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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Qershor 2020

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB organizon me sukses dy webinare mbi impaktin
e pandemisë COVID-19 te Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime
në Shqipëri

Gjatë muajit maj 2020, SHUKALB organizoi me sukses dy
webinare për të diskutuar mbi impaktin e pandemisë COVID-19
te Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri.

Webinari i parë u organizua në 15 maj 2020, me temë
“Vazhdimësia e shërbimeve ujësjellës kanalizime nën krizën e
COVID-19  – Sfidat dhe mësimet e nxjerra“.  Qëllimi i këtij
webinari ishte të siguronte një shkëmbim mbi ndikimin e
COVID-19 në ofrimin e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe
kanalizimeve, nga këndvështrimi i i shoqërive UK dhe pushtetit
vendor. Webinari u organizuat në formatin e një paneli
diskutimi online me pjesëmarrjen e drejtuesve të shoqërive UK
shqiptare dhe përfaqësuesve të bashkive.

Webinari i dytë u organizua në 22 maj 2020, me titull
“Bashkëpunimi i aktorëve kryesorë në mbështetje të nevojave
emergjente të shoqërive UK“.  lexo më shumë

 

SHUKALB organizon Konkursin Kombëtar të programit të
tij “Panairi Shkencor” për Shkollat e Mesme

                         

Trajnimet dhe
programet e
ardhshme të
zhvillimit të
kapaciteteve

Menaxhimi
9, 10, 16, 17 qershor 2020

Hyrje në Menaxhimin e
Integruar të Aseteve
1 korrik 2020

Projektet e Investimeve
Kapitale në Infrastrukturë
në sektorin ujësjellës
kanalizime
22, 23, 24 korrik 2020

 

 

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/shukalb-organizon-me-sukses-dy-webinare-mbi-impaktin-e-pandemise-covid-19-te-shoqerite-ujesjelles-kanalizime-ne-shqiperi/
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/2020/01/Pershkrimi-i-kursit-1_Menaxhimi.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2020/06/QW-3_Shqip.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2020/06/QW1-Capital-investments-Shqip.pdf
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.

Më 26 maj 2020, SHUKALB organizoi me sukses online
Konkursin Kombëtar me prezantimin e punimeve shkencore të
përgatitura nga nxënës të shkollave të mesme në kuadër të
programit “Panairi Shkencor” për Shkollat e Mesme. Eventi u
organizua përmes platformës online Zoom, për shkak të
pezullimit të ndjekjes së mësimit në shkolla për shkak të
pandemisë COVID-19.

Kjo ishte faza finale e programit i cili është hartuar dhe
zbatohet nga SHUKALB në bashkëpunim me Ministrinë e
Arsimit, Sportit dhe Rinisë, me shoqëritë Ujësjëllës Kanalizime
Shkodër, Lezhë, Durrës, Kavajë dhe Vlorë. “Projekti është
financuar nga Ministria Federale Gjermane për bashkëpunim
ekonomik dhe Zhvillim, zbatuar nga Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”.

Programit “Panairi Shkencor” për Shkollat e Mesme targeton
nxënësit e klasave të 11-të dhe qëllimi i tij është të nxisë
mendimin analitik dhe punët eksperimentale ndërmjet
studentëve. lexo më shumë

Trajnime dhe programe të zhvillimit të
kapaciteteve

Nxitoni të regjistroheni për kurset e trajnimit që do të
zhvillohen gjatë muajve Qershor dhe Korrik 2020

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/shukalb-organizon-konkursin-kombetar-te-programit-te-tij-panairi-shkencor-per-shkollat-e-mesme/
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SHUKALB ka planifikuar dhënien e tre kurseve të trajnimit gjatë
muajve qershor dhe korrik 2020.

Më 9, 10, 16 dhe 17 qershor 2020, SHUKALB do të zhvillojë
kursin e trajnimit "Menaxhimi" përmes platformës online Zoom.

Trajnimi trajton çështje që kanë të bëjnë me përgjegjësitë e
përditshme të menaxherëve si komunikimi, krijimi dhe
menaxhimi i ekipeve, zgjidhja e problemeve dhe marrja e
vendimeve. Trajnimi do të drejtohet nga Arian Gjorga,
Konsulent dhe Ekspert në Menaxhim.

Ky kurs trajnimi është veçanërisht i vlefshëm për drejtorët e
përgjithshëm, drejtorët teknik dhe menaxherët e tjerë të
shoqërive ujësjellës kanalizime.

Më 1 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)". lexo më shumë

SHUKALB zhvillon me sukses kursin e trajnimit
“Pasqyrat financiare dhe roli i tyre në vendimarrje”

Gjatë muajit mars dhe maj 2020, SHUKALB zhvilloi kursin dy-
ditor të trajnimit “Pasqyrat financiare dhe roli i tyre në
vendimmarrje”.  Dita e parë e trajnimit u mbajt më 5 Mars, 2020
në Hotel Mondial, Tiranë, ndërsa dita e dytë u zhvillua online
më 14 maj 2020 përmes platformës Zoom.

http://shukalb.al/sq/english-hurry-up-to-register-for-training-courses-to-be-delivered-in-june-and-july-2020/
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Në kursin e trajnimit morën pjesë drejtuesit e departamenteve
të financës, tregtare, kontabilitetit dhe teknik nga shoqëritë UK
Shkodër, Lezhë, Durrës, Krujë, Lushnje, Pogradec, Bilisht,
Gjirokastër, Përmet dhe Sarandë.  Trajnimi u drejtua nga PhD.
Mirela Miti, Pedagoge, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i
Tiranës. lexo më shumë

Të tjera 

Workshop Virtual mbi menaxhimin e të dhënave të
rrjetit në GIS në kuadër të projektit “Menaxhimi i
Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime të
Shqipërisë”

SHUKALB organizoi më datë 8 maj, 2020, workshopin virtual
për shoqëritë ujësjellës kanalizime të cilët i janë bashkuar këtë
vit projektit projektit  “Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë
Ujësjellës Kanalizme të Shqipërisë”.  Qëllimi i workshopit ishte
për tju uruar mirëseardhjen Shoqërive UK dhe për të
prezantuar fazën e parë të projektit (Faza Silver) në lidhje me
metodologjite bazë të Menaxhimit të të Dhënave në Rrjet.

Në workshop morën pjesë përfaqësues nga shoqëritë UK
Pogradec, Korçë, Maliq dhe Lushnjë të regjistruar këtë vit, dhe
partnerët e përfshirë në zbatimin e projektit, si Ministria e
Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE), Shoqata Ndërkombëtare e
Kompanive Ujësjellës Kanalizime në Zonën e Mbulimit të Lumit
Danub (IAWD), GIZ – Fondet e Hapura te Rajonit (ORF),
Kompania Hydro-Comp (HCE), Qipro dhe SHUKALB. lexo më

shumë

SHUKALB dhe SHUKOS organizojnë workshopin e
parë për vitin 2020 në kuadër të të programit të
përbashkët të Benchmarking HUB për Kosovën dhe
Shqipërinë

Më 20 maj 2020, SHUKALB dhe SHUKOS, organizuan
workshopin me temë “Si të fillojmë me Benchmarking”, duke
nisur kështu implementimin e ciklit të 6-të të programit të
përbashkët të Benchmarking HUB për Kosovën dhe

http://shukalb.al/sq/english-shukalb-delivers-successfully-the-financial-statements-and-their-role-in-decision-making-training-course/
http://shukalb.al/sq/workshop-virtual-mbi-menaxhimin-e-te-dhenave-te-rrjetit-ne-gis-ne-kuader-te-projektit-menaxhimi-i-aseteve-ne-shoqerite-ujesjelles-kanalizime-te-shqiperise/
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Shqipërinë. Workshopi u organizua
online përmes platformës WebEx të
ofruar nga Shoqata Ndërkombëtare e
Kompanive Ujësjellës Kanalizime në
Zonën e Mbulimit të Lumit Danub
(IAWD) dhe Banka Botërore.

Në workshop morën pjesë mbi 25 pjesëmarrës, përfaqësues të
shoqërive ujësjellës kanalizime nga Kosova dhe Shqipëria,
përfaqësues nga SHUBALB, SHUKOS, IAWD dhe Danub
HUB. Takimi u moderua nga Koordinatorja e HUB-it për
Kosovën dhe Shqipërinë, znj. Nadire Vitija në bashkëpunim me
Nënkordinatorin z. Avni Dervishi. 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/english-shukalb-and-shukos-organize-webinar-in-framework-of-the-joint-benchmarking-hub-for-kosova-and-albania/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

