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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Janar 2020

Viti 2019 i SHUKALB në fokus – Mesazh nga
Elisabeta Poçi, Zëvendës Drejtore Ekzekutive

Dëshirojmë t’i urojmë të gjithë
anëtarëve, mbështetësve dhe
miqve tanë një vit të gëzuar, të
lumtur dhe plot shëndet në
vitin 2020.  Suksesi i
vazhdueshëm që SHUKALB
arriti gjatë këtij viti që lamë pas
është kryesisht rezultat i
“partneritetit” që stafi i
Shoqatës tonë ka ndërtuar me
të gjithë aktorët tanë, jo vetëm

në Shqipëri, por në të gjithë Ballkanin Perëndimor dhe më
gjerë.

Gjatë vitit 2019, SHUKALB zhvilloi 7 kurse trajnimi në të cilat
morën pjesë punonjës nga 15 shoqëri ujësjellës kanalizime
anembanë Shqipërisë, të cilat mbuluan tema të tilla si pasqyrat
financiare, menaxhimi i humbjeve të ujit, kampionimi dhe
procedurat laboratorike, shërbimi ndaj klientit dhe marrëdhëniet
me publikun, menaxhimi, cilësia e ujit dhe trajtimi i ujërave të
ndotura.  Për vitin 2020 ne jemi të përkushtuar të vazhdojmë
përpjekjet tona për të ofruar dhe zhvilluar kurse trajnimi dhe
programe të zhvillimit të kapaciteteve që i përgjigjen nevojave
të shoqërive tona anëtare ujësjellës kanalizime, dhe më
gjerësisht sektorit të ujit, duke përdorur burimet tona, si dhe si
pjesë e partneriteteve përmes aktivitete të vazhdueshme
rajonale.

Në mars 2019 SHUKALB nisi zbatimin e fazës së parë të
Projektit “Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime të Shqipërisë”, i cili konsiston në regjistrimin e
aseteve dhe menaxhimin e të dhënave të rrjetit për 12
shoqëritë UK shqiptare që marrin pjesë në projekt. lexo më

shumë

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 

                         

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e 2-të e IWA-së
për Profesionistët e Rinj
Polakë të Ujit

Varshave, Poloni
12-14 Shkurt

Konferenca e 6-të e IWA-se
per Profesionistët e Rinj të
Ujit të BeNeLux

Luksemburg
12-14 Shkurt 2020

Konferenca e IWA-së Uji në
Industri 2020

Nanjing, Kinë
30 Mars - 2 Prill 2020

Samiti i IWA-së mbi Ujin
Dixhital

Bilbao, Spanjë
27 – 30 Prill 2020

Simpoziumi i 6-të
Ndërkombëtar i IWA-së për
Ujin, Ujin e Ndotur dhe
Mjedisin në Qytetërimet e
Lashta: Traditat dhe Kulturat

Stamboll, Turqi
28 – 30 Prill 2020

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/viti-2019-i-shukalb-ne-fokus-mesazh-nga-elisabeta-poci-zevendes-drejtore-ekzekutive/
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://iwa-ywp.pl/
http://www.ywpbenelux.org/
http://www.iwa-win.org/
https://digitalwatersummit.org/
http://wwetc2020.eap.gr/
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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.

Planifikoni trajnimin e stafit tuaj në buxhetin e vitit 2020

Duke qenë se menaxherët e
shoqërive ujësjellës kanalizime
në Shqipëri kanë filluar
planifikimin e tyre për vitin
2020, është koha e duhur që
ata të planifikojnë Buxhetin e
tyre të Trajnimeve për
zhvillimin e kapaciteteve të

stafit të tyre.  Gjatë vitit 2019, SHUKALB zhvilloi me sukses 7
(shtatë) kurse trajnimi dhe 2 (dy) Programe të D-LeaP për
Zhvillimin e Kapaciteteve ku morën pjesë mbi 20 Shoqëri
Ujësjellës Kanalizime Shqiptare.

Falë përpjekjeve të vazhdueshme përmes Grant Projekteve
kryesore, sot SHUKALB ka një ofertë të pasur dhe të
larmishme të produkteve për zhvillimin e kapaciteteve,
përfshirë 46 kurse trajnimi në pronësi të SHUKALB duke filluar
nga menaxhimi tek operimi dhe mirëmbajtja, duke mbuluar si
temat për ujin ashtu dhe ujërat e ndotura.  Përveç këtyre
kurseve të trajnimit, SHUKALB planifikon të zhvillojë tre
programe D-LeaP në vitin 2020, konkretisht, programin e
Krahasimit të Standardizuar (Benchmarking), Menaxhimin e
Integruar të Aseteve (i ofruar në partneritet midis 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)), dhe Efiçenca e Energjisë
në shoqëritë UK. lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

Progresi i SHUKALB në implementimin e Projektit
“Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime
të Shqipërisë”

Projekti “Menaxhimi i Aseteve
në Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime të Shqipërisë” i
implementuar nga SHUKALB
është në përfundim të fazës së
parë të tij, e cila synon pajisjen
me një regjistër të plotë të
asseteve për çdo shoqëri
ujësjellës kanalizime
pjesëmarrëse.  Projekti ka filloi
në Mars 2019 dhe ofrohet në

kuadër të Programit “Shërbime Këshillimore për Menaxhimin e
Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën
Juglindor”, i cili 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).  Programi 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.

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/english-plan-for-staff-training-in-your-2020-budget/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Aktivitetet e Projektit gjatë tremujorit të fundit janë përqendruar
në ofrimin e trajnimeve për stafin e shoqërive UK të
angazhuara në Projekt, si dhe ofrimin e asistencës direkte
përmes vizitave në terren të kryera nga Sukadra e
Projektit. lexo më shumë

SHUKALB merr pjesë në takimin e tryezës së rrumbullakët
të IAWD-së të Shoqatave Ujësjellës Kanalizime të Rajonit
të Danubit dhe të Këshillit të Komitetit të D-LeaP

Më 26-27 nëntor 2019, në
Vjenë, Austri, Shoqata
Ndërkombëtare të Kompanive
Ujësjellës Kanalizime në
Zonën e Mbulimit të Lumit
Danub (IAWD) organizoi
takimin e radhës të Këshillit të

Komitetit të D-LeaP paralelisht me tryezën e rrumbullakët të
IAWD-së të shoqatave kombëtare ujësjellës kanalizime të
rajonit të Danubit.

Në takim morën pjesë përfaqësues nga 10 shoqatat kombëtare
ujësjellës kanalizime, stafi i IAWD dhe anëtarë të tryezës së
rrumbullakët, anëtarë të Këshillit të Komitetit të D-LeaP dhe
përfaqësues nga Banka Botërore.  SHUKALB u përfaqësua në
takim nga Elisabeta Poçi, Zv. Drejtore Ekzekutive dhe
Nën/Kryetare e Këshillit të Komitetit të D-LeaP. lexo më shumë

SHUKALB i bashkohet Projektit ERASMUS + “Mënyrat e të
mësuarit të bazuar në punë në fushën e Menaxhimit të
Ujit”

SHUKALB kohët e fundit është bashkuar me Projektin Mënyrat
e të mësuarit të bazuar në punë në fushën e Menaxhimit të Ujit
(WATER), i cili është duke u financuar nga BE-ja, në kuadër të
Programit ERASMUS +.  Projekti drejtohet dhe koordinohet
nga Associazione FO.RI.S. – Formazione, Ricerca e Sviluppo,
një institucion trajnimi i akredituar nga rajoni i Apulias dhe aktiv
në kërkimin dhe zhvillimin e inovacionit në arsim dhe trajnim.
Partnerët e tjerë të Projektit janë Universiteti Politeknik i
Valencias, Spanjë; Institucioni Mbretëror për Përparimin e
Mësimit Universiteti Mcgill, Kanada; Kolegji Universitar Cork –
Universiteti Kombëtar i Irlandës, Cork, Irlandë; Acquedotto
Pugliese Spa, Itali; Fondacioni Its Antonio Cuccovillo, Itali.

Qëllimi i projektit është të sjellë risi përmes shkëmbimit të
praktikave të mira midis partnerëve, proceset e trajnimit në

http://shukalb.al/sq/english-shukalbs-progress-on-the-implementation-of-asset-management-in-water-supply-and-sewerage-utilities-of-albania-project/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-attends-the-iawd-roundtable-of-danube-region-water-utility-associations-and-the-d-leap-committee-council-meeting/
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lidhje me profilet profesionale që merren me Menaxhimin e
Integruar dhe të Qëndrueshëm të Ujit. lexo më shumë

SHUKALB merr pjesë në eventin e Trajnimit të
Trajnerëve të organizuar nga RCDN për dhënien e
“Shkëmbimit të eksperiencave mes kolegëve për
Projektet e Suksesshme të Infrastrukturës për
Kanalizimet dhe Trajtimin e Ujit të Ndotur”

Më 11 Dhjetor 2019, Rrjeti Rajonal për Zhvillimin e
Kapaciteteve (RCDN) për Ujësjellës dhe Kanalizime në
Evropën Jug-Lindore * organizoi në Shkup, Maqedonia Veriore,
Trajnimin e Trainerëve (ToT) për dhënien e Produktit të
Zhvillimit të Kapaciteteve ” Shkëmbimit të eksperiencave mes
kolegëve për Projektet e Suksesshme të Infrastrukturës për
Kanalizimet dhe Trajtimin e Ujit të Ndotur”.

Në trajnim morën pjesë personat përgjegjës nga Shoqatat
Publike Ujësjelës Kanalizime të Shqipërisë (SHUKALB),
Kosova (SHUKOS), Serbia (UTVSI), Maqedonia Veriore
(ADKOM), Serbia Jugore (WASS), Mali i Zi (AWMN) që kanë
në planet e tyre vjetore dhënien e këtij produkti të veçantë, si
dhe nga trajnerë dhe moderatorë të mundshëm për t’u
angazhuar. SHUKALB u përfaqësua në trajnim nga Jonida
Ahmeti, Menaxhere e Trajnimeve dhe Zhvillimit Profesional së
bashku me Prof. Enkelejda Gjinali, Lekore në Fakultetin e
Inxhinierisë së Ndërtimit të Tiranës dhe Enkeleda Basha,
Menaxher në Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Ndotura në
Durrës, në cilësinë e trajnerëve të mundshëm. lexo më shumë

Vlerësimi i mundësive për reduktimin e ndikimeve
mjedisore të mbetjeve të birrës në Shqipëri

Që nga viti 2013, SHUKALB
ka bashkëpunuar me Institutin
Politeknik të Worcester (WPI),
SHBA, për ndërmarrjen e
projekteve të vogla të ujit dhe
mjedisit që përfshijnë një ekip
studentësh të WPI që punojnë
në Shqipëri për një periudhë 8
javore.  Këtë vit, ekipi WPI në

bashkëpunim me SHUKALB ndërmori një projekt të titulluar ”
Vlerësimi i mundësive për reduktimin e ndikimeve mjedisore të
mbetjeve të birrës në Shqipëri”.  Projekti kishte për qëllim

http://shukalb.al/sq/english-shukalb-joins-the-erasmus-work-based-learning-paths-in-water-management-project/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-attends-the-train-of-trainers-event-organized-by-rcdn-for-delivering-learning-from-peers-for-successful-infrastructure-wastewater-collection-and-treatment-projects/
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kryesor të punonte së bashku me fabrikat shqiptare të birrës,
agjencitë rregullatore dhe publikun për të përpiluar kërkime mbi
praktikat aktuale dhe për të zhvilluar insentiva dhe
rekomandime për përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve të
birrës.

Me mbështetjen e SHUKALB, ekipi i WPI vizitoi fabrika të
ndryshme të birrave në të gjithë Shqipërinë dhe zhvilloi
intervista dhe vizita për të vlerësuar se si secila fabrikë birre
menaxhon mbetjet e saj.  Ekipi bëri një studim kërkimor mbi
rregulloret aktuale shqiptare dhe mblodhi intervista me
përfaqësues të industrisë së trajtimit të ujërave të ndotura për
të krijuar një kornizë të plotë të ndikimeve të mbetjeve të birrës
në mjedis. 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
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http://shukalb.al/sq/english-assessing-opportunities-to-reduce-the-environmental-impacts-of-brewery-waste-in-albania/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
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