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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Nëntor 2020

Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët
Ballkanike, 4 - 6 Nëntor 2020 

Konferenca dhe Ekspozita e 8-të e Përbashkët
Ballkanike vetëm disa orë larg! 

Konferenca dhe Ekspozita e 8-të e Përbashkët Ballkanike, “Uji
dhe Ndryshimet Klimatike“, që do të mbahet si një aktivitet
virtual në datat 4-6 nëntor 2020, është vetëm disa orë larg. 
Konferenca do të transmetohet drejtpërdrejt online përmes
platformës Zoom.

Komiteti Organizativ dhe i Programit kanë kënaqësinë të
ndajnë disa nga pikat kryesore të eventit.

Vendimarrës të niveli të lartë dhe Profesionistë

Ornela Çuçi, Zëvendës Ministre, Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit, Shqipëri do të mbajë një fjalim përshëndetës gjatë
Ceremonisë së Hapjes së Konferencës më 4 nëntor 2020.

Blerim Kuci, Ministër, Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit,
Kosovë do të mbajë një fjalim përshëndetës gjatë Ceremonisë
së Hapjes së Konferencës më 4 nëntor 2020. lexo më shumë 

Trajnime dhe programe të zhvillimit të
kapaciteteve 

Dy shkëmbime online të eksperiencave mes kolegëve për
Projektet e Suksesshme të Infrastrukturës për Kanalizimet

                         

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 
Dhjetor 2020

 

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca Virtuale mbi
Humbjet e Ujit 2020

Shenzhen, China
09-11 Nëntor 2020

Forumi Ndërkombëtar i IWA-
së mbi Menaxhimin e
Aseteve Strategjike 2020

Beograd, Serbi
19 Nëntor 2020

 

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/english-the-8th-balkans-joint-conference-and-exhibition-just-hours-away/
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/water-loss-2020/
https://utvsi.com/event/iwa-international-sam-forum-2020/
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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.

dhe Trajtimin e Ujit të Ndotur vijnë së shpejti

SHUKALB po planifikon të
organizojë dy shkëmbime të
eksperiencave mes kolegëve
në formatin online, gjatë muajit
dhjetor 2020.  Shkëmbimet e
eksperiencave mes kolegëve
do të jenë një në nivel
kombëtar dhe një në nivel
rajonal dhe janë veçanërisht të
rëndësishme në situatën kur
Projekte të suksesshme të
Infrastrukturës për Kanalizimet

dhe Trajtimin e Ujit të Ndotur pritet të zbatohen në të ardhmen
e afërt. Prandaj, përvoja e bashkive dhe shoqërive UK që janë
përfshirë në përgatitjen, hartimin dhe zbatimin e projekteve të
tilla mund të jetë e dobishme për kolegët e tyre. lexo më shumë

SHUKALB zhvillon me sukses trajnimin e RCDN-së
mbi ”Projektet e Investimeve Kapitale në
Infrastrukturë në Sektorin e Ujësjellës
Kanalizimeve”

Në datat 30 Shtator, 1, 2,7,8,9 Tetor 2020, SHUKALB zhvilloi
me sukses trajnimin e RCDN-së mbi ”Projektet e Investimeve
Kapitale në Infrastrukturë në Sektorin e Ujësjellës
Kanalizimeve”. Trajnimi u organizua në Tiranë, në Grand Hotel
dhe u transmetua online për pjesëmarrësit përmes platformës
Zoom. Ky trajnim ishte inovativ pasi përdori teknologjinë më të
përparuar të transmetimit të videos dhe audios, por edhe mjete
të tjera online që lejonin më shumë ndërveprim nga ana e
trajnerëve si dhe e pjesëmarrësve.

Trajnimi arriti të zhvilloje kapacitetet e pjesëmarrësve në
kryerjen e projekteve komplekse te investimeve
infrastrukturore. Në trajnim morën pjesë rreth 45 pjesëmarrës
të angazhuar në zbatimin dhe monitorimin e aspekteve teknike,
ligjore dhe financiare të projekteve të investimeve në
infrastrukturën kapitale dhe të ngarkuar me zbatimin e
projekteve nga Shoqëritë UK Shkodër, Lezhë, Kukës, Krujë,
Kamëz, Durrës, Elbasan, Cërrik, Peqin, Korçë, Pogradec,

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/dy-shkembime-online-te-eksperiencave-mes-kolegeve-per-projektet-e-suksesshme-te-infrastruktures-per-kanalizimet-dhe-trajtimin-e-ujit-te-ndotur-vijne-se-shpejti/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Vlorë, Gjirokastër, Sarandë dhe Agjensia e linjës, AKUM. lexo
më shumë 

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB organizon trajnimin online mbi Sistemin
Bazë të Menaxhimit të Mirëmbatjes në kuadër të
projektit ” Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë
Ujësjellës Kanalizme të Shqipërisë”

Në datat 15 – 16 Tetor 2020, SHUKALB organizoi një trajnim
online për shoqëritë ujësjellës kanalizime që ndjekin fazën e
dytë të projektit “Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime të Shqipërisë”. Qëllimi i trajnimit ishte njohja e stafit
të shoqërive UK mbi metodologjinë e Sistemit Bazë të
Menaxhimit të Mirëmbajtjes.

Trajnimi u ndoq nga përfaqësues nga 12 shoqëri UK në
Shqipëri, Enti Rregullator i Ujit (ERRU), GIZ – Fondi i Hapur
Rajonal, Kompania Hydro-Comp nga Qipro dhe Shoqata
Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë (SHUKALB).

Trajnimi u mbajt nga Znj. Maria Christodoulou nga Kompania
Hydro-Comp Enterprise, përmes Platformës Microsoft
Teams. lexo më shumë 

Të tjera 

Identifikimi i mundësive për gratë që punojnë në
sektorin e ujërave të ndotura në Shqipëri

http://shukalb.al/sq/english-shukalb-delivers-successfully-the-rcdn-training-on-capital-infrastructure-investment-projects-in-the-water-sector/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-organizes-online-training-on-basic-maintenance-management-system-in-framework-of-the-asset-management-in-water-supply-and-sewerage-utilities-of-albania-project/
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Që nga viti 2013, studentë nga Instituti Politeknik Worcester
(WPI) nga SH.B.A. kanë bashkëpunuar me SHUKALB në disa
projekte në sektorin e ujit dhe shkencë, teknologji, inxhinieri
dhe matematikë, ku përfshihet një ekip studentësh të WPI që
punojnë në Shqipëri për një periudhë 8 javore.

Sektori i ujërave të ndotura në Shqipëri është parë historikisht
si një industri e mbizotëruar nga burrat, veçanërisht në rolet
teknike dhe të menaxhimit. Ekzistojnë shumë arsye të
mundshme për këtë mospërputhje, duke përfshirë mungesën e
interesit të femrave në këtë fushë, boshllëqet gjinore në
punësime dhe përfaqësimin e ulët të roleve të grave në rolet
drejtuese. Studentët deshirojnë të identifikojnë mundësitë për
gratë në sektorin e ujërave të ndotura në Shqipëri dhe të
zvogëlojnë paragjykimin gjinor për gratë që punojnë në këtë
industri. 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/identifying-opportunities-for-women-in-albanias-wastewater-sector/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

