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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Janar 2021

Viti 2020 i SHUKALB në fokus – Mesazh nga
Elisabeta Poçi, Zëvendës Drejtore Ekzekutive 

Ndërsa po numërojmë orët e
fundit të këtij viti të
paprecedentë 2020,
dëshirojmë t’i urojmë të gjithë
anëtarëve, mbështetësve dhe
miqve tanë, një vit të ri të
gëzuar, të lumtur dhe plot
shëndet në vitin 2021! Ky vit
na ka testuar dhe sfiduar të
gjithëve ne, në mënyra që
ndoshta nuk i kemi imagjinuar

më parë. Nga ana tjetër, kjo na ka bërë të reflektojmë më
shumë dhe të vlerësojmë më shumë disa gjëra. Një nga ato
gjëra është vlera e partneriteteve dhe forca që vjen nga njerëzit
me të cilët punoni. Ndërsa me vështirësi kemi arritur të
takohemi dhe të mblidhemi si zakonisht, si pjesë e aktiviteteve
tona, ne jemi inkurajuar jashtëzakonisht nga kontakti dhe
shkëmbimi virtual me anëtarët tanë. Ne jemi mirënjohës dhe
krenarë në veçanti, për qëndrueshmërinë e treguar nga
shoqëritë UK tona anëtare, të cilat pavarësisht periudhës së
mbylljes dhe rrethanave të vështira, siguruan shërbime të
sigurta dhe të besueshme të furnizimit me ujë dhe
kanalizimeve për popullsinë e Shqipërisë.

Shprehja “Askush nuk është ishull …” u përshtatet mirë edhe
organizatave, dhe në këtë drejtim as SHUKALB nuk është një
ishull dhe ne nuk qëndrojmë vetëm. Ndërsa ne gjithmonë e
kemi vleresuar mbështetjen që kemi marrë gjatë gjithë viteve
nga partnerët dhe bashkëpunëtorët tanë, këtë vit kemi edhe
më shumë arsye për ta bërë. Ne jemi mirënjohës që në këtë vit
veçanërisht sfidues, kemi pasur partnerë dhe miq të
shkëlqyeshëm për t’u mbështetur, të cilët me mbështetjen e
tyre na ndihmuan të përmbushnim misionin tonë dhe e bënë
2020 të ndjehet shumë më lehtë. lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB!

                         

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e 12-të
Evropiane Lindore e
Profesionistëve të Rinj të
Ujit: Kërkimi dhe Inovacionet
e Ujit në një Epokë Dixhitale
- Konference Virtuale

Riga, Latvia
31 Mars - 02 Prill 2021

Konferenca e 11-të e IWA
për Menaxhimin Efiçient të
Ujit Urban

Bordeaux, France
07-09 Prill 2021

 

 

 

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/viti-2020-i-shukalb-ne-fokus-mesazh-nga-elisabeta-poci-zevendes-drejtore-ekzekutive/
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/12th-eastern-european-young-water-professionals-conference-water-for-all-water-for-nature-reliable-water-supply-wastewater-treatment/
https://iwa-network.org/events/11th-iwa-efficient-urban-water-management-conference/
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.

Shoqëritë UK janë të ftuar të bashkohen – SHUKALB merr
Grant nga GIZ ORF MMS për të mbështetur Bashkitë dhe
Shoqëritë UK në Shqipëri për Menaxhimin e Krizës së
COVID-19

SHUKALB ka marrë financim për një Grant Projekt të titulluar
“ORF MMS – Sigurimi i Mbështetjes për Bashkitë dhe
Shoqëritë UK Publike për Menaxhimin e Krizës Covid-19 në
Shqipëri”, i autorizuar nga Ministria Federale Gjermane e
Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik (BMZ), dhe i përfshirë
administrativisht në Projektin GIZ “Fondi i Hapur Rajonal për
Evropën Juglindore – Modernizimi i Shërbimeve Komunale
(ORF MMS)”.  Projekti po zhvillohet duke përdorur Programin
ekzistues të Partneritetit të Mësimt të Danubit (D-Leap) Plani i
Sigurisë së Ujit dhe Menaxhimi i Krizave (WSP & CM), i cili
është rregulluar për të përballuar ndikimin e pandemisë
COVID19. Projekti mbështetet dhe bashkëfinancohet nga 
Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive të Furnizimit me Ujë të
Basenit të Lumit të Danubit (IAWD).

SHUKALB do të ofrojë programin për 10 shoqëri UK, duke
filluar nga janari 2021. Si pjesë e aktiviteteve përgatitore,
SHUKALB organizoi në datat 16, 17, 18 dhe 21 Dhjetor 2020,
Trajnimin e Trainerëve (ToT).  lexo më shumë

Përditësim mbi Projektin Menaxhimi i Integruar i
Aseteve në 19 Shoqëri Ujësjellës Kanalizime në
Shqipëri

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/english-water-utilities-are-invited-to-join-shukalb-receives-grant-from-giz-orf-mms-to-support-municipalities-and-water-utilities-in-albania-in-managing-the-covid-19-crisis/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Projekti “Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime të Shqipërisë ” i cili po zbatohet nga SHUKALB në
19 Shoqëri UK vazhdon me përmbushjen e objektivave të tij, si
dhe zhvillimin dhe organizimin e aktiviteteve të planifikuara.

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). Ky 
Program  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.

Me datë 9 dhjetor 2020 u zhvillua workshopi i 3-të i projektit , i
cili kishte për qëllim të prezantonte progresin e projektit gjatë
vitit 2020, për 19 Shoqëritë UK në Fazën I-rë dhe Fazën e II-të
të projektit dhe për t’i informuar ata për hapat në të ardhmen.
Pjesëmarrës në workshop ishin drejtorët dhe stafi i 19
Shoqërive UK pjesë e projektit, si dhe nga Shoqëri të tjera dhe
përfaqësues nga institucione të qeverisë qendrore si Ministria e
Energjisë dhe Infrastrukturës, Enti Rregullator i Ujit në Shqipëri,
si dhe përfaqësues të institucioneve financiare ndërkombetare
dhe donatorëve, si GIZ dhe SECO. lexo më shumë 

Trajnime dhe programe të zhvillimit të
kapaciteteve  

SHUKALB organizon me sukses online dy
shkëmbime të eksperiencave mes kolegëve për
“Projektet e suksesshme të infrastrukturës së
kanalizimeve dhe trajtimit të ujit të ndotur”

Gjatë datave 15, 16, 17 dhe 18 Dhjetor, 2020, SHUKALB
organizoi me sukses Shkëmbimet e Eksperiencave mes

http://shukalb.al/sq/english-update-on-the-integrated-asset-management-project-in-19-water-utilities-in-albania/
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Kolegëve për përmirësimin e njohurive për përgatitjen e
projekteve të suksesshme të infrastrukturës së kanalizimeve
dhe trajtimit të ujit të ndotur, të cilat u zhvilluan online përmes
platformës Zoom. Në takime morën pjesë 41 pjesëmarrës nga
AKUM, Bashkitë, Shoqëritë UK Kavajë, Sarandë, Vlorë,
Shkodër, Pogradec, Korçë, Durrës, Elbasan, Himarë, Peqin,
Kukës, Cërrik, Krujë, Gjirokastër, Kamëz dhe Berat-Kuçovë.

Pjesëmarrësit patën mundësinë të ndiqnin gjatë ditë së parë
rastin studimor nga Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Lezhë, si
një projekt i suksesshëm së infrastrukturës së kanalizimeve
dhe trajtimit të ujit të ndotur (KTUN) në Shqipëri, dhe ditën e
dytë rastin studimor nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit të
Hidroregjionit Jugor, Prizren, si një projekt i suksesshëm i
KTUN në Kosovë. Për të dy rastet e mësipërme pjesëmarrësit
morën pjesë në një vizitë virtuale në Impiantin e trajtimit të ujit
të ndotur Lezhë dhe Impiantin e trajtimit të ujit të ndotur
Prizren. 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
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http://shukalb.al/sq/english-shukalb-organizes-successfully-two-online-peer-exchanges-for-successful-infrastructure-waste-water-collection-and-treatment-projects/
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