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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Shkurt 2020

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB Organizon workshopin mbi Lobimin dhe
Advokimin

Më 24 janar 2019, në Tiranë, SHUKALB organizoi me sukses
workshopin “Lobimi dhe Advokimi dhe Përgatitja e Strategjisë
së Advokimit për SHUKALB”.  Workshopi u organizua në
kuadër të Projektit “Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve
për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet (RCDN*)”.  

Në workshop morën pjesë 30 pjesëmarrës, anëtarë të
SHUKALB, përfaqësues nga shoqëritë ujësjellës kanalizime,
kompani private dhe anëtarë individë, stafi i shoqatës, si dhe
përfaqësues nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, Shoqata
për Autonomi Vendore, NALAS dhe GIZ – ORF MMS.
 Workshopi u drejtua nga Jasmina Trajkovski, CMC dhe
Ljubomir Trajkovski, Trajkovski and Partners (T&P) Consulting
– Shkup.

Objektivi i përgjithshëm i workshopit ishte përmirësimi i
kapaciteteve të SHUKALB dhe anëtarëve të tij në lidhje me
lobimin dhe advokimin, përgatitjen e dokumenteve të politikave,
dokumentet strategjike dhe rekomandimet e politikave dhe
përgatitjen e një strategjie advokimi. lexo më shumë

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 

                         

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Zgjidhjet digjitale dhe të
sigurisë kibernetike për
Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime dhe Industritë

Bruksel, Belgjikë
18-19 Mars 2020

Konferenca e 5-të Rajonale
e Aquasan Network:
Reforma e sektorit të
shërbimit të ujit në B&H

Banja Luka, Bosnja dhe
Hercegovina
25-26 Mars 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

 

Bashkohuni me Ne!

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/shukalb-organizon-workshopin-mbi-lobimin-dhe-advokimin/
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://water-market-europe-2020.b2match.io/page-3481/
https://digitalwatersummit.org/
http://wwetc2020.eap.gr/
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.

SHUKALB hap regjistrimet për Trajnimet dhe
Programet e para të Zhvillimit të Kapaciteteve për
vitin 2020!

SHUKALB do të fillojë Programin e saj të Trajnimit dhe
Zhvillimit të Kapaciteteve për vitin 2020, me ofrimin e tre
trajnimeve, gjatë muajit shkurt.  Kursi i parë i trajnimit i
planifikuar është “Pasqyrat financiare dhe roli i tyre në
vendimmarrje”, i cili adreson nevojat e financierëve dhe
shefave të financës të shoqërive ujësjellës kanalizime dhe i
mbështet Shoqëritë veçanërisht në këtë periudhë, ndërsa janë
duke përgatitur bilancet e tyre fiskale për t’i dorëzuar pranë
Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve

Kursi i trajnimit do të trajtojë çështje në lidhje me setin e plotë
të pasqyrave financiare dhe informacionin që mbart secila prej
tyre, rregullat për zbatimin e politikave të kontabilitetit, llogaritë
e arkëtueshme, borxhin e keq, tatimin e shtyrë, provizionet,
aktivet e kushtëzuara dhe koston e kapitalit.

Kursi i dytë i trajnimit i planifikuar për t’u zhvilluar për herë të
parë, është workshopi 1-ditor me temë “Hyrje në Menaxhimin e
Integruar të Aseteve“.  Ky trajnim është një produkt për
zhvillimin e kapaciteteve që ofrohet dhe jepet në kuadër të
projektit “Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve për
Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet (RCDN)”. lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë 

Investimi i ri për Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime
Lezhë do të minimizojë përmbytjet në qytetin e
Lezhës

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-opens-the-registrations-to-its-first-trainings-and-capacity-development-programs-for-2020/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Me datë 15 Janar 2020, Drejtori i Shoqërisë Ujësjellës
Kanalizime Lezhë (UK), Inxh. Zef Maçi priti në zyrat e tij
Ambasadorin e Zvicrës në Shqipëri, z. Adrian Maitre, i
shoqëruar nga përfaqësues të tjerë të Ambasadës. Qëllimi i
takimit ishte prezantimi me projektin më të fundit të financuar
nga Qeveria Zvicerane, me vlerë prej 4 milionë Euro, i cili
synon minimizmin e përmbytjeve në qytetin e Lezhës. Projekti
përfshin ndërtimin e kanalizimeve për ujërat e shiut dhe ujërat
e ndotura, si dhe ndërtimin e një stacioni të ri pompimi për
ujërat e shiut.

Projekti u prezantua nga Drejtori Inxh. Maçi, i cili ndau me
Ambasadorin dhe pjesëmarrësit e tjerë detajet e këtij projekti të
rëndësishëm, si dhe përfitimet që ai do të sjellë për banorët e
Lezhës. lexo më shumë

Shoqëria Ujësjellës Gramsh investon në rindërtimin
e rrjetit të brendshëm të furnizimit me ujë

Në muajin tetor 2019,
Shoqëria Ujësjellës Gramsh
nisi zbatimin e investimit për
rindërtimin e rrjetit të
brendshëm të furnizimit me ujë
për qytetin e Gramshit. Ky
investim është financuar nga
Qeveria Shqiptare dhe
implementohet nga Agjensia
Agjencia Kombëtare e
Ujësjellës-Kanalizimeve dhe
Infrastrukturës së Mbetjeve.
Vlera totale e investimit është
rreth 221.2 milion Lekë dhe
është planifikuar të përfundojë
brenda 3 viteve.

Investimi u miratua falë
përpjekjeve të vazhdueshme
të bëra nga Shoqëria
Ujësjellës Gramsh për të
përmirësuar cilësinë e

shërbimeve të ujit për konsumatorët e saj, si dhe Bashkia
Gramsh, e cila mundësoi hartimin e projektit të rindërtimit. lexo

më shumë

http://shukalb.al/sq/investimi-i-ri-per-shoqerine-ujesjelles-kanalizime-lezhes-do-te-minimizoje-permbytjet-ne-qytetin-e-lezhes/
http://shukalb.al/sq/shoqeria-ujesjelles-gramsh-investon-ne-rindertimin-e-rrjetit-te-brendshem-te-furnizimit-me-uje/


4/28/2021 — Preview

4/4

Mundësi Arsimimi 

Master i Arteve në Qeverisjen Ndërkombëtare të
Ujit dhe Diplomacinë e Ujit, Fakulteti i Shkencave të
Ujit, Universiteti Kombëtar i Shërbimit Publik,
Hungari

Programi dy vjeçar MA në Qeverisjen Ndërkombëtare të Ujit
dhe Diplomacinë e Ujit, duke filluar nga muaji shtator 2020,
ofron arsim modern, të orientuar nga praktika, për praktikuesit
dhe menaxherët e ardhshëm të ujit, diplomatët, nëpunësit civilë
kombëtar dhe ndërkombëtar të angazhuar në çështjet
mjedisore ndërkufitare ose globale.  Bazuar në një ndërthurje
të shkencave natyrore dhe shoqërore, trajnim të gjerë në terren
dhe punë në skuadër të bazuar në projekte, programi ka për
qëllim të lejojë studentët të njihen me sfida komplekse të
politikave të ujit, vendime dhe situata konflikti.

Për më shumë informacion mbi strukturën dhe përmbajtjen e
programit MA, tarifat e shkollimit, pranimin dhe aplikimin, ju
lutemi lexoni Broshurën.

 

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/wp-content/uploads/2020/02/294_Progamme-outline-1-EN.docx_K%C3%9CM06134A1DAEB-6A5D-419C-A4C3-220DD5659076.pdf
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

