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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Dhjetor 2021

Pasqyra e Eventeve

SHUKALB dhe SHUKOS organizojnë me sukses
Konferencën dhe Ekspozitën e 9-të të Përbashkët
Ballkanike 2021, “Vlera e ujit”

Më 3, 4, 5 nëntor 2021, SHUKALB në bashkëpunim me
SHUKOS (Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës)
organizuan Konferencën dhe Ekspozitën e 9-të të Përbashkët
Ballkanike, me temë “Vlera e Ujit”, të mbajtur si një event
virtual përmes platformës Zoom. Konferenca virtuale tërhoqi
mbi 200 profesionistë të ujit që përfaqësonin shoqëri UK,
komunitetin e donatorëve, kompani private, institucione
akademike, si dhe institucione të tjera të qeverisjes qendrore
dhe lokale nga 14 vende të ndryshme.

Programi Teknik i Konferencës përbëhej nga 12 sesione me
tematika të ndryshme të organizuara në 9 Sesione të
ndryshme Teknike dhe 3 Sesione Plenare, me mbi 33
prezantime.  Ishin 68 moderatorë dhe folës, të cilët përmes
prezantimeve dhe diskutimeve të tyre na treguan praktikat më
të mira që përdoren bashke me sfidat dhe mundesite qe
ekzistojne ne sektorin e ujit.

Eventi tre-ditor filloi në 3 nëntor, me fjalimin përshëndetës për
të gjithë pjesëmarrësit nga Kryetari i SHUKOS, Agron
Tigani. lexo më shumë

                         

Trajnimet dhe
programet e
ardhshme të
zhvillimit të
kapaciteteve

Projektet e Investimeve
Kapitale Infrastrukturore
9, 16 Dhjetor, 2021

Eventet e Ardhshme
Ndërkombëtare

Kurs hyrës në Politikat dhe
Legjislacionin e BE-së për
Ujin, Online
25-26 January 2022

 

 

 

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-and-shukos-organize-successfully-the-9th-balkans-joint-conference-and-exhibition-2021-valuing-water/
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://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=25&reset=1
https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/eu-policy-and-legislation-kopie.html
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.

Çfarë ka të re në SHUKALB!

Programi i SHUKALB “Miqtë e Ujit” sjell mesazhe
të sinqerta për ujin nga fëmijët

SHUKALB ka finalizuar një nga programet e tij më të dashura
të komunikimit dhe edukimit publik, programin “Miqtë e Ujit”.
Programi i dedikohet nxënësve të klasave të treta të shkollave
fillore, të cilin SHUKALB e organizon çdo vit, që nga viti 2007
në bashkëpunim dhe në kuadër të një Memorandumi
Mirëkuptimi me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.

Këtë vit programi arriti gjithsej 26 bashki në të gjithë
Shqipërinë, duke përfshirë Shoqëritë UK përkatëse anëtare të
SHUKALB, 66 shkolla fillore dhe 2409 fëmijë. Zbatimi i
programit për 26 shkolla fillore në bashkitë Tropoje, Dibër, Klos
Himare, Dimal dhe Devoll, u mbështet nga Programi “Masat
Shoqëruese të Furnizimit me Ujë Rural III”, financuar nga
Banka Gjermane e Zhvillimit KfW dhe Fondi Shqiptar i
Zhvillimit., ndërsa për pjesën tjetër të bashkive programi u
mbështet nga buxheti i SHUKALB.

Gjatë muajit nëntor 2021, shkollat fillore pjesëmarrëse në
Program, kanë organizuar ekspozitat lokale në qytetet e tyre,
ku nxënësit kanë paraqitur vizatimet e tyre duke nxjerrë në pah
rëndësinë e ujit dhe mbrojtjen e burimeve ujore. lexo më
shumë

Tryezë e Rrumbullakët e Programit të Vlerësimit të
Krahasuar për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime
HUB-i Kosovë dhe Shqipëri

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/english-shukalbs-friends-of-water-program-brings-sincere-messages-on-water-from-children/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Në datë 4 nëntor 2021, pas përfundimit të ditës së dytë të
Konferencës dhe Ekspozitës e 9-të të Përbashkët Ballkanike,
SHUKOS, me mbështetjen e SHUKALB, organizoi një Tryezë
të Rrumbullakët virtuale për Programin e Vlerësimit të
Krahasuar (Benchmarking) për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime
të HUB-it Kosovë dhe Shqipëri. Objektivi kryesor i tryezës ishte
përmirësimi i performancës së Shoqërive UK duke bërë
krahasime bazuar në standarde ndërkombëtare, vlerësimi dhe
sigurimi i qëndrueshmërisë së sektorit.

Në takim morën pjesë përfaqësues të Shoqërive UK nga
Shqipëria dhe Kosova, pjesëmarrës në Program, SHUKALB,
SHUKOS, Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive të Furnizimit
me Ujë të Basenit të Lumit të Danubit (IAWD), Sekretariati
Shtetëror Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO) në
Kosovë, dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

SHUKALB u përfaqësua në takim nga Elisabeta Poçi, Drejtore
Ekzekutive, e cila përshëndeti pjesëmarrësit, ku i falenderoi për
ecurinë dhe avancimin e tyre në program, si dhe duke e
vlerësuar programin Benchmarking si nga më të suksesshmit
falë përkushtimit të kordinatorëve të HUB-it dhe të Shoqërive
UK pjesëmarrëse. lexo më shumë

SHUKALB merr pjesë në Takimin e RCDN-së mbi
Menaxhimin e Cilësisë

Projekti Rrjeti Rajonal për Zhvillimin e Kapaciteteve (RCDN)
organizoi në datat 18-19 nëntor 2021, takimin mbi Menaxhimin
e Cilësisë me pjesëmarrjen e shoqatave partnere të RCDN-së

http://shukalb.al/sq/english-round-table-on-utility-benchmarking-program-hub-for-kosovo-and-albania/
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në Ballkanin Perëndimor. Takimi u organizua në Budva, Mali i
Zi.

Takimi kishte për qëllim forcimin e kapaciteteve të shoqatave
partnere të RCDN-së për të aplikuar proceset e Menaxhimit të
Cilësisë në kontekstin e dhënies së produkteve të RCDN të
zhvillimit të kapaiteteve dhe për të përdorur në mënyrë efektive
Shërbimet e RCDN për Zhvillimin e Shoqatës.

SHUKALB u përfaqësua në takim nga Sebina Matlija,
Menaxhere e Programeve dhe Koordinatore e Trajnimeve.  Znj.
Matlija pati rastin të diskutojë mbi rolet dhe detyrat e saj në
zbatimin e Standardeve të Cilësisë të RCDN-së. Përveç kësaj,
ajo shkëmbeu përvoja me pjesëmarrësit e tjerë në lidhje me
praktikat e mira kur bëhet fjalë për mbledhjen e të dhënave
lidhur me Menaxhimin e Cilësisë.

Lajme nga sektori

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 83, datë
10.2.2021 - Për miratimin e rregullave teknike të
projektimit e të ndërtimit për furnizimin me ujë dhe
kanalizimin

Dëshirojmë të ndajmë me ju Vendimin e Këshillit të Ministrave
të Shqipërisë për Miratimin e e rregullave teknike të projektimit
e të ndërtimit për furnizimin me ujë dhe kanalizimin, nr. 83, datë
10.2.2021. Qëllimi i këtyre standardeve teknike është
përmirësimi i cilësisë së projektimit dhe ndërtimit të objekteve
dhe rrjetit të prodhimit dhe furnizimit me ujë, si dhe rrjetit të
kanalizimeve dhe impianteve të trajtimit të ujit të ndotur.

Vendimin e plotë të Këshillit të Ministrave duke përfshirë
Standardet Teknike e gjeni në Fletoren Zyrtare të Republikës
së Shqipërisë, në linkun e mëposhtëm:

http://shukalb.al/wp-content/uploads/2021/FZ-2021-25.pdf

 

 

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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