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Na tregoni se cfarë
mendoni!

  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Korrik 2020

RUAJ DATËN! - Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët
Ballkanike, 4-5-6 Nëntor 2020, Tiranë, Shqipëri

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB organizon workshopin “Zhvillimi i aktiviteteve
të përbashkëta të advokimit për furnizimin me ujë dhe
kanalizimet në Shqipëri” së bashku me Shoqatën e

                         

Trajnimet dhe
programet e
ardhshme të
zhvillimit të
kapaciteteve

Hyrje në Menaxhimin e
Integruar të Aseteve
15-16-17 korrik 2020

Menaxhimi i Emergjencave
30,31 korrik 2020

 

 

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

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/2020/06/QW-3_Shqip.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2020/07/Menaxhimi-i-Emergjencave.pdf
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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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.

Bashkive të Shqipërisë dhe Shoqatën për Autonominë
Vendore

Më 26 qershor 2020, SHUKALB në bashkëpunim me Shoqatën
e Bashkive të Shqipërisë (SHBSH)dhe Shoqatën për
Autonominë Vendore (SHAV) organizuan një workshop me
temë “Zhvillimi i aktiviteteve të përbashkëta të advokimit për
furnizimin me ujë dhe kanalizimet në Shqipëri”. Workshopi u
organizua në kuadër të projektit ” Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të
Kapaciteteve për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet (RCDN*)”.

Në workshop morën pjesë përfaqësues nga shoqëritë UK,
Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe
Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM), GIZ Albania, kompani
konsulente, ORF MMS-GIZ Maqedonia Veriore, dhe RCDN, si
dhe u moderua nga Jasmina Trajkovski dhe Mirjana
Apostolova, Trajkovski & Partners (T&P) Consulting – Shkup.

Objektivi i përgjithshëm i workshopit ishte te krijonte një qasje
të përbashkët midis të tre shoqatave për aktivitetet e advokimit
për furnizimin me ujë dhe kanalizimet në Shqipëri. lexo më

shumë

Trajnime dhe programe të zhvillimit të
kapaciteteve 

Programi i D-LeaP i Krahasimit të Standardizuar
(Benchmarking) për shoqëritë UK – Një mjet themelor për
vetëvlerësimin e shoqërive UK

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-organizes-workshop-on-development-of-joint-advocacy-activities-for-wss-in-albania-jointly-with-the-association-of-municipalities-of-albania-and-the-association-for/
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Benchmarking, mbledhja e treguesve të performancës dhe më
pas krahasimi i performancës midis shoqërive UK me madhësi
dhe kushte të ngjashme, është një mjet kryesor për të
përmirësuar performancën e shoqërive UK. SHUKALB dhe
SHUKOS kanë ofruar së bashku Programin D-LeaP
Benchmarking për shoqëritë UK si në Shqipëri ashtu edhe në
Kosovë që nga viti 2014 në kuadër të Partneritetit të Danubit
(D-LeaP), me mbështetje ngaShoqata Ndërkombëtare e
Kompanive Ujësjellës Kanalizime në Zonën e Mbulimit të Lumit
Danub (IAWD). Programi i ndihmon shoqëritë në identifikimin e
zonave ku përmirësimi i performancës është i nevojshëm,
përmes angazhimit të ekipeve të vogla të shoqërisë sesa
anëtarëve individual të personelit.

Për të kuptuar më shumë mbi përfitimet e pjesëmarrjes në
Program, ne kërkuam nga përfaqësuesit e shoqërisë ujësjellës
kanalizime Tiranë, dhe ujësjellës kanalizime Shkodër, të ndanin
reagimet e tyre, si dy shoqëri që kanë qenë pjesë e programit
prej shumë vitesh tashmë.

“Shoqëria ujësjellës kanalizime Tiranë (UK Tiranë) ka qënë
pjesë e programit të Benchmarking i mbështetur nga Shoqata
Ndërkombëtare e Rajonit të Danubit që prej 3 vitesh dhe kemi
hyrë në vitin e 4-t. Shoqëria jonë vendosi të jetë pjesë e këtij
programi për arsyet si më poshtë: lexo më shumë

Nxitoni të regjistroheni për kurset e ardhshme të trajnimit

SHUKALB ka planifikuar
dhënien e dy kurseve të
trajnimit gjatë muajit korrik
2020

Më 5, 16 dhe 17 korrik 2020,
SHUKALB planifikon dhënien
e trajnimit një ditor me temë
“Hyrje në Menaxhimin e
Integruar të Aseteve“, në
kuadër të projektit ” Rrjeti
Rajonal për Zhvillimin e

Kapaciteteve për Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe
Kanalizimeve (RCDN)”.

Arsyeja e vendosjes së tre datave për këtë trajnim një ditor
është për shkak të reduktimit të numrit maksimal të
pjesëmarrësve për trajnim që SHUKALB ka realizuar, në
përputhje me rregullat për pjesëmarrje dhe distancim social të
përcaktuara nga qeveria Shqiptare.

http://shukalb.al/sq/english-d-leap-utility-benchmarking-program-a-fundamental-tool-for-utility-self-assessment/
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Objektivi i përgjithshëm i trajnimit është që t’u mundësojë
pjesëmarrësve të njohin nevojën dhe përfitimet e Menaxhimit te
Integruar të Aseteve (MIA) efektiv të infrastrukturës së
Ujësjellës Kanalizimeve dhe të identifikojnë mënyrën se si
planifikohen dhe zbatohen aktivitetet kryesore të MIA-s në
nivelin e Njësive të Qeverisjes Vendore (NJQV).  lexo më

shumë

SHUKALB zhvillon me sukses kursin e trajnimit
“Menaxhimi” për menaxherët e lartë të shoqërive UK

Më 9, 10, 16 dhe 17 qershor 2020, SHUKALB zhvilloi me
sukses kursin e trajnimit “Menaxhimi”, organizuar online
përmes platformës Zoom.

Në trajnim morën pjesë drejtuesit e departamenteve tregtare,
financiare dhe teknike, si dhe administratorë, nga Shoqëritë
Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Lezhë, Krujë, Lushnjë dhe
Sarandë. Trajnimi u drejtua nga trajneri Arian Gjorga,
Konsulent dhe Ekspert në Menaxhim.

Trajnimi i njohu pjesëmarrësit me njohuritë dhe aftësitë e
nevojshme për të përballuar sfidat e përditshme dhe për të
përmirësuar performancën e shoqërisë UK në fushat e
proceseve të menaxhimit, komunikimit, marrëdhënieve
njerëzore, kulturës organizative, zgjidhjes së problemeve,
planifikimit dhe organizimit, vendimmarrjes dhe menaxhimit
financiar. lexo më shumë

Të tjera  

Progresi i projektit “Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë
Ujësjellës Kanalizime të Shqipërisë”

http://shukalb.al/sq/english-hurry-up-to-register-for-the-upcoming-training-courses/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-delivers-successfully-the-management-training-course-for-the-senior-managers-of-the-utilities-2/
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Projekti Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime në Shqipëri që SHUKALB po implementon që nga
Marsi 2019 vazhdon me zhvillimin dhe organizimin e
aktiviteteve të tij.

Projekti ofrohet në kuadër të Programit “Shërbime Këshillimore
për Menaxhimin e Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime
në Evropën Juglindor”, përmes një partneriteti 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). 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. lexo më

shumë

SHUKALB merr pjesë në webinar-ët e organizuar
nga Projekti ” Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të
Kapaciteteve për Furnizimin me Ujë dhe
Kanalizimet (RCDN)” mbi “Menaxhimin e Ciklit të
Projektit (MCP)”

Në datat 28 maj, 11 dhe 25 qershor 2020, Projekti ” Rrjeti
Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve për Furnizimin me Ujë dhe
Kanalizimet (RCDN)”, organizoi tre webinarë me temë
“Menaxhimi i Ciklit të Projektit (MCP)” me fokus mbi
Monitorimin dhe Vlerësimin. lexo më shumë

http://shukalb.al/sq/english-progress-on-the-asset-management-in-water-supply-and-sewerage-utilities-of-albania-project/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-participates-at-the-webinars-organized-by-the-project-regional-capacity-development-network-for-water-and-sanitation-services-rcdn-on-project-cycle-manag/
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Raporti i Zhvillimit të Qëndrueshëm 2020

Raporti i Zhvillimit të Qëndrueshëm 2020 paraqet Indeksin e
SDG dhe Panelet për të gjitha vendet anëtare të KB dhe vë në
kornizë zbatimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm
(SDG) për sa i përket gjashtë transformimeve të gjera. Raporti
u përgatit nga ekipe ekspertësh të pavarur të Rrjetit të
Zgjidhjeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDSN) dhe
Bertelsmann Stiftung.

Për të shkarkuar raportin e plotë ndiqni këtë link.

 

 

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://sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2020/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

