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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Tetor 2020

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

Regjistrimi në Konferencën dhe Ekspozitën e 8-të
të Përbashkët Ballkanike është ende i hapur! 

Jemi më pak se një muaj larg nga 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.

Regjistrimi në Konferencë dhe Ekspozitë është ende i hapur!

Regjistrimi në Konferencë mund të bëhet përmes secilës prej
dy mënyrave:

Duke plotësuar Formularin e Regjistrimit, dhe duke e
dërguar sërish tek
adresa: info@BalkansJointConference.org
Duke u regjistruar online përmes linkut.

Në vazhdim,ne i mirëpresim kompanitë nga e gjithë bota për të
ekspozuar produktet dhe shërbimet e tyre dhe t’i bashkohen
diskutimit mbi çështjet aktuale në sektorin e furnizimit me ujë
dhe kanalizimeve. lexo më shumë

Trajnime dhe programe të zhvillimit të
kapaciteteve 

                         

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 
Nëntor - Dhjetor 2020

 

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca online e
Brukselit: Marrëveshja e
Gjelbër Evropiane dhe Sfidat
Blu

Online
27 Tetor 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://balkansjointconference.org/wp-content/uploads/2020/09/Formulari-i-Regjistrimit-ne-Konference-2020.pdf
mailto:info@BalkansJointConference.org
http://balkansjointconference.org/sq/conference-registration-form/
http://shukalb.al/sq/regjistrimi-ne-konferencen-dhe-ekspoziten-e-8-te-te-perbashket-ballkanike-eshte-akoma-e-hapur/
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://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/the-european-green-deal-and-blue-challenges.html
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.

Dy shkëmbime online të eksperiencave mes
kolegëve për Projektet e Suksesshme të
Infrastrukturës për Kanalizimet dhe Trajtimin e Ujit
të Ndotur vijnë së shpejti

SHUKALB po planifikon të
organizojë dy shkëmbime të
eksperiencave mes kolegëve
në formatin online, gjatë
muajve nëntor dhe 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 organizon tre ditë të trajnimit të RCDN-
së mbi “Projektet e Investimeve Kapitale në
Infrastrukturë në Sektorin e Ujësjellës
Kanalizimeve” për stafin e Menaxhimit të Mesëm në
Bashki dhe ShaUK dhe të Njësisë së Zbatimit të
Projekteve

Gjatë datave 30 shtator, 1, 2 tetor 2020, SHUKALB zhvilloi tre
ditët e para të trajnimit mbi ” Projektet e Investimeve Kapitale
në Infrastrukturë në Sektorin e Ujësjellës Kanalizimeve”.
Dhënia e këtij trajnimi u organizua në Tiranë, në Grand Hotel
dhe u transmetua online për pjesëmarrësit përmes platformës
Zoom. Trajnimi ka për qëllim t’i aftësojë pjesëmarrësit të
kryejnë projekte komplekse investimesh në infrastrukturë.

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, Vlorë, Gjirokastër,
Sarandë dhe Agjensia e linjës, AKUM. lexo më shumë 

 

 

 

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/sq/english-shukalb-organizes-three-days-of-the-rcdn-training-on-capital-infrastructure-investment-projects-in-the-water-sector-for-municipal-and-puc-middle-management-and-project-impl/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Lajme nga anëtarët tanë 

Z. Shkëlqim Leskaj emërohet drejtori i ri i
Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Vlorë

Që prej muajit korrik 2020, z. Shkëlqim Leskaj është drejtori i ri
i Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Vlorë (UK Vlorë). Z. Leskaj
vjen nga bota e biznesit, teksa në Vlorë ka menaxhuar një
kompani të njohur në fushën e ndërtimit që prej vitit 2006, ndaj
e shikon si një sfidë personale drejtimin dhe transformimin e
UK Vlorë.

Z. Leskaj ka mbaruar Fakultetin Ekonomik në Programin e
Studimit: Administrim Biznes, Dega Marketing në Universitetin
e Vlorës. “Ismail Qemali”, në vitet 2003-2007. Më pas ka
përfunduar si degë të dytë, Fakulteti Juridik, titulluar Jurist me
Diplomë të Integruar e Nivelit të Dytë, Dega Drejtësi, po në
Universitetin e Vlorës, “Ismail Qemali”, në vitet 2005-2009.

Z. Leskaj njihet për aftësi të punës në grup, por ka dhënë
kontributin e tij si biznesmen duke mbështetur shumë zhvillime
të ndryshme në qytet, sociale, ekonomike, por duke ndihmuar
edhe shtresa në nevojë. lexo më shumë 

Çfarë ka të re në SHUKALB!   

SHUKALB merr pjesë në trajnimin e RCDN-së mbi
Menaxhimin e Ciklit të Trajnimit dhe Standardet
Përkatës të Cilësisë

http://shukalb.al/sq/z-shkelqim-leskaj-emerohet-drejtori-i-ri-i-shoqerise-ujesjelles-kanalizime-vlore/
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Projekti Rrjeti Rajonal për Zhvillimin e Kapaciteteve (RCDN*)
organizoi më 22-23 shtator 2020 trajnimin online mbi
Menaxhimin e Ciklit të Trajnimit dhe Standardet Përkatës të
Cilësisë. Objektivi i përgjithshëm i trajnimit ishte të
përmirësonte kapacitetin e shoqatave partnere të RCDN-së për
dhënien cilësore të formateve të RCDN-së për Zhvillimin e
Kapaciteteve, “Trajnim” dhe “Shkëmbim i eksperiencave mes
kolegëve”, sipas Standardeve të Cilësisë të RCDN-së.

Në trajnim morën pjesë katërmbëdhjetë përfaqësues nga tetë
shoqata partnere të RCDN-së të qeverisjes lokale dhe shoqatat
e shoqërive ujësjellës kanalizime. SHUKALB u përfaqësua në
trajnim nga Jonida Ahmeti, Menaxhere e Trajnimeve dhe Alban
Kushi, Menaxher i Shërbimit ndaj Anëtarëve. Trajnimi u mbajt
nga znj. Jelena Janevska dhe z. Miodrag Koliç nga NALAS,
anëtarë të Ekipit të Zbatimit të Projektit të RCDN-së. 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/shukalb-merr-pjese-ne-trajnimin-e-rcdn-se-mbi-menaxhimin-e-ciklit-te-trajnimit-dhe-standardet-perkates-te-cilesise/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

