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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Korrik 2021

RUAJ DATËN! - Konferenca dhe Ekspozita e
Përbashkët Ballkanike, 3-4-5 Nëntor 2021,
Prishtinë, Kosovë

                         

Trajnimet dhe
programet e
ardhshme të
zhvillimit të
kapaciteteve

Trajtimi Paraprak dhe Primar
i Ujërave të Ndotura
14 Korrik 2021

Menaxhimi
22-23 Korrik 2021

Eventet e Ardhshme
Ndërkombëtare

WRRmod2021:Seminari i 7-
të i IWA-së mbi Modelimin e
Rikuperimit të Burimeve
Ujore

Arosa, Zvicër
21-25 Gusht 2021

Java Botërore e Ujit 2021

Online
23-27 Gusht 2021

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

Online
23 Shtator 2021

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
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=24&reset=1
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=29&reset=1
https://iwa-network.org/events/7th-iwa-water-resource-recovery-modelling-seminar/
https://www.iawd.at/eng/event/624/details/w/0/world-water-week-2021/
https://www.iawd.at/eng/event/619/details/w/0/international-conference-bulaqua-water-loss-reduction-in-water-supply-systems/
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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

Nxitoni të regjistroheni në kurset e trajnimit që do
të zhvillohen gjatë muajit Korrik 2021!

SHUKALB ju fton të merrni pjesë në dy kurse të shkëlqyeshëm
trajnimi që organizohen përgjatë muajit Korrik. Më shumë
detaje në lidhje me regjistrimet do ti gjeni më poshtë.

Trajtimi Paraprak dhe Primar i Ujërave të Ndotura
 14 Korrik, 2021

Menaxhimi
 22-23 Korrik, 2021

 lexo më shumë

SHUKALB zhvillon me sukses dy kurse trajnimi
gjatë muajit Qershor 2021

Gjatë qershorit 2021, SHUKALB dha me sukses kurset e
trajnimit “Cilësia e Ujit në Sistemin e Shpërndarjes” dhe
“Menaxhimi Financiar për Menaxherët Jo- Financierë“.

Trajnimi ” Cilësia e Ujit në Sistemin e Shpërndarjes” u zhvillua
në 16-17 qershor në Grand Hotel Tirana, me pjesëmarrjen e 16
kimistëve, biologëve, inxhinierëve teknik  dhe menaxherëve të
departamentit tregtarë të shoqërive ujësjellës kanalizime të
Tiranës, Shkodrës, Kamzës, Korçës dhe Sarandës.

Pjesëmarrësit përmirësuan aftësitë dhe njohuritë e tyre në
temat kyçe si, aspekte të cilësisë së ujit në rrjet, degradimi i
cilësisë së ujit në sistemin shpërndarës, tubacionet dhe depot e
ujit, mbikqyrja e sistemit dhe monitorimi i cilësisë së ujit,
kontrolli i lidhjeve të kryqëzuara dhe procesi i
dezinfektimit. lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB!

Eventi i Inovacionit i EWA
mbi Rikuperimin e Fosforit

Online
21 Shtator 2021

Kongresi i 4-t Global i
Operatorëve të Ujit

Online
18-29 Tetor 2021

 

 

 

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=24&reset=1
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=29&reset=1
http://shukalb.al/sq/english-hurry-up-to-register-for-training-courses-to-be-delivered-during-july-2021/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-delivers-successfully-two-training-courses-during-june-2021/
https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/phosphorus-recovery.html
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.

SHUKALB organizon Konkursin Kombëtar të
programit të tij “Panairi Shkencor” për Shkollat e
Mesme

Më 16 qershor 2021, SHUKALB organizoi një konkurs
kombëtar online, me prezantimin e punimeve shkencore të
përgatitura nga nxënës të shkollave të mesme në kuadër të
programit “Panairi Shkencor” për Shkollat e Mesme.

Kjo ishte faza finale e programit i cili është hartuar dhe
zbatohet nga SHUKALB në bashkëpunim me Ministrinë e
Arsimit, Sportit dhe Rinisë, sëbashku me shoqëritë Ujësjëllës
Kanalizime Shkodër, Lezhë, Durrës, Kavajë, Vlorë, Peqin dhe
Cërrik.  Programi mbështetet nga programi “Orientimi i
Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime drejt
Performancës dhe Konsumatorit”, i financuar nga Ministria
Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim,
zbatuar nga Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”.

Programi “Panairi Shkencor” për Shkollat e Mesme targeton
nxënësit e klasave të 11-ta dhe ka për qëllim të nxisë mendimin
analitik dhe punët eksperimentale ndërmjet nxënësve.  Ky
program përfshin një garë në të cilën nxënësit krijojnë dhe
zhvillojnë kërkime përmes metodave shkencore.  lexo më
shumë

SHUKALB organizon workshopin 4-t të Projektit
“Shërbimet Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve
për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën
Juglindore”

http://shukalb.al/sq/english-shukalb-organizes-successfully-the-national-contest-of-its-high-school-science-fair-program/
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Më 5 korrik 2021, SHUKALB dhe Shoqata e e Ujësjellësve dhe
Kanalizimit të Kosovës (SHUKOS) organizuan online
workshopin e 4-t të Projektit “Shërbimet Këshillimore për
Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në
Evropën Juglindore”, organizuar për shoqëritë ujësjellës
kanalizime (UK) në Shqipëri dhe Kosovë.

Workshopi u organizua bashkarisht me Deutsche Gesellchaft
fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Hydro-Comp
Enterprise HCE, Qipro dhe Shoqata Ndërkombëtare e
Kompanive Ujësjellës Kanalizime në Zonën e Mbulimit të Lumit
Danub (IAWD).

Qëllimi i workshopit ishte prezantimi i statusit dhe progresit të
shoqërive UK gjatë vitit të dytë të zbatimit të projektit,
prezantimi i fazave të ardhshme dhe fillimi i fazës Platin, e cila
do të zbatohet këtë vit për herë të parë në Shqipëri dhe
Kosovë. lexo më shumë

SHUKALB merr pjesë në trajnimin mbi Menaxhimin
e Ciklit të Projektit në kuadër të projektit “Rrjeti
Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve për Furnizimin
me Ujë dhe Kanalizimet (RCDN)”

http://shukalb.al/sq/english-shukalb-organizes-the-4th-workshop-of-the-asset-management-advisory-services-to-water-utilities-in-see-project/
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Gjatë 28 qershor deri më 1 korrik 2021, në Hotel Xheko
Imperial, stafi kryesor i SHUKALB ndoqi një trajnim katër ditor
mbi Menaxhimin e Ciklit të Projektit (MCP) të organizuar në
kuadër të projektit “Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve
për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet (RCDN)” .

Qëllimi i trajnimit, i cili ishte hartuar për Shoqatat e Shoqërive
Ujësjellës Kanalizime, ishte të përmirësonte aftësitë e
pjesëmarrësve në elementet kryesore të Përgatitjes dhe
Hartimit të Projektit, me një fokus të veçantë në thirrjet për
propozime të BE-së.

Përveç stafit të SHUKALB, në trajnim morën pjesë përfaqësues
nga Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, si dhe Shoqata e
Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës (SHUKOS),
Kompanitë Rajonale të Ujit Prishtinë, Hidroregjoni Jugor dhe
Gjakovë, të cilët morën pjesë në trajnim online. lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë

Investimet e reja të Ujësjellës Kanalizime Kamëz
premtojnë përmirësim të konsiderueshëm të
shërbimeve për qytetarët e Kamzës

Bashkëpunimi i Ujësjellës Kanalizime Kamëz Sh.a (UK
Kamëz), Bashkisë Kamëz dhe Bankës Gjermane të Zhvillimit
(KFW), po sjell një seri investimesh të mëdha që synojnë të
përmirësojnë ndjeshëm cilësinë e furnizimit me ujë dhe
shërbimeve të kanalizimeve për banorët e Kamzës. Aktualisht,
UK Kamëz është në fazën e katërt të zbatimit të këtyre
investimeve, të cilat përfshijnë sa vijon:

Ndërtimi i Godinës së re Administrative për UK Kamëz
Rehabilitimi i Burimit të Bovillës së Vjetër
Instalimi i sistemit SCADA
Shtrirja e rrjetit të furnzimit me ujë
Rehabilitimi i Puseve

Godina administrative është një investim tashmë i përfunduar
dhe do të jetë një ndërtesë multifunksionale. Për çdo institucion
është e domosdoshmë të identifikohet me një ndërtesë të sajën
çka sjell rritje të performancës së punonjësve dhe përmirësim
të shërbimit ndaj konsumatorit. lexo më shumë

http://shukalb.al/sq/english-shukalb-participates-at-project-cycle-management-training-in-framework-of-regional-capacity-development-network-for-water-and-sanitation-services-rcdn-project/
http://shukalb.al/sq/english-new-investments-of-kamza-water-supply-and-sewerage-company-promise-significant-improvement-of-services-for-the-citizens-of-kamza/
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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/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

