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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Maj 2020

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

Përgjigja dhe fokusi i SHUKALB ndaj situatës së
COVID-19

Pas udhëzimeve të Qeverisë shqiptare, gjatë muajit Mars dhe
Prill 2020, SHUKALB ndërmori masat e nevojshme që çdo
punonjës të vazhdonte punën nga shtëpia.

Gjatë kësaj periudhe, në përgjigje ndaj situatës së COVID-19,
SHUKALB ka mbajtur komunikim të rregullt me shoqëritë e saj
anëtare ujësjellës kanalizime duke shpërndarë me ta
informacione të rëndësishme dhe të dobishme për COVID-19
dhe lidhjen e tij me ujin, ndërsa në të njëjtën kohë ka mbledhur
reagime nga shoqëritë UK mbi sfidat me të cilat po përballen si
rezultat i kësaj krize.  Në përpjekjet për të marrë reagimet e
shoqërive SHUKALB zhvilloi një anketim gjatë muajit Prillit
2020, rezultatet e të cilit mund t’i gjeni në këtë botim të Burimit.

Në vazhdim, SHUKALB ka planifikuar organzimin e dy
webinareve gjatë majit 2020 për të diskutuar ndikimin e
pandemisë COVID-19 ndaj shoqërive UK shqiptare.  Webinari i
parë do të ndajë sfidat dhe praktikat më të mira të shoqërive
UK dhe qeverisjes vendore në përballimin e pandemisë
COVID-19, ndërsa webinari i dytë do të diskutojë perspektivat
e institucioneve qendrore dhe donatorëve. lexo më shumë

Rezultatet: Anketim mbi ndikimet e pandemisë
COVID-19 në sistemet e ujit të pijshëm dhe ujërat e
ndotur në Shqipëri

Gjatë muajit prill 2020, SHUKALB zhvilloi një anketim online
drejtuar shoqërive ujësjellës kanalizime dhe organizatave të

                         

Webinar-ët e
Ardhshëm

Vazhdimësia e shërbimeve
ujësjellës kanalizime nën
krizën e COVID-19 - Sfidat
dhe mësimet e nxjerra

Date: E premte, 15 Maj,
2020, Ora: 11:00 - 12:30

Bashkëpunimi i aktorëve
kryesorë në mbështetje të
nevojave emergjente të
shoqërive UK

Date: E premte, 22 Maj,
2020, Ora: 14:00 - 16:00

 

 

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/english-shukalbs-response-and-focus-on-the-situation-of-covid-19/
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://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_F7HYYKCARKuzCS7pEf6sOQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0hI-B1rtThK-avtCSHBRnQ
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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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.

tjera të sektorit të ujit në Shqipëri, në
mënyrë që të masë ndikimin fillestar
të pandemisë dhe masave që janë
ndërmarrë për të menaxhuar rrezikun
dhe planet për emergjencat.

Anketimi u shpërnda dhe mblodhi
informacion gjatë periudhës 6-24
Prill, 2020. Gjithsej morën pjesë 132
të anketuar, 105 persona nga

Shoqëritë UK në Shqipëri dhe 27 nga institucione të tjera.

Ne dëshirojmë të ndajmë me ju raportin e plotë të rezultateve
të anketimit, të cilin mund ta gjeni në këtë link.

Rezultatet e anketimit u shpërndanë tek institucionet
kombëtare dhe Donatorët/ IFN që punojnë në sektorin e ujit, në
mënyrë që të krijohet një dialog me të gjithë aktorët për nevojat
afatshkurtra të shoqërive UK duke marrë parasysh ndikimin e
situatës COVID-19.

Webinar-ët e ardhshëm të SHUKALB

Vazhdimësia e shërbimeve ujësjellës kanalizime
nën krizën e COVID-19 - Sfidat dhe mësimet e
nxjerra
Datë: E premte, 15 Maj, 2020
Ora: 11:00 - 12:30

Qëllimi i këtij webinari është ndarja e eksperiencave të
shoqërive UK në përballimin e pandemisë COVID-19, ndarjen
e praktikave të mira, dhe evidentimi i nevojave për mbështetje.
Webinari do të organizohet në formatin e një paneli diskutimi
online me pjesëmarrjen e drejtuesve të shoqërive UK dhe
përfaqësuesve të bashkive.

Për t’u regjistruar ndiqni këtë link.

Axhendën e eventit mund ta gjeni këtu. 

Bashkëpunimi i aktorëve kryesorë në mbështetje të
nevojave emergjente të shoqërive UK
Date: E premte, 22 Maj, 2020
Timing: 14:00 - 16:00

Qëllimi i këtij webinari është nxitja e diskutimeve mbi sfidat që
paraqet pandemia për sektorin dhe shoqëritë UK, dhe masat
lehtësuese që mund të merren. Webinari do të organizohet në
formatin e një paneli diskutimi online me pjesëmarrjen e
përfaqësuesve të institucioneve qendrore, donatorë dhe
institucione financiare ndërkombëtare.

Për t’u regjistruar ndiqni këtë link.

Të tjera 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2020/05/Ndikimet-e-pandemis%C3%AB-COVID-19-n%C3%AB-sistemet-e-ujit-t%C3%AB-pijsh%C3%ABm-dhe-uj%C3%ABrat-e-ndotur-n%C3%AB-Shqip%C3%ABri-.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_F7HYYKCARKuzCS7pEf6sOQ
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2020/05/Shqip_SHUKALB-Webinar-no.1.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0hI-B1rtThK-avtCSHBRnQ
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Programi i ujit të GIZ në Shqipëri mbështet
shoqëritë UK në tejkalimin e krizës së
Koronavirusit

Në krizën e tanishme të Koronavirusit
nuk ishin të shqetësuar vetëm stafi i
shoqërive UK, por edhe klientët dhe
publiku po shtronin pyetje dhe
kërkonin informacione më të
hollësishme mbi funksionimin dhe
garancinë për shërbime të sigurta të
furnizimit me ujë. Programi i ujit të

GIZ në Shqipëri e ka adresuar këtë nevojë për informacion dhe
ka mbështetur partnerë në Shqipëri si Ministria e
Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-
Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, bashkitë dhe
shoqëritë UK, me materiale informuese si dhe shpërndarjen e
pajisjeve personale mbrojtëse.  Mbështetje ad hoc iu dha disa
shoqërive UK, duke u siguruar atyre furnizimin e nevojshëm të
hipokloritit të kalciumit për dezinfektimin e ujit të pijshëm. lexo

më shumë

Progresi në vitin e 2-të të Projektit “Menaxhimi i
Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime të
Shqipërisë”

Kanalizime të Shqipërisë”, të cilin
SHUKALB e ka nisur në Mars 2019,
ka vazhduar me vitin e dytë të
zbatimit të tij.

Projekti 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.

Të 9-të Shoqëritë UK Cërrik, Peqin, Himarë, Shkodër, Vlorë,
Sarandë, Kavajë, Përmet and Gramsh kanë kaluar në mënyrë
të suksesshme fazën e parë të projekit (Faza Argjendë), duke
vazhduar kështu fazën e dytë, Faza e Artë, për Menaxhimin  e
Mirëmbajtjes për përmirësimin e produktivitetit dhe efikasitetit
të funksionit të mirëmbajtjes dhe për përmirësimin e dhënies së
shërbimit përmes zbatimit të procedurave të sakta tregtare dhe
prurjeve të punës.lexo më shumë

Qeveri, paguaj faturat tuaja të ujit! – Sondazh

Water Integrity Network (WIN, Rrjeti i Integritetit të Ujit) dhe
End Water Poverty (Dhënia fund varfërisë së ujit), në
partneritet me GIZ, AMCOW, ESAWAS dhe të tjerë, po

http://shukalb.al/sq/english-giz-water-programme-albania-supports-water-utilities-in-overcoming-the-coronavirus-crisis/
http://shukalb.al/sq/progresi-ne-vitin-e-2-te-te-projektit-menaxhimi-i-aseteve-ne-shoqerite-ujesjelles-kanalizime-te-shqiperise/
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planifikojnë një fushatë globale të bazuar në prova për të
adresuar çështjen e mospagimit të llogarive të ujit dhe
kanalizimeve nga institucionet qeveritare të tilla si ushtria,
policia, shkollat dhe spitalet.

Fushata titullohet "Qeveri, paguaj faturat e tua të ujit!" dhe
synon të inkurajojë institucionet qeveritare dhe udhëheqësit që
të paguajnë faturat e tyre të ujit.  Nëse shoqërtë UK kanë
mungesa të burimeve, përmirësimi i shërbimeve për klientët, si
dhe zgjerimi dhe mirëmbajtja e rrjetit janë të pa realizueshme.

Pyetësori i mëposhtëm përpiqet të kuptojë se sa i përhapur
është problemi i mospagimit nga institucionet qeveritare, cilat
janë shtytësit për mospagim, çfarë roli luan ndërhyrja politike,
çfarë ndikimi financiar ka te shoqvritë UK dhe çfarë mund të
bëhet për të adresuar çështjen.

Projekti i hulumtimit po punon për afate shumë të ngushta dhe
kështu do t’a vlerësonim nëse do i dërgonit përgjigjet tuaja
brenda një jave.

Për të aksesuar sondazhin, ju lutemi përdorni linkun:
https://win-s.limequery.com/674765?lang=en

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://win-s.limequery.com/674765?lang=en
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

