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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Mars 2021

Çështje në fokus

Roli i Rregullatorit Ekonomik në Sektorin UK në
Shqipëri

Rregullatori Ekonomik nënkupton kontrollin ligjor mbi operatorët UK
me qëllim kapërcimin e problemeve të karakterit monopol të
shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve.Shërbimet e
furnizimit me ujë janë jetësore për komunitetin dhe përgjithësisht
kanë kosto të larta, por janë ekstremisht të domosdoshme, që i
detyron konsumatorët të jenë gati të paguajnë tarifa mjaft të larta
vetëm që ti kenë këto shërbime.  Duke qenë shërbim monopol për
shkak të domosdoshmërisë së këtyre shërbimeve ato mund të jenë
të cënueshme nga ky abuzim.

1. Rregullatori si garant i aplikimit të tarifave të shërbimeve të
bazuara në kosto të justifikuara

Përgjithësisht në shërbimet monopol, operatorët privatë synojnë
fitime maksimale duke fryrë artificialisht kostot për rrjedhojë dhe
tarifat ndaj konsumatorëve. I njëjti fenomen mund të ndodhë edhe
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Ujit: Kërkimi dhe Inovacionet
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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/?reset=1&id=10
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?reset=1&id=11
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/
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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.

me operatorët publike duke patur si tendencë fryrjen e kostove për
shkak të produktivitetit të ulët të fuqisë punëtore, si dhe për
korrupsion. lexo më shumë

Trajnime dhe programe të zhvillimit të
kapaciteteve

Regjistrimi në Trajnimet dhe Programet e Zhvillimit të
Kapaciteteve për vitin 2021 ka filluar!

Kalendari i SHUKALB i trajnimeve
dhe programeve të ardhshme të
zhvillimit të kapaciteteve për vitin
2021 është tashmë i
disponueshëm! Oferta jonë e
kurseve të trajnimit dhe
programeve që do të zhvillohen
këtë vit bazohet në rezultatet e
Anketimit të Vlerësimit të Nevojave

për Trajnim (TNA) të kryer në janar 2021 me shoqëritë ujësjellës
kanalizime në Shqipëri, si dhe në një analizë të kujdesshme të
nevojave të sektorit të gjerë të ujit, në mënyrë që të kemi një ofertë të
larmishme dhe të pasuruar të produkteve për të gjithë profesionistët.

Programet e zhvillimit të kapaciteteve mbulojnë jo vetëm nevojat për
trajnim të stafit të shoqërive UK që punojnë në të gjitha fushat
kryesore funksionale të sigurimit të furnizimit me ujë dhe shërbimeve
të kanalizimeve, por ato gjithashtu adresojnë nevojat për trajnim të të
gjithë profesionistëve të sektorit të ujit, përfshirë institucionet e
qeverisjes qendrore dhe lokale. Regjistrimet tashmë janë të hapura.

SHUKALB do të fillojë Programin e tij të Trajnimit dhe Zhvillimit të
Kapaciteteve për vitin 2021, me ofrimin e dy trajnimeve gjatë muajit
Mars, të cilat do të zhvillohen online përmes platformës Zoom. Kursi i
parë i trajnimit, Pasqyrat Financiare dhe Roli i tyre në
Vendimmarrje, është planifikuar të jepet në 9-10 Mars 2021. lexo
më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB!

Po bëhemi gati për të festuar Ditën Botërore të Ujit!

Festimi i Ditës Botërore të Ujit (DBU) është bërë një traditë për
SHUKALB dhe shoqëritë ujësjellës kanalizime anëtare të tij, si një
mundësi e veçantë për të tërhequr vëmendjen dhe për të krijuar
mundësinë për të nxitur qeverinë, shoqërinë civile dhe individët të
ndërmarrin iniciativa të tilla ndërgjegjësimi.

Dita Botërore e Ujit është një Program i Kombeve të Bashkuara, që
festohet çdo vit më 22 mars, ka për qëllim ndërgjegjësimin mbi
rëndësinë e ujërave të ëmbla dhe advokimin për menaxhimin e
qëndrueshëm të burimeve të ujërave të ëmbla. Çdo vit, Dita Botërore
e Ujit nxjerr në pah një aspekt të veçantë të ujit, dhe tema e zgjedhur
nga OKB-ja për këtë vit është “Vlerësimi i ujit”.

 

 

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/roli-i-rregullatorit-ekonomik-ne-sektorin-uk-ne-shqiperi/
http://shukalb.al/sq/registration-to-trainings-and-capacity-development-programs-for-2021-has-started/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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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. lexo më

shumë

SHUKALB dhe SHUKOS
organizojnë Takimin e Përbashkët
Vjetor të Trajnerëve

Më 26 Shkurt 2021, SHUKALB në bashkëpunim me SHUKOS
organizuan online Takimin e Përbashkët Vjetor të Trajnerëve. Ky
takim është një traditë e Programit të Përbashkët të Trajnimit të
SHUKALB dhe SHUKOS, dhe gjithashtu u organizua në kuadër të
angazhimit të të dy shoqatave në Projektin e Rrjetit Rajonal të
Zhvillimit të Kapaciteteve (RCDN).

Në takim morën pjesë 43 trajnerë nga Shqipëria dhe Kosova, të cilët
përfaqësonin profesionistë nga shoqëritë UK, akademia, si dhe
konsulentë të pavarur. Takimi u moderua nga Joshua Miekley,
Konsulent Biznesi, Qendra Lincoln. lexo më shumë

Takim Konsultues “Hartimi i letrave të pozicionit për
zhvillim të kapaciteteve në sektorin e furnizimit me ujë
dhe kanalizimeve në Shqipëri”

http://shukalb.al/sq/were-getting-ready-to-celebrate-world-water/
http://shukalb.al/sq/shukalb-and-shukos-organize-the-annual-joint-meeting-of-trainers/
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SHUKALB organizoi një takim konsultues online më 18 Shkurt 2021,
me objektiv të përgjithshëm për të diskutuar dhe vendosur një qasje
të përbashkët mes palëve, mbi dy tema avokimi për Institucionet
Ndërkombëtare të Financimit (IFI) dhe Donatorët: (1) Integrimi më i
mirë i projekteve të investimit kapital dhe masave për zhvillimin e
kapaciteteve të shoqërive UK me programet ekzistuese të trajnimit
dhe të zhvillimit të kapaciteteve të ofruar nga SHUKALB; dhe (2)
Mbështetja për përdorimin e produkteve të menaxhimit të aseteve
dhe financim për zhvillimin e kapaciteteve për menaxhimin e aseteve
të Njësive të Qeverisjes Vendore (NJQV) dhe ShaUK-ve, në kuadër
të Projektit Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve për Furnizimin
me Ujë dhe Kanalizimet (RCDN).

Takimi ishte i suksesshëm në mbledhjen e reagimeve dhe
identifikimin e elementeve të rëndësishëm për t’u përfshirë në
hartimin e letrave të pozicionit. lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë 

Shoqëria Ujësjellës Kanalizimeve Korçë njihet si
"Shoqëria UK e së Ardhmes" nga Iniciativa e Praktikës
Globale të Ujit të Bankës Botërore

http://shukalb.al/sq/english-consultation-meeting-on-drafting-position-papers-for-capacity-development-in-the-water-supply-and-sewerage-sector-in-albania/
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Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Korçë (UK Korçë) u njoh kohët e
fundit nga Banka Botërore për angazhimin e saj për t'u bërë
“Shoqëria UK e së Ardhmes” (UoF). Përmes Iniciativës “Shoqëria UK
e së Ardhmes” të Praktikës Globale të Ujit të Bankës Botërore, një
UoF përcaktohet si 'një shoqëri e fokusuar në të ardhmen e cila
siguron shërbime të furnizimit me ujë dhe kanalizime të besueshme,
të sigurta, përfshirëse, transparente dhe të përgjegjshme përmes
praktikave më të përshtatshme që i lejojnë asaj të veprojë. në një
mënyrë efikase, elastike dhe të qëndrueshme.

Iniciativa UoF është një mjet diagnostikues dhe metodologji e
planifikimit të veprimit për të ndihmuar shoqëritë UK të kapërcejnë
sfidat e tyre dhe të arrijnë objektivat (SDG) në një mënyrë elastike
dhe të qëndrueshme.

UK Korçë u rendit 'klas botëror' në 3 nga fushat e vlerësuara dhe me
performancë të mirë në të tjerat. lexo më shumë 

Histori frymëzuese sesi Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime
po ndryshojnë jetën e komuniteteve të tyre rurale –
Shoqëria Ujësjellës Gramsh siguron ujë të pandërprerë
në fshatin Shembërdhenj

http://shukalb.al/sq/shoqeria-ujesjelles-kanalizimeve-korce-njihet-si-shoqeria-uk-e-se-ardhmes-nga-iniciativa-e-praktikes-globale-te-ujit-te-bankes-boterore/
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Që nga viti 2016, në zbatim të VKM nr.63, datë 27.01.2016 “Për
organizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të
pijshëm,grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”,
njësitë e qeverisjes vendore në Shqipëri kanë marrë përgjegjësi e
plotë për sigurimin e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe
kanalizimeve për popullsinë në zonën e juridiksionit të tyre. Një nga
ndryshimet më të rëndësishme të kësaj reforme ishte se shoqëritë
UK tani kanë në ngarkim ofrimin e shërbimeve për zonat rurale, të
cilat administroheshin më parë nga komunat.

Ndërkohë që zbatimi i reformës nuk ka qenë pa sfida për shoqëritë
UK dhe është ende në vazhdim, ka shumë histori të vogla, por
frymëzuese se si kjo reformë ka transformuar jetën e komuniteteve të
largëta.

Një nga këto histori vjen nga Shoqëria Ujësjellës Gramsh. Para
ndërhyrjes nga shoqëria, furnizimi me ujë në njësitë administrative të
Skënderbegas (që përfshin 10 fshatra) varionte nga 1 në 4 orë në
ditë gjatë periudhës Qershor-Shtator. lexo më shumë 

Të tjera

Stafi dhe Trajnerë të SHUKALB marrin pjesë në
Trajnimin e RCDN mbi Përgatitjen dhe Dhënien e
Trajnimeve Online

Projekti Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve (RCDN) organizoi
në 22 Shkurt 2021 një trajnim online për Grupin e Trajnerëve,
Moderatorëve dhe Këshilltarëve të RCDN-së mbi “Përgatitjen dhe
Dhënien e Trajnimeve Online”. Objektivi i përgjithshëm i trajnimit
ishte të përmirësonte kapacitetin e shoqatave partnere të RCDN-së
për dhënien cilësore online të formatit “Trajnim” të RCDN-së në
përputhje me Standardet e Cilësisë së RCDN-së.

Trajnimi u drejtua nga Stefan Friedrichs, PublicOne dhe morën pjesë
30 pjesëmarrës. SHUKALB u përfaqësua në trajnim nga Elisabeta
Poçi, Zëvendës Drejtore Ekzekutive, Jonida Ahmeti, Menaxhere e
Trajnimeve, Enkelejda Gjinali, Pedagoge, Universiteti Politeknik i
Tiranës dhe Evis Gjebrea, Nëndrejtoreshë e Përgjithshme, Ujësjellës
Kanalizimeve Tiranë. lexo më shumë

http://shukalb.al/sq/english-inspiring-stories-of-how-the-water-utilities-are-changing-the-life-of-their-rural-communities-gramsh-water-supply-company-provides-uninterrupted-water-to-shemberdhenj-village/
http://shukalb.al/sq/shukalb-staff-and-trainers-participate-at-the-rcdn-training-on-preparing-and-delivering-online-trainings/
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Ndërtimi i një të ardhme të qëndrueshme ndaj klimës -
Një strategji e re e BE-së për përshtatjen ndaj
ndryshimeve klimatike

Komisioni Evropian miratoi së fundmi një Strategji të re të BE-së
për Përshtatjen ndaj Ndryshimeve Klimatike, duke përcaktuar
rrugën për t'u përgatitur për ndikimet e pashmangshme të ndryshimit
të klimës.

Uji është një pjesë integrale e Strategjisë dhe veprimeve të saj.
Strategjia thekson se zgjidhjet e bazuara në natyrë janë thelbësore
për mbajtjen e ujit të shëndetshëm, oqeaneve dhe tokave. Ato duhet
të luajnë një rol më të madh në menaxhimin e përdorimit të tokës dhe
planifikimin e infrastrukturës për të ulur kostot, për të siguruar
shërbime të qëndrueshme ndaj klimës dhe për të përmirësuar
pajtueshmërinë me kërkesat e Direktivës së Kuadrit të Ujit për një
status të mirë ekologjik si dhe promovimin e Direktivës së
Përmbytjeve të praktikave të qëndrueshme të përdorimit të tokës dhe
përmirësimin e mbajtjes së ujit.

Komunikimi, Njoftimi për Shtyp dhe dokumentet e lidhura janë të
disponueshme në linkun vijues:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_663
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