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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Gusht 2021

Thirrja për Abstrakte dhe Regjistrimi janë tashmë të
hapura – Vlera e Ujit, Konferenca dhe Ekspozita e
9-të e Përbashkët Ballkanike

SHUKOS dhe SHUKALB kanë kënaqësinë t’ju ftojnë të merrni
pjesë në  Konferencën dhe Ekspozitën e 9-të të Përbashkët
Ballkanike, e cila do të mbahet si një aktivitet hibrid në datat 3-
5 nëntor 2021.

Tema e Konferencës, Vlera e Ujit, është frymëzuar nga Dita
Botërore e Ujit 2021, dhe thekson faktin se mënyra si e
vlerësojmë ujin përcakton se si menaxhohet dhe shpërndahet
ai. Vlera e ujit është shumë më tepër sesa çmimi i tij – uji ka
vlerë shumë të madhe dhe komplekse për familjet tona,
kulturën, shëndetësinë, arsimin, ekonominë dhe integritetin e
mjedisit tonë natyror. Nëse anashkalojmë ndonjë prej këtyre
vlerave, rrezikojmë të keqmenaxhojmë këtë burim të fundëm,
të pazëvendësueshëm.

Këtë vit ne do t’u ofrojmë pjesëmarrësve fleksibilitetin për të
zgjedhur midis pjesëmarrjes në vendin e konferencës që
është Hotel Emerald, Prishtinë ose t’i bashkohen eventit
virtualisht përmes platformës sonë online. SHUKALB dhe
SHUKOS janë të përkushtuar ta bëjnë eventin hibrid të këtij viti
po aq interesant dhe të vlefshëm për të gjithë pjesëmarrësit,
dhe më e rëndësishmja, të sigurt për të marrë pjesë për ata që
do të bashkohen me ne fizikisht. lexo më shumë

                         

Trajnimet dhe
programet e
ardhshme të
zhvillimit të
kapaciteteve

Menaxhimi i Humbjeve të
Ujit
2-3 Shtator 2021

Kontrolli i rrjedhjeve
9 Shtator 2021

Plani i Biznesit për
Përmirësimin e
Performancës
16, 23, 30 Shtator dhe 7
Tetor 2021

Eventet e Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca Ndërkombëtare
Bulaqua: Reduktimi i
Humbjeve të Ujit në
Sistemet e Furnizimit me Ujë

Online
23 Shtator 2021

Eventi i Inovacionit i EWA
mbi Rikuperimin e Fosforit

Online
21 Shtator 2021

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/thirrja-per-abstrakte-dhe-regjistrimi-jane-tashme-te-hapura-vlera-e-ujit-konferenca-dhe-ekspozita-e-9-te-e-perbashket-ballkanike/
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=20&reset=1
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=21&reset=1
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=30&reset=1
https://www.iawd.at/eng/event/619/details/w/0/international-conference-bulaqua-water-loss-reduction-in-water-supply-systems/
https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/phosphorus-recovery.html
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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

Trajnime dhe programe të zhvillimit të
kapaciteteve

Regjistrohuni tani për kurset e trajnimit që do të
jepen gjatë muajit Shtator 2021!

SHUKALB ju fton të merrni pjesë në tre kurse të shkëlqyeshëm
trajnimi që do të organizohen përgjatë shtatorit 2021. Më
poshtë do të gjeni më shumë detaje rreth regjistrimeve..

Menaxhimi i Humbjeve të Ujit
 2-3 Shtator 2021

Kontrolli i rrjedhjeve
 9 Shtator 2021

Plani i Biznesit për Përmirësimin e Performancës
 16, 23, 30 Shtator dhe 7 Tetor, 2021

 lexo më shumë

SHUKALB zhvillon me sukses dy kurse trajnimi
gjatë muajit Korrik 2021

Gjatë korrikut 2021, SHUKALB dha me sukses dy kurse të tjera
trajnimi “Trajtimi Paraprak dhe Primar i Ujërave të Ndotura”
dhe “Menaxhimi“.

Kursi i trajnimit “Trajtimi Paraprak dhe Primar i Ujërave të
Ndotura ” u zhvillua më 14 korrik në Grand Hotel Tirana. Kjo
ishte hera e parë që ky kurs trajnimi zhvillohej në kuadër të
Programit të Trajnimit të SHUKALB.

Në trajnim morën pjesë 12 inxhinierë të shoqërive ujësjellës
kanalizime Tiranë, Korçë Sarandë, dhe u drejtua nga Prof. Dr.
Enkelejda Gjinali, Lektore pranë Departamentit të Inxhinierisë
së Mjedisit, Universitetit Politeknik të Tiranës.

Pjesëmarrësit morën njohuri të mjaftueshme mbi temat kyçe të
trajtimit të ujit të ndotur si trajtimi paraprak, trajtimi primar dhe
gropat septike. Trajnimi u vlerësua shumë i vlefshëm nga të
gjithë pjesëmarrësit, si për njohuritë e ndara ashtu dhe per
diskutimet lexo më shumë

Konferenca e Ujit të Danubit
2021

Online
18 - 20 Tetor 2021

Kongresi i 4-t Global i
Operatorëve të Ujit

Online
18-29 Tetor 2021

 

 

 

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=20&reset=1
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=21&reset=1
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=30&reset=1
http://shukalb.al/sq/regjistrohuni-tani-per-kurset-e-trajnimit-qe-do-te-jepen-gjate-muajit-shtator-2021/
http://shukalb.al/sq/shukalb-zhvillon-me-sukses-dy-kurse-trajnimi-gjate-muajit-korrik-2021/
https://www.iawd.at/eng/event/651/details/w/0/2021-danube-water-conference/
https://gwopa.org/wop-congress/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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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!

SHUKALB zhvillon vizita dhe trajnime në Shoqëritë
UK në kuadër të programit “Plani i Sigurisë së Ujit
dhe Menaxhimi i Krizave”

Gjatë periudhës qershor-korrik 2021, SHUKALB zhvilloi 3
sesione vizitash në terren dhe trajnime në Shoqëritë ujësjellës
kanalizime Belsh, Gramsh, Berat-Kuçovë, Lushnjë dhe Patos,
në kuadër të zbatimit të programit të D-LeaP Plani i Sigurisë së
Ujit dhe Menaxhimi i Krizave (PSU & MK). Programi PSU & MK
zbatohet nga SHUKALB në kuadër të Projektit Rrjeti Rajonal
për Zhvillimin e Kapaciteteve (RCDN*). Ky aktivitet është
vazhdim i punës së mëparshme të nisur nga SHUKALB në
fillim të këtij viti, me një grup më të madh shoqërish ujësjellës
kanalizime, të mbështetur nga GIZ “Fondi i Hapur Rajonal për
Evropën Juglindore – Modernizimi i Shërbimeve Komunale
(ORF MMS), me qëllim sigurimin e mbështetjes për Bashkitë
dhe Shoqëritë UK në Menaxhimin e Krizës Covid-19 në
Shqipëri.

Ekipi i SHUKALB ishte i përbërë nga trajnerja kryesore Migena
Kukli, bashkë trajner Elton Hasanaj, si dhe Drejtoresha
Ekzekutive Elisabeta Poçi.

Qëllimi i vizitës së parë, organizuar përgjatë 7-11 qershor 2021,
ishte të punohej me stafin përkatës të shoqërive UK në
identifikimin e risqeve për elementë të veçantë të sistemit të
tyre të furnizimit me ujë, duke përshkruar sistemin. lexo më
shumë

Të tjera

Konferenca e Ujit të Danubit 2021

http://shukalb.al/sq/shukalb-zhvillon-vizita-dhe-trajnime-ne-shoqerite-uk-ne-kuader-te-programit-plani-i-sigurise-se-ujit-dhe-menaxhimi-i-krizave/
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Konferenca e Ujit të Danubit 2021 "Ndërtimi i një rajoni të
Danubit të qëndrueshëm dhe me ujë të sigurt" do të mblidhet
në 18-20 tetor i ndjekur nga Takimet e Biznesit më 21 Tetor
(vetëm me ftesë).

Duke pasur parasysh situatën e pasigurt të vazhdueshme për
shkak të pandemisë Covid-19, Konferenca e Ujit të Danubit, i
cili është eventi kryesor në kuadër të Programit të Ujit të
Danubit, do të mbahet virtualisht. Konferenca do të sigurojë një
forum ndërkombëtar me objektivin për të ndarë mësimet e
nxjerra dhe për të diskutuar qasjet se si të ndërtohet një Rajon i
Danubit i qëndrueshëm dhe me ujë të sigurt. Eventi do të
vazhdojë të fokusohet në sektorin e shërbimeve të ujit, duke
zgjeruar fushën në agjendën më të gjerë të menaxhimit të ujit
me ekspertë dhe përfaqësues nga rajoni dhe më gjerë.

Regjistrimi në Konferencë do të hapet në fillim të shtatorit.

Për më shumë informacion mbi eventin, tarifat e regjistrimit dhe
axhendën ju lutemi ndiqni linkun:
https://www.iawd.at/eng/event/651/details/w/0/2021-danube-
water-conference/

 

Regjistrimi për Kongresin e 4-t Global të
Operatorëve të Ujit është tashmë i hapur!

Kongresi i 4-t Global i
Operatorëve të Ujit (WOPs)
do të organizohet plotësisht
online, më 18-29 tetor 2021.

Kongresi organizohet nga
Aleanca e Partneriteteve të
Operatorëve Global të Ujit -
një rrjet i larmishëm i përbërë
kryesisht nga operatorë
publikë të ujësjellës
kanalizimeve së bashku me
partnerët e tyre. Pjesëmarrja

https://www.iawd.at/eng/event/651/details/w/0/2021-danube-water-conference/
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është pa pagesë dhe e hapur për të gjitha organizatat dhe
individët me interes për shërbime të qëndrueshme të furnizimit
me ujë dhe kanalizime.

WOPs support operator staff to do their job better and they are
happening all over the world. The Congress will bring together
hundreds of operator staff to tell their stories, learn from each
other and inspire individual and collective action.

WOPs mbështet stafin e shoqërive UK për të bërë punën e tyre
më mirë dhe ato po ndodhin në të gjithë botën. Kongresi do të
mbledhë qindra operatorëve për të treguar historitë e tyre, për
të mësuar nga njëri -tjetri dhe për të frymëzuar veprime
individuale dhe kolektive.

Për t'u regjistruar në event ju lutemi ndiqni linkun:
https://gwopa.org/wop-congress/register/

Për më shumë informacion mbi Kongresin klikoni këtu:
https://gwopa.org/wop-congress/

 

 

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

https://gwopa.org/wop-congress/register/
https://gwopa.org/wop-congress/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

