permiresimin-e-Performances.pdf
http://www.swws2019.com/
http://www.waterdevelopmentcongress.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
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.

subjekt i Programit të
Certifikimit Bazuar në Testim
për menaxherët operacionalë
të Shoqërive Ujësjellës
Kanalizime në Shqipëri

Përmes kësaj shkrese, AKUM ka nisur zbatimin e udhëzimit të
Ministrisë së Infrastrukurës dhe Energjisë nr. 660, datë 28
shtator 2018 për “Krijimin e një Programi të Institucionalizuar
Trajnimi Kombëtar dhe Certifikimi Bazuar në Testim për
drejtuesit operacionalë të Shoqërive Ujësjellës Kanalizimeve
në Shqipëri”.

Shkresa sqaron se stafi i Shoqërive UK që do t’i nënshtrohet
Certifikimit përfshin nivelet Drejtor Teknik, Menaxher,
Mbikqyrës dhe Punonjës i Kualifikuar (pozicione menaxheriale
dhe operacionale) respektivisht për fushat: lexo më shumë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë së
Shqipërisë dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik të
Kosovës zhvillojnë takimin e përbashkët për
programin e Certifikimit Bazuar në Testim

Me datë 7 nëntor 2018, në kuadër të Konferencës dhe
Ekspozitës së 6-të të Përbashkët Ballkanike, “Uji dhe Natyra”,
të organizuar nga SHUKALB dhe SHUKOS, Ministria e
Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë (MIE) dhe  Ministria
e Zhvillimit Ekonomik të Kosovës (MZHEK) nënshkruan një
Memorandum Mirëkuptimi (MM) për një Program të përbashkët
Certifikimi të Bazuar në Testim për Operatorët e Ujësjellës
Kanalizimeve në të dy vendet.

Memorandumi kishte për qëllim arritjen e objektivave të
përbashkëta për Ministritë respektive për ngritjen e
kapaciteteve në sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizime për
sigurimin e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime në
mënyrë të sigurt dhe të besueshme në ditët e sotme si dhe për
brezat e ardhshëm.

Në kuadër të Memorandumit, më 13 shtator, MIE priti në
ambientet e saj në Tiranë një delegacion përfaqësuesish nga
institucione të ndryshme të Kosovës duke përfshirë ndër të
tjera MZHEK, Zyrën e Kryeministrit, Autoritetin Rregullator për
Shërbimet e Ujit (ARRU), Institutin e Shëndetit Publik,
Shoqatën e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës
(SHUKOS). lexo më shumë

Colombo, Sri Lanka,
1- 5 Dhjetor 2019

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/english-the-national-agency-of-water-supply-sewerage-and-waste-infrastructure-kicks-off-the-national-training-and-test-based-certification-program-for-the-water-supply-and-sewerage-companies-in-alb/
http://shukalb.al/sq/english-the-ministry-of-infrastructure-and-energy-of-albania-and-the-ministry-of-economic-development-of-kosovo-organize-joint-meeting-on-test-based-certification-program/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 

Ka ende kohë për t’u regjistruar për dy kurse
trajnimi që do të zhvillohen gjatë muajit tetor, 2019

Misioni dhe përgjegjësia
kryesore e Shoqërive
Ujësjellës Kanalizime është
furnizimi me ujë të pijshëm të
sigurt dhe në përputhje me
standartet dhe rregulloret
ekzistuese. Një sistem
furnizimi me ujë të pijshëm

konsiderohet cilësor, kur nuk përmban organizma patogjene që
shkaktojnë sëmundje, nuk përmban kimikate toksike, është i
mirë në shije dhe në dukje, duke u bërë kështu i pranueshëm
për konsumatorët familjarë.

Në përmbushje të këtij misioni kaq të rëndësishëm, SHUKALB
do të organizojë kursin 2-ditor të trajnimit ” Cilësia e Ujit në
Sistemin Shpërndarës” në datat 17-18 Tetor, 2019 për të
gjithë profesionistët e shoqërive ujësjellës kanalizime, dhe do
të drejtohet nga Prof. Tania Floqi, Eksperte e Cilësisë së Ujit
dhe Ing. Astrit Menalla, Konsulent i Pavarur. Kursi i Trajnimit
është veçanërisht i vlefshëm për drejtorët e departamentit
teknik dhe të shpërndarjes, inxhinierët e mirëmbajtjes dhe të
shfrytëzimit, inxhinierët e matjes, teknikët e bilancit,
menaxherët e faturimit dhe arkëtimit, inxhinerë konsulentë,
inxhinerë projektues, zyrtarë të shëndetit publik, apo
institucione të tjera rregullatore dhe të ngjashme. lexo më

shumë

SHUKALB zhvillon me sukses kursin e trajnimit
“Menaxhimi” për menaxherët e lartë të Shoqërive
Ujësjellës Kanalizime

Më 19-20 Shtator 2019, në
Tiranë, SHUKALB zhvilloi me
sukses kursin e trajnimit
“Menaxhimi”.  Në trajnim
morën pjesë menaxherët e
lartë të Shoqërive Ujësjellës
Kanalizime Shkodër, Lezhë,
Gramsh, Berat-Kuçovë,

Gjirokastër dhe Poliçan dhe ajo u drejtua nga traineri Arian
Gjorga, Konsulent dhe Ekspert në Menaxhim.  Nën drejtimin e
trajnerit, pjesëmarrësit u njohën me tema si Procesi i
Menaxhimit, Komunikimi, Planifikimi dhe Organizimi, Mënyrat e
Menaxhimit, Marrëdhëniet Njerëzore, Kultura Organizative,
Zgjidhja e Problemeve, Marrja e Vendimeve dhe Menaxhimi
Financiar.

Përveç prezantimeve mbi parimet kryesore të menaxhimit,
pjesëmarrësit u përfshinë në mënyrë aktive në diskutime dhe
punë në grup, duke analizuar raste të ndryshme studimi dhe
ushtrime interaktive mbi instrumentet të siguruara nga kursi i
trajnimit.  Për më tepër, menaxherët ndanë përvojat e tyre më

http://shukalb.al/sq/english-still-time-to-register-for-two-training-courses-to-be-delivered-in-october-2019/
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të mira dhe sfiduese, duke siguruar në këtë mënyrë
shkëmbimin e eksperiencave midis kolegësh.

Reagimet dhe komentet e marra në fund të trajnimit ishin
shumë pozitive. lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB!  

SHUKALB dhe SHUKOS shkëmbejnë eksperiencën
në zhvillimin e kapaciteteve

Më 11 dhe 12 Shtator,
SHUKALB priti në Tiranë stafin
e SHUKOS për një aktivitet dy-
ditor të shkëmbimit të
eksperiencës, në kuadër të
Projektit Rrjeti Rajonal i
Zhvillimit të Kapaciteteve
(RCDN), më specifikisht nën

komponentin e tij të parë për “Zhvillimin e Shoqatave”.
 Shkëmbimi i eksperiencës u organizua pasi SHUKOS njohu
një nevojë për forcimin e njësisë së tij të trajnimit dhe zhvillimit
profesional, me qëllim avancimin e ofertës së tyre për zhvillimin
e kapaciteteve për të gjitha kompanitë rajonale të ujësjellësit
dhe aktorët e tjerë në sektorin e ujit në Kosovë.

Objektivi i përgjithshëm i Shkëmbimit të Eksperiencës ishte të
përmirësimi i funksioneve të trajnimit brenda SHUKOS, përmes
ndarjes së praktikave më të mira dhe mësimeve nga
SHUKALB.

Gjatë ditës së parë të aktivitetit, stafi bazë i SHUKALB
prezantoi funksionin e trajnimit dhe zhvillimit të kapaciteteve,
duke përfshirë procedurat dhe mjetet e përdorura për të
menaxhuar programet e shumta të trajnimit dhe zhvillimit të
kapaciteteve. lexo më shumë

SHUKALB merr pjesë në “Trajnimin Specifik të
Trajnerëve – Zhvillimi i Kompetencave të Integruara
të Menaxhimit të Aseteve” të RCDN-së

Projekti Rrjeti Rajonal për
Zhvillimin e Kapaciteteve
(RCDN) organizoi në 10-12
Shtator 2019, në Bihać, Bosnje
dhe Hercegovinë, Trajnimin
specifik të Trajnerëve (ToT)

mbi “Prezantimin e Zhvillimit të Kompetencës së Menaxhimit të
Aseteve”.  Moduli i ToT-së u zhvillua nga Aquasan Network dhe
u dha nga ekspertë të Una Consulting, Bihać, Bosnje dhe
Hercegovinë.

RCDN është një projekt që po implementohet nga Fondi 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.

http://shukalb.al/sq/english-shukalb-delivers-successfully-the-management-training-course-for-the-senior-managers-of-the-utilities/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-and-shukos-exchange-experience-on-capacity-development/
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Trajnimi kishte për qëllim forcimin e aftësive të trajnerëve nga
shoqatat partnere për të përgatitur dhe ofruar trajnime mbi
“Prezantimin e Menaxhimit të Integruar të Aseteve” në
përputhje me kërkesat e Standardeve të Cilësisë së RCDN-
së. lexo më shumë

SHUKALB dhe SHUKOS Organizojnë workshopin e
3-të të programit të përbashkët të Benchmarking
HUB për Kosovën dhe Shqipërinë

SHUKALB dhe SHUKOS
organizuan Workshopin e 3-të
të të programit të përbashkët
të Benchmarking HUB për
Kosovën dhe Shqipërinë për
vitin 2019, më 13 shtator, në
ambientet e Shoqërisë
Ujësjellës Kanalizime Shkodër
(UK Shkodër).  Në workshop

morën pjesë koordinatorët e Kompanive Rajonale të
Ujësjellësit nga Kosova dhe Shoqërive Ujësjellës Kanalizime
nga Shqipëria, të cilët marrin pjesë në Programin e
Benchmarking.

Workshopi u hap nga Nadire Vitija, Koordinatore e Programit të
Benchmarking HUB dhe nga fjalimi i mirëseardhjes nga
Valbona Paja, Përgjegjëse për Planifikim dhe Raportim pranë
UK Shkodër, si mikpritësja e eventit.  SHUKALB u përfaqësua
në workshop nga Alban Kushi, Menaxher i Shërbimeve ndaj
Anëtarëve dhe Administratës. lexo më shumë

 

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/english-shukalb-participates-at-the-rcdn-specific-training-of-trainers-introductory-integrated-asset-management-competence-development/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-and-shukos-organize-the-3rd-workshop-of-the-joint-benchmarking-hub-for-kosova-and-albania/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

