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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Dhjetor 2020

Pasqyra e Eventeve 

Konferenca dhe Ekspozita e 8-të e Përbashkët
Ballkanike, “Uji dhe Ndryshimet Klimatike“
zhvillohet online dhe ruan suksesin e saj! 

Më 4,5, 6 nëntor 2020, SHUKALB në bashkëpunim me
SHUKOS (Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës)
organizuan Konferencën dhe Ekspozitën e 8-të të Përbashkët
Ballkanike, me temë “Uji dhe Ndryshimet Klimatike“, i mbajtur
si një event virtual përmes platformës Zoom. Pavarësisht
rrethanave të pazakonta, Konferenca virtuale tërhoqi mbi 200
profesionistë të ujit që përfaqësonin shoqëri UK, komunitetin e
donatorëve, kompani private, institucione akademike, si dhe
institucione të tjera të qeverisjes qendrore dhe lokale nga 15
vende të ndryshme.

Programi Teknik i Konferencës përbëhej nga 12 sesione me
tematika të ndryshme të organizuara në 9 Sesione të
ndryshme Teknike dhe 3 Sesione Plenare, me mbi 31
prezantime.  Ishin 72 moderatorë dhe folës, të cilët përmes
prezantimeve dhe diskutimeve të tyre na treguan praktikat më
të mira që përdoren bashke me sfidat dhe mundesite qe
ekzistojne ne sektorin e ujit. lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB!

                         

Trajnimet dhe
programet e
ardhshme të
zhvillimit të
kapaciteteve

Shkëmbimi i
eksperiencave mes
kolegëve për Projektet e
Suksesshme të
Infrastrukturës për
Kanalizimet dhe Trajtimin
e Ujit të Ndotur 
15,17 dhe 16,18 Dhjetor
2020

 

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e 12-të
Evropiane Lindore e
Profesionistëve të Rinj të
Ujit: Kërkimi dhe Inovacionet
e Ujit në një Epokë Dixhitale
- Konference Virtuale

Riga, Latvia
31 Mars - 02 Prill 2021

Konferenca e 11-të e IWA
për Menaxhimin Efiçient të
Ujit Urban

Bordeaux, France
07-09 Prill 2021

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/english-8th-balkans-joint-conference-and-exhibition-water-and-climate-change-goes-online-and-maintains-its-success/
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
https://iwa-network.org/events/12th-eastern-european-young-water-professionals-conference-water-for-all-water-for-nature-reliable-water-supply-wastewater-treatment/
https://iwa-network.org/events/11th-iwa-efficient-urban-water-management-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.

Mundësi për Shoqëritë ujësjellës kanalizime për t’u
bashkuar – SHUKALB merr Grant për të Mbështetur
Shoqëritë UK në Shqipëri në Zhvillimin e Planeve të
Sigurisë së Ujit dhe të Menaxhimit të Krizave në kontekstin
e COVID-19

Në përputhje me përpjekjet e
tij për të siguruar mbështetje
për shoqëritë UK anëtare në
përballjen me pandeminë
COVID-19, SHUKALB ka
marrë financim për një Grant
Projekt të titulluar “ORF MMS
– Sigurimi i Mbështetjes për
Bashkitë dhe Shoqëritë UK
Publike për Menaxhimin e

Krizës Covid-19 në Shqipëri”. Granti është autorizuar nga
Ministria Federale Gjermane e Bashkëpunimit dhe Zhvillimit
Ekonomik (BMZ), dhe është e përfshirë administrativisht në
Projektin GIZ “Fondi i Hapur Rajonal për Evropën Juglindore –
Modernizimi i Shërbimeve Komunale (ORF MMS)”. Projekti
mbështetet dhe bashkëfinancohet gjithashtu nga  Shoqata
Ndërkombëtare e Kompanive të Furnizimit me Ujë të Basenit të
Lumit të Danubit (IAWD).

Në zbatimin e këtij projekti, SHUKALB do të përdorë Programin
ekzistues të Partneritetit të Danubit (D-Leap) Plani i Sigurisë së
Ujit dhe Menaxhimi i Krizave (WSP & CM), i cili është rregulluar
për të përballuar ndikimin e pandemisë COVID19. lexo më

shumë

Në përgjigje të pandemisë Covid-19 – GIZ ORF
MMS në koordinim me SHUKALB mbështesin
Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri

Në përgjigje të situatës me pandeminë COVID-19, dhe duke
konsideruar nevojat specifike dhe sfidat e shoqërive ujësjellës
kanalizime (UK) gjatë kësaj periudhe të vështirë, GIZ Fondi i
Hapur Rajonal për Evropën Juglindore – Modernizimi i
Shërbimeve Komunale (GIZ ORF MMS) në bashkëpunim me
Shoqatën Ujësjellës Kanalizime të Shqipërisë (SHUKALB),
kanë përgatitur pako me dezinfektantë dhe pajisje mbrojtëse
për disa nga shoqëritë ujësjellës kanalizime në Shqipëri.

Shpërdarja e pakove u krye me data 20 dhe 23 Nëntor 2020,
për 19 shoqëritë UK si Peqin, Cerrik, Elbasan, Sarande,
Himare, Vlore, Gjirokaster, Korce, Pogradec, Maliq, Shkoder,
Kukes, Kamez, Kruje, Kavaje, Lushnje, Berat-Kucovë, Gramsh
dhe Përmet pjesë e Projektit “Menaxhimi i Integruar i Aseteve
në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime të Shqipërisë” që

 

 

 

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2020/04/P_D-LeaP_WSP-ALB_1018.pdf
http://shukalb.al/sq/english-opportunity-for-water-and-sewerage-utilities-to-join-shukalb-receives-grant-to-support-water-utilities-in-albania-in-developing-water-safety-and-crisis-management-plans-in-the-context-of-c/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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SHUKALB po zbanton që prej muajit Mars 2019. Megjithëse
situata me përhapjen e virusit nuk favorizoi organizimin e një
ceremonie për shpërndarjen e paketave, SHUKALB mori disa
mesazhe mirënjohëse nga menaxherë të shoqërive UK të cilët
vlerësojnë ndihmën me këto material të nevojshme për të
përballuar situatën me pandeminë.lexo më shumë  

SHUKALB pasuron portofolin e Programeve të tij për
Edukimin dhe Ndërgjegjësimin e Publikut

Më 14 tetor 2020, SHUKALB
nënshkroi një Letër Qëllimi me
Rotary Club të Haifa në Izrael,
Hi-Teach dhe Rotary Club të
Tirana International për
organizimin e programit
arsimor inovativ STEAM të
Rotary Hands Across Waters
(RHAW) për shkollat e mesme
në Shqipëri. SHUKALB do të
zbatojë këtë program nën
ombrellën e Programit

ekzistues “Panairi Shkencor” për Shkollat e Mesme, si dhe në
bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë së
Shqipërisë.

Programi RHAW përdor sfidën globale të Ujit dhe Kanalizimeve
dhe zgjidhjeve të reja të përparuara si bazë për edukimin
bashkëpunues shkencor ndërkulturor. Është zhvilluar nga Hi-
Teach dhe drejtohet në bashkëpunim me Rotary, i organizuar
nga Haifa Rotary Club dhe shumë Klube Rotary, Industri,
Qeveri, Akademi dhe OJQ-të partnere, në të gjithë botën. lexo

më shumë

Lajme nga sektori 

Ndriçim Shani, Kryetar i Entit Rregullator të Ujit të
Shqipërisë, zgjidhet zv. President i Shoqatës
Europiane të Rregullatoreve të Ujit (WAREG)

Enti Rregullator i Ujit është anëtare e Shoqatës Europiane të
Rregullatoreve të Ujit (WAREG) në të cilën bëjnë pjesë 33 Ente

http://shukalb.al/sq/ne-pergjigje-te-pandemise-covid-19-giz-orf-mms-ne-koordinim-me-shukalb-mbeshtesin-shoqerite-ujesjelles-kanalizime-ne-shqiperi/
http://shukalb.al/sq/shukalb-pasuron-portofolin-e-programeve-te-tij-per-edukimin-dhe-ndergjegjesimin-e-publikut/
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Rregullatore të Ujit nga 32 shtete të Europës (Belgjika ka 2
Rregullatore).

Me datë 11 Nëntor 2020 u zhvillua mbledhja e 21-të e
Asamblesë së Përgjithshme të WAREG ku pika kryesore e
rendit të ditës ishte zgjedhja e Bordit të Asamblesë së
Përgjithshme në përputhje me statutin e kësaj shoqate.  Në
përfundim të votimit nga të gjitha shtetet anëtare, President i
WAREG u rizgjodh Prof. Andrea Guerini, Komisioner në Entin
Rregullator Italian (ARERA) ndërsa z. Ndriçim Shani, Kryetar i
Entit Rregullator të Ujit, Shqipëri (ERRU) u zgjodh si një nga
Zv. Presidentët. 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/ndricim-shani-kryetar-i-entit-rregullator-te-ujit-te-shqiperise-zgjidhet-zv-president-i-shoqates-europiane-te-rregullatoreve-te-ujit-wareg/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

