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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Maj 2021

Çfarë ka të re në SHUKALB!

Event diplomimi i programit të Rotary Hands Across
Waters

Më 17 Mars 2021, si pjesë e Letrës së Qëllimit të nënshkruar në
14 Tetor, 2020, SHUKALB u bashkua me përpjekjet e Rotary Club
të Haifa në Izrael, Hi-Teach, dhe Rotary Club të Tirana
International, në organizimin e eventit vjetor ndërkombëtar të
diplomimit i mbajtur virtualisht me prezantimin e punimeve
shkencore të bëra nga studentë në kuadër të programit arsimor
inovativ STEAM të Rotary Hands Across Waters (RHAW). Kjo
ishte faza finale e programit.

Eventi online tërhoqi një audiencë prej mbi 350 pjesëmarrësish që
përfshinte studentë dhe mësues nga 15 shkolla të mesme nga
Izraeli, Rumania, Polonia, Lituania, Kosova, Shqipëria dhe SHBA.
SHUKALB filloi zbatimin e Programit për herë të parë këtë vit, si
pilot, me pjesëmarrjen e dy shkollave të mesme nga Tirana,
“Ismail Qemali” dhe “Qemal Stafa”.

Shkolla e mesme “Ismail Qemali” u prezantua me dy projekte:

““Ruajtja e ujit – Shfrytëzim i plotë në jetën e përditshme”,
përgatitur nga studentët: Atea Caslli, Devis Samarxhi, Erton Mara,

                         

Eventet e Ardhshme
Ndërkombëtare

Kongresi Digital Botëror i Ujit
i IWA-së

Online
24 Maj - 04 Qershor 2021

Konferenca online e Ujit për
40 vjetorin e EWA-së mbi
Mikro-ndotësit (Konferenca
Pranverore e EWA-së)

Online
22 Qershor 2021

Kongresi i 4-t Global i
Operatorëve të Ujit

Online
18-29 Tetor 2021

 

 

 

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

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://iwa-network.org/events/iwa-digital-world-water-congress/
https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/ewa-40th-anniversary-conference-on-micropollutants-ewa-spring-conference.html?fbclid=IwAR00qlA_CG6dhuHiu1UXgZbc7uA2lM6XvgHIhCpvgorqiwhBlISKEQVuW1Q
https://gwopa.org/wop-congress/
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.

Fjora Dragjoshi, Gentian Qinami, Hera Gishti, Joel Plaku, Keisi
Bekteshi, Klea Leli, Klei Qorri, Kostandinos Mema, Marin
Zilenxhiud dhe Sara Roçi. lexo më shumë

Trajnime dhe programe të zhvillimit të
kapaciteteve

Trajnimi “Shërbimi i klientit dhe marrëdhëniet me
publikun” përmirëson njohuritë dhe aftësitë e stafit të
Shoqërive Ujësjellës Kanalizime

Kursi i trajnimit “Shërbimi i klientit dhe marrëdhëniet me publikun”
u zhvillua me sukses online përmes Zoom më 15 & 16 Prill 2021.
Trajnimi u ndoq nga 16 pjesëmarrës duke synuar funksione të
ndryshme ku përfshihen drejtorë dhe specialistë të
departamenteve të shërbimit të klientit dhe marrëdhënieve me
publikun, si dhe të financës, tregtare, teknike, nga shoqëritë UK
Shkoder, Lezhë, Krujë, Sarandë, Korçë, Vlorë, Berat-Kuçovë,
Peqin dhe Gramsh.

Trajnimi u drejtua nga Arian Gjorga, Ekspert në fushën e
Menaxhimit dhe Shërbimit të klientit.

Pjesëmarrësit përmirësuan aftësitë dhe njohuritë e tyre mbi një
gamë të plotë temash që mbulojnë parimet e shërbimit të klientit
dhe marrëdhënieve me publikun si ndikimi i organizimit dhe
personelit të shërbimit të klientit në performancën tregtare të
shoqërisë, menaxhimi i bazës së të dhënave të klientit,
menaxhimin e përshtypjeve dhe ankesave të klientit, menaxhimi i
leximit të matësave, si dhe faturimit dhe arkëtimit. lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Vlorë: Investime të
reja për përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/english-graduation-event-of-rotary-hands-across-waters-program/
http://shukalb.al/sq/trajnimi-sherbimi-i-klientit-dhe-marredheniet-me-publikun-permireson-njohurite-dhe-aftesite-e-stafit-te-shoqerive-ujesjelles-kanalizime/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Një pjesë e konsiderueshme e lagjeve të qytetit të Vlorës, do të
përfitojnë nga një investim i rëndësishëm i Qeverisë Shqiptare që
synon përmirësimin e pjesëve specifike të rrjetit të furnizimit me
ujë të pijshëm. Projekti përfshin përmirësime në sistemin e
furnizimit me ujë në lagjet ish-Fabrika e Cimentos, Partizani dhe
Karabash, si dhe ndërtimin e ujësjellësit në fshatin Babicë e Vogël,
Njësia Administrative Qendër Vlorë. Tashmë janë shpallur
kompanitë fituese dhe ka nisur puna për implementimin e ketij
projekti.  Vlera e investimit është 244,854,905 lekë me TVSH.

Drejtori i Ujësjellës Kanalizime Vlorë (UK Vlorë), Shkëlqim Leskaj
shpreh kënaqësinë e tij për nisjen e këtij investimi të rëndësishëm.
Investimi do të përfundojë për 12 muaj, por sipas drejtorit Leskaj,
punimet mund të përfundojnë edhe më shpejt.

Falë këtij investimi, problematikat e vazhdueshme të furnizimit me
ujë në lagjet Partizani, Llonxhe, Karabash, ish-Fabrika e Çimentos,
si dhe në Babicë të Vogël, për shkak të rrjetit të vjetër, të
përkeqësuar, do të marrin fund dhe do të përmirësojë ndjeshëm
furnizimin me ujë për banorët në këto zona.

Impianti pilot për trajtimin e ujit të ndotur të fabrikës
së qumështit Erzeni është instaluar dhe është vënë në
operim

Shkarkimi i ujërave të ndotura të fabrikave të përpunimit të
qumështit, industrive tjera dhe ujërat e ndotura komunale bëjnë që
pothuajse të gjithë lumenjtë dhe liqenet në Shqipëri të jenë të
ndotur. Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri kanë filluar me
ndërtimin dhe vënien në operim të impianteve për qytete të vogla
dhe të mëdha. Në të ardhmen e afërt edhe industria e qumështit
duhet të reduktojë shkarkimin e ujërave të ndotura në ujëra
sipërfaqësorë dhe në sistemin e kanalizimit. Veç kësaj, një sistem
kanalizimi i centralizuar nuk është gjithmonë prezent, prandaj
duhet të zhvillohet opsioni i trajtimit të decentralizuar të ujërave të
ndotura.

Duke marrë parasysh këtë, kompanitë holandeze, Afmitech
Friesland B.V. dhe Yuniko B.V., të mbështetura nga Partnerët
Holandezë për Programin e Ujit, kanë filluar një projekt me një
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impiant pilot për një sistem të decentralizuar të trajtimit të ujit të
ndotur në kompanitë e përpunimit të qumështit në Shqipëri.

Për përgatitjet rreth projektit dhe programit testues është publikuar
më herët një artikull në Buletinin Elektronik të SHUKALB: “Një
zgjidhje inovative për trajtim të decentralizuar të ujërave të ndotura
industriale dhe shtëpiake në Shqipëri”.

Është me rëndësi të theksohet interesi dhe përpjekjet e fabrikës së
qumështit Erzeni për këtë projekt. Ata janë të përkushtuar që të
kontribuojnë për një mjedis të qëndrueshëm dhe të pastër. lexo
më shumë

Të tjera

Marrëveshja e Gjelbër për Danubin Blu: Marrëveshja e
Gjelbër Evropiane dhe pasojat e saj për rajonin e
Danubit

Dëshirojme t'ju sjellim në vëmendje të merrni pjesë në edicionin e
tretë të serisë së webinarëve Danube Water Program
KnowNow, me temë "Marrëveshja e Gjelbër për Danubin Blu:
Marrëveshja e Gjelbër Evropiane dhe pasojat e saj për rajonin
e Danubit", që do të mbahet online me datë 12 maj 2021.

Seria e webinareve “KnowNow” të Programit të Ujit të Danubit
fokusohet në tema të përditësuara të rëndësishme për sektorin e
ujit në rajonin e Danubit. Ky webinar do të fokusohet në
Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane (European Green Deal) -
strategjia e re e rritjes për BE-në, që synon ta shndërrojë atë në
një shoqëri neutrale ndaj klimës, të drejtë dhe të prosperuar, me
një ekonomi moderne, me burime të efektshme dhe konkurruese.

Për më shumë informacion në lidhje me webinarin, përfshire
axhendën, ju lutemi klikoni LINKUN.

Për t’u regjistruar në webinar klikoni linkun mëposhtë:

https://zoom.us/webinar/register/WN_L7If_4YsQ6CDVb8ZwDKUlA

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

http://shukalb.al/sq/nje-zgjidhje-inovative-per-trajtim-te-decentralizuar-te-ujerave-te-ndotura-industriale-dhe-shtepiake-ne-shqiperi/
http://shukalb.al/sq/impianti-pilot-per-trajtimin-e-ujit-te-ndotur-te-fabrikes-se-qumeshtit-erzeni-eshte-instaluar-dhe-eshte-vene-ne-operim/
https://www.iawd.at/eng/event/647/details/w/0/green-deal-for-the-blue-danube-the-european-green-deal-and-its-implications-for-the-danube-region/?fbclid=IwAR0Ut2iFByi1ngwmswmY_hLh5AZw6QP7SUpHjEILSD3WCSKpDugkBXtIfss
https://zoom.us/webinar/register/WN_L7If_4YsQ6CDVb8ZwDKUlA?fbclid=IwAR3vpKheqQ9BoaueepKP6rbZigq9etfRlbfboi4UoBxyjz4Bofj3Ynpl3uA
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/
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Çregjistrohu


