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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Nëntor 2021

Ka filluar numërimi mbrapsht për Konferencën dhe
Ekspozitën e 9-të të Përbashkët Ballkanike, Vlera e
Ujit

Konferenca dhe Ekspozita e 9-të e Përbashkët Ballkanike
2021, “Vlera e Ujit”, që do të organizohet si një aktivitet virtual
në datat 3-5 nëntor 2021, është vetëm disa orë larg.
Konferenca do të transmetohet drejtpërdrejt online për
pjesëmarrësit përmes platformës Zoom.

Komiteti Organizativ dhe i Programit kanë kënaqësinë të
ndajnë disa nga pikat kryesore të eventit.

Vendimarrës të nivelit të lartë dhe Profesionistë

SH.T. Z Albin Kurti, Kryeministër, Qeveria e Republikës së
Kosovës, do të mbajë një fjalim përshëndetës gjatë
Ceremonisë së Hapjes së Konferencës më 3 nëntor 2021.

Liburn Aliu, Ministër, Ministria e Mjedisit, Planifikimit
Hapësinor dhe Infrastrukturës, Kosovë, do të mbajë një fjalim
përshëndetës gjatë hapjes së Konferencës më 5 nëntor 2021.

Mentor Arifaj, Zëvendësministër, Ministria e Ekonomisë,
Kosovë, do të mbajë një fjalim përshëndetës gjatë hapjes së
sesioneve te Konferencës më 4 nëntor 2021.

 lexo më shumë

Trajnime dhe programe të zhvillimit të
kapaciteteve

                         

Trajnimet dhe
programet e
ardhshme të
zhvillimit të
kapaciteteve

Mbikqyrja
18-19 Nëntor, 2021

Riparimi dhe Rehabilitimi i
Sistemit të Kanalizimeve
24-25 Nëntor, 2021

Projektet e Investimeve
Kapitale Infrastrukturore
14-16 Dhjetor, 2021

Eventet e Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e Brukselit e 16
-të e EWA-se ne formatin
HibridHouse of the Dutch
Provinces, Bruksel ose
Online
9 Nëntor 2021

Planet Budapest
Sustainability Expo and
Summit, Hungexpo,
Hungary
29 Nëntor - 5 Dhjetor 2021

Forumi i dytë Evropian mbi
Rregulloren e Shërbimeve të
Ujit (EFRWS)
1 Dhjetor 2021

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/english-the-countdown-to-the-9th-balkans-joint-conference-and-exhibition-valuing-water-has-begun/
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=19&reset=1
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=32&reset=1
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=25&reset=1
https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/id-16th-ewa-hybrid-brussels-conference.html
https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/id-16th-ewa-hybrid-brussels-conference.html
https://planetbudapest.hu/en
https://www.wareg.org/efrws/
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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.

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

SHUKALB ju fton të merrni pjesë në dy kurse të shkëlqyeshëm
trajnimi që organizohen përgjatë muajit Nëntor. Më shumë
detaje në lidhje me regjistrimet do t’i gjeni më poshtë.

Mbikqyrja
 18-19 Nëntor, 2021

Ky kurs trajnimi thekson rolin
e mbikëqyrësit në
përmbushjen e misionit dhe
objektivave të shoqërive
ujësjellës kanalizime. Kursi
fokusohet tek aftësitë dhe
njohuritë që duhet të ketë një
mbikëqyrës mbi planifikimin,
koordinimin dhe motivimin e

punonjësve me qëllim që çdokush të punojë me efektivitet për
përmbushjen e objektivave.

Qëllimi kryesor i këtij kursi është që t’i pajisë pjësëmarrësit me
njohuri dhe teknika të vlefshme mbikëqyrje për të përmirësuar
performancën e shoqërive ujësjëllës kanalizime.

Ky kurs është veçanërisht i vlefshëm për drejtuesit e
departamentit të burimeve njerëzore, drejtuesit e departamentit
të marrëdhënieve me publikun si dhe përgjegjësit e
departamenteve. lexo më shumë

SHUKALB zhvillon me sukses tre kurse trajnimi
gjatë muajit Tetor 2021

Gjatë muajit tetor 2021, SHUKALB zhvilloi me sukses tre kurse
trajnimi, “Shërbimi ndaj Klientit dhe Marrëdhëniet me
Publikun”, “Plani i Biznesit për Përmirësimin e
Performancës” dhe “Kontrolli i Rrjedhjeve”.

 

 

 

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=19&reset=1
http://shukalb.al/sq/nxitoni-te-regjistroheni-ne-kurset-e-trajnimit-qe-do-te-zhvillohen-gjate-muajit-nentor-2021/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Kursi i trajnimit “Shërbimi ndaj Klientit dhe Marrëdhëniet me
Publikun” u zhvillua në datat 5-6 tetor 2021 në Tiranë, me
pjesëmarrjen e përgjegjësve dhe specialistëve  të
departamenteve të Shërbimit të Kllientit dhe Marrëdhënieve me
Publikun të Shoqërive Ujësjellës Kanalizime të Tiranës,
Korçës, Shkodrës dhe Sarandës.  Trajnimi u mbajt nga trajneri
Arian Gjorga, Konsulent dhe Ekspert i pavarur.

Pjesëmarrësit morën njohuri të mjaftueshme mbi temat kyçe si,
themelet e shërbimit të shkëlqyer, organizimi dhe personeli i
shërbimit te klientit, informacioni dhe komunikimi me publikun/
menaxhimi i përshtypjeve të klientit, kënaqshmeria e klientit,
menaxhimi i bazës së të dhënave, menaxhimi i ankesave të
klientit, menaxhimi i leximit të matësave, menaxhimi i faturimit
dhe arkëtimit, menaxhimi i ndërprerjes se shërbimit dhe
shkëputjes nga rrjeti i furnizimit, udhëzimet baze për nje plan të
mire komunikimi, dhe integrimi i tipeve të ndryshme të mediave
në një program efikas komunikimi. lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB!

SHUKALB merr pjesë në Konferencën e Ujit të
Danubit 2021

Konferenca e Ujit të Danubit 2021 u mbajt në datat 19-20 tetor
2021, organizuar nga Programi i Ujit të Danubit (Shoqata
Ndërkombëtare e Kompanive të Furnizimit me Ujë të Basenit të
Lumit Danub (IAWD) dhe Banka Botërore) e financuar Qeveria
Austriake. Konferenca u organizua e gjitha virtualisht përmes
platformës Swapcardon.

Tema e Konferencës për këtë vit ishte “Ndërtimi i një rajoni të
Danubit elastik dhe me ujë të sigurt”. Konferenca mblodhi së
bashku më shumë se 250 ekspertë të sektorit të ujit nga e
gjithë bota, të mbledhur në hapësirën virtuale për të hedhur një
vështrim të gjatë mbi kërcënimet dhe rreziqet e ardhshme,
duke diskutuar se si të inovojnë, investojnë, ndërtojnë dhe
komunikojnë sektorin e tyre nga pengesat.

SHUKALB u përfaqësua në programin e Konferencës nga
Elisabeta Poçi, Drejtore Ekzekutive, e cila ishte përzgjedhur si
Kryetare e sesionit “Më pyesni çdo gjë: Gjithçka që dëshironi të

http://shukalb.al/sq/shukalb-zhvillon-me-sukses-tre-kurse-trajnimi-gjate-muajit-tetor-2021/
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dini për ujin”, së bashku me z. Gustavo Saltiel, Specialist
Kryesor për Ujin dhe Kanalizimet, Banka Botërore, SHBA; lexo
më shumë

SHUKALB organizon sesione orientuese për
mësuesit e përfshirë në programin “Miqtë e Ujit”
për 2021

Në datat 12 dhe 22 tetor 2021, SHUKALB organizoi sesione
orientuese për mësuesit e shkollave fillore, si dhe
përfaqësuesit e shoqërive ujësjellës kanalizime, të cilët po
marrin pjesë në programin edukues dhe ndërgjegjësues të
SHUKALB “Miqtë e Ujit”.  Programi “Miqtë e Ujit” është një
program i dedikuar nxënësve të klasave të treta të shkollave
fillore dhe SHUKALB e organizon atë çdo vit, që nga viti 2007
në bashkëpunim dhe në kuadër të një Memorandumi
Mirëkuptimi me Ministrinë e Arsimit.

Programi këtë vit përfshin gjithsej 26 shoqëri ujësjellës
kanalizime dhe 66 shkolla fillore nga qytete të ndryshme të
Shqipërisë.  Zbatimi i programit për 6 shoqëri UK dhe 26
shkolla fillore në Bashkitë Tropojë, Dibër, Klos, Himarë, Urë-
Vajgurore dhe Devoll, po zbatohet me mbështetjen e programit
“Masat Shoqëruese të Furnizimit me Ujë Rural III”, financuar
nga Banka Gjermane e Zhvillimit KfW dhe Fondi Shqiptar i
Zhvillimit. lexo më shumë

Elisabeta Poçi, Drejtoreshë Ekzekutive e
SHUKALB, merr pjesë në Konferencën e 3-të
Ndërkombëtare të Ujit të Malit të Zi

http://shukalb.al/sq/shukalb-merr-pjese-ne-konferencen-e-ujit-te-danubit-2021/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-organizes-orientation-sessions-for-the-teachers-involved-in-the-friends-of-water-program-for-2021/
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Më 14 tetor 2021, Elisabeta Poçi, Drejtore Ekzekutive e
SHUKALB, mori pjesë si folëse në Panelin e 3 -të, Edukimi dhe
Licensimi, të Konferencës së 3-të Ndërkombëtare të Ujit të
Malit të Zi, e cila u organizua nga Shoqata e Ujësjellësve të
Malit të Zi dhe Bashkimi i Komunave të Malit të Zi, me
mbështetjen e Ministrisë së Ekologjisë, Planifikimit Hapësinor
dhe Urbanizmit, më 13-15 tetor 2021, Budva, Mali i Zi.

Znj. Poçi prezantoi përvojën e SHUKALB në krijimin e
Programit të Trajnimit dhe Certifikimit Bazuar në Testim për
Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri.

Lajme nga anëtarët tanë

Njihuni me znj. Elona Hodaj, Drejtoresha e
sapoemëruar e Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime
Vlorë

Znj. Elona Hodaj është Drejtoresha e re e Shoqërisë Ujësjellës
Kanalizime Vlorë (UK Vlorë), nga shtatori 2021.

Zonja Hodaj ka mbajtur më parë poste të rëndësishme në disa
institucione publike të qytetit të Vlorës, ku ka dhënë kontributin
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e saj të çmuar.

Karriera e saj në institucionet publike ka nisur herët. Znj. Hodaj
ka punuar më parë si zëdhënëse e Kryetarit të Bashkisë Vlorë,
gjatë viteve 2007-2013, si dhe shefe kabineti në Bashkinë e
Vlorës gjatë periudhës 2013-2016. Më pas ka mbajtur detyrën
e drejtoreshës së Drejtorisë së Kujdesit Shëndetësor në
Vlorë. lexo më shumë

 

 

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/sq/njihuni-me-znj-elona-hodaj-drejtoresha-e-sapoemeruar-e-shoqerise-ujesjelles-kanalizime-vlore/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

