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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Prill 2021

Çfarë ka të re në SHUKALB!

SHUKALB prezanton dy Letra Pozicionimi për
Sektorin e Ujit të Shqipërisë

Më 25 Mars 2021, SHUKALB organizoi një takim virtual të
palëve të interesit për të diskutuar mbi dy letra pozicionimi,
“Integrimi më i mirë i Zhvillimit të Kapaciteteve në Planet e
Investimeve Kapitale” dhe “Aplikimi i Produkteve të Menaxhimit
të Aseteve dhe Zhvillimit të Kapaciteteve për Njësitë e
Qeverisjes Vendore dhe Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime
(NJQV dhe ShaUK)”. Takimi u organizua në kuadër të Projektit
“Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve për Furnizimin me
Ujë dhe Kanalizimet (RCDN)”.

Në “tryezën” e diskutimit morën pjesë përfaqësues të
ndryshëm nga institucione qendrore dhe vendore duke
përfshirë Entin Rregulator të Ujit, Ministrinë e Infrastrukturës
dhe Energjitikës, Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe
Shoqata për Autonominë Vendore, Projekte Bilaterale në
Sektorin e Ujit dhe Donatorë, të cilët ndanë perspektivat e tyre
në lidhje me temat e diskutuara në letrat e pozicionimit, duke
theksuar në të njëjtën kohë nevojën për adresimin dhe
diskutimin e mëtejshëm të këtyre problematikave, e parë kjo
dhe në kontekstin e më të gjerë të sfidave të sektorit të ujit.

                         

Trajnimet dhe
programet e
ardhshme të
zhvillimit të
kapaciteteve

Shërbimi i klientit dhe
marrëdheniet me publikun
15-16 Prill 2021

Eventet e Ardhshme
Ndërkombëtare

Legjislacioni dhe politikat e
BE-së

Online
20 - 21 Prill 2021

ÖKOIDUSTRIA 2021

Online
28-30 Prill 2021

Kongresi Digital Botëror i Ujit
i IWA-së

Online
24 Maj - 04 Qershor 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=15&reset=1
https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/eu-policy-and-legislation-385.html
https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/oekonidustria-2021.html
https://iwa-network.org/events/iwa-digital-world-water-congress/
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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.

Takimi u moderua nga Mihallaq Qirjo, Drejtor i Qendrës
Burimore të Mjedisit, Shqipëri.

Të dy letrat e pozicionimit theksojnë nevojën për asistencë
teknike, të siguruar nga donatorët dhe Institucionet Financiare
Ndërkombëtare, si dhe forma të tjera të asistencës që
shoqërojnë pjesën më të madhe të investimeve kapitale në
sektorin e ujit në Shqipëri (përfshirë zhvillimin e kapaciteteve),
për të përafruar dhe përfituar më mirë nga burimet ekzistuese
dhe iniciativat e vazhdueshme në sektorin e ujit. lexo më
shumë

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

Gjatë muajit shkurt 2021,
SHUKALB organizoi vizita në
terren dhe trajnime pranë
shoqërive UK Krujë, Belsh,
Berat-Kucovë, Maliq,
Lushnje, Durrës, Fier,
Gramsh dhe Patos, të cilat
janë pjesë e 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 “Mbështetje për Bashkitë dhe Shoqëritë
Ujësjellës Kanalizime në Menaxhimin e Pandemisë Covid-19
në Shqipëri”, i cili është autorizuar nga Ministria Federale
Gjermane e Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik (BMZ),
dhe i përfshirë administrativisht në Projektin GIZ “Fondi i Hapur
Rajonal për Evropën Juglindore – Modernizimi i Shërbimeve
Komunale (ORF MMS)”.

Qëllimi i këtyre vizitave ishte mbledhja e informacionit fillestar
në lidhje me sistemet e furnizimit me ujë dhe informacione të
tjera të rëndësishme që do të mbështesin procesin e zhvillimit
të Planeve të Sigurisë së Ujit dhe Menaxhimit të Krizave nga
secila shoqëri UK në fazën tjetër. lexo më shumë

Progresi i Projektit Menaxhimi i Aseteve në
Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime të Shqipërisë

SHUKALB po përfundon me
sukses vitin e dytë të
Projektit Menaxhimi i
Aseteve në Shoqëritë
Ujësjellës Kanalizime të
Shqipërisë, dhe nis vitin e
tretë, me Fazën Platinumit, si
niveli më i avancuar i
programit.

Ndërsa u përballëm me një vit mjaft sfidues me pandeminë
COVID-19, ne u detyruam të ndryshonim gjithashtu
metodologjinë e punës dhe të gjenim mekanizmat e duhur për

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-introduces-two-position-papers-for-the-water-sector-in-albania/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-organizes-visits-and-training-at-water-utilities-in-the-framework-of-the-water-safety-plan-and-crisis-management-program/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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të vazhduar përpara dhe duke mos bërë kompromis në lidhje
me produktivitetin dhe efikasitetin e projektit. Nga trajnimet
ballë për ballë dhe aktivitetet e tjera të bazuara në mbledhje të
grupeve, ne kaluam në aktivitete virtuale dhe online. Të dy
palët, si grupi i ekspertëve të projektit nga SHUKALB, dhe stafi
përgjegjës i projektit nga Shoqëritë UK, u adaptuan shpejt me
këtë realitet të ri, dhe e menaxhuan të vazhdonin punën dhe
progresonin me tej me projektin.

Gjatë vitit të dytë të projektit, ishin 19 Shoqëri UK
pjesëmarrëse, nga ku 7 prej tyre në Fazën e Argjendtë, që
punuan me regjistrimin e aseteve dhe menaxhimin e të
dhënave në rrjet, dhe 12 Shoqëri UK në Fazën e Artë, që
punuan në menaxhimin e mirëmbajtjes. lexo më shumë

SHUKALB mbështet Shoqëritë UK Shqiptare në
festimin e Ditës Botërore të Ujit 2021

Çdo vit, Dita Botërore e Ujit nxjerr në pah një aspekt specifik të
ujit dhe është një mundësi unike për të tërhequr vëmendjen
dhe për të krijuar mundësinë për të nxitur qeverinë, shoqërinë
civile dhe individët të ndërmarrin veprime.

SHUKALB ka një histori të gjatë në mbështetjen e shoqërive
UK të njohin dhe festojnë këtë ditë të rëndësishme. Edhe këtë
vit, duke iu përshtatur kufizimeve të pandemisë COVID-19,
SHUKALB mbështeti shoqëritë e tij anëtare përmes dizenjimit
të materialeve promovuese si video ndërgjegjësuese, kartolina
dhe postera me mesazhin e Ditës Botërore të Ujit, që u
përdorën më tej nga shoqëritë UK në organizimin fushatat të
tyre edukuese në internet. Shoqëritë UK ndanë materialet e
Ditës Botërore të Ujit për fushatën e tyre në mediat sociale
duke përdorur hashtags të tilla si #Water2me, #WorldWaterDay
dhe @Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë. lexo më
shumë

Elisabeta Poçi, Zëvendës Drejtore Ekzekutive e
SHUKALB merr pjesë në webinarin e IWA-s mbi
Fuqizimin e Grave në Sektorin e Ujit

http://shukalb.al/sq/english-progress-of-the-asset-management-in-water-utilities-of-albania-project/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-supports-albanian-water-utilities-in-celebrating-world-water-day-2021/
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Elisabeta Poçi, Zëvendës Drejtore Ekzekutive e SHUKALB,
gjatë fjalimit të saj në webinarin "Fuqizimi i Grave në Sektorin e
Ujit". Foto nga SHUKALB

Më 8 mars 2021, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas,
Shoqata Ndërkombëtare e Ujit (IWA) organizoi një webinar me
temë " Fuqizimi i Grave në Sektorin e Ujit".

Webinari solli në fokus si vlerën e veçantë që gratë sjellin me
pjesëmarrjen e tyre në nivele dhe role të ndryshme në sektorin
e ujit, ashtu edhe sfidat e veçanta me të cilat përballen në
hyrjen, qëndrimin dhe përparimin e karrierës së tyre në sektor.
Përmbajtja e këtij webinari uë bazua në përgjigjet e një
sondazhi me profesionistët e ujit nga e gjithë bota. Gjatë
webinarit, një panel prej gjashtë grash profesioniste me
eksperiencë dhe të reja nga e gjithë bota, midis të cilave ishte
edhe Elisabeta Poçi, Zëvendës Drejtore Ekzekutive e
SHUKALB, dhanë perspektivat, mësimet e nxjerra dhe
sugjerimet e tyre. Si pjesë e përvojave të tyre të përbashkëta,
ata adresuan çështje si konteksti kulturor, rekrutimi / mbajtja e
grave në një gamë të gjerë rolesh, dhe sfidat e veçanta me të
cilat përballen gratë në pozicionet udhëheqëse.

Trajnime dhe programe të zhvillimit të
kapaciteteve

Nxitoni të regjistroheni në kursin e trajnimit të
SHUKALB “Shërbimi i klientit dhe marrëdheniet me
publikun”
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SHUKALB planifikon të zhvillojë kursin e trajnimit "Shërbimi i
klientit dhe marrëdheniet me publikun” në 15-16 Prill 2021.
Trajnimi do të zhvillohet online përmes platformës Zoom.

Ky kurs trajnimi thekson rolin e shërbimit të klientit dhe
marrëdhënieve me publikun në suksesin e Shoqërive UK. Kursi
do të trajtojë çështje që kanë të bëjnë me parimet e shërbimit
të klientit, ndikimin e organizimit dhe personelit të shërbimit të
klientit në performancën tregtare të shoqërisë, manaxhimin e
bazës së të dhënave të klientit, manaxhimin e përshtypjeve
dhe ankesave të klientit, manaxhimin e leximit të matësave,
faturimit dhe arkëtimit.

Ky trajnim është veçanërisht i vlefshëm për përgjegjësit,
specialistët, operatorët dhe azhornuesit e shërbimit të klientit,
specialistët e marrëdhënieve me shtypin dhe publikun,
përgjegjësit dhe specialistët e sektorit të shërbimit të matësave,
si dhe përgjegjësit dhe specialistët e sektorit të leximit.

Për më shumë informacion dhe për t'u regjistruar në trajnim
ndiqni këtë LINK.

SHUKALB zhvillon me sukses dy kurse trajnimi
gjatë muajit Mars 2021

SHUKALB nisi Programin e
tij të Trajnimit dhe Zhvillimit
të Kapaciteteve për këtë vit
me dhënien e dy kurseve të
trajnimit gjatë muajit Mars,
“Pasqyrat financiare dhe roli i
tyre në vendimmarrje” dhe
“Menaxhimi”. Këto trajnime u
zhvilluan online përmes
platformës Zoom.

Trajnimi i parë, “Pasqyrat financiare dhe roli i tyre në
vendimmarrje ” u mbajt në 9-10 Mars 2021, në zyrat e
SHUKALB dhe u transmetua online për pjesëmarrësit duke
përdorur një teknologji të përparuar të transmetimit të
drejtpërdrejtë përmes videos dhe audios.

https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=15&reset=1
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Në trajnim morën pjesë drejtuesit e departamenteve të
financës, tregtar dhe të kontabilitetit nga Shoqëritë UK
Shkodër, Lezhë, Durrës, Krujë, Kamëz, Pogradec dhe Vlorë.
 Trajnimi u drejtua nga PhD. Mirela Miti, Pedagoge, Fakulteti i
Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. lexo më shumë

Të tjera

Tre analiza mbi ndikimin e Covid-19 në Njësitë e
Qeverisjes Vendore dhe Shoqëritë UK në rajonin e
Ballkanit Perëndimor

Dëshirojmv të ndajmë 3 Raporte që dokumentojnë një analizë
të ndikimit të Covid-19 në Njësitë e Qeverisjes Vendore (NJQV)
dhe Shoqëritë UK (ShaUK) në rajonin e Ballkanit Perëndimor,
të përgatitura në kuadër të Fondit të Hapur Rajonal për
Evropën Juglindore për Modernizimin e Shërbimeve Komunale
(GIZ ORF MMS) në emër të Ministrisë Federale Gjermane për
Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ).

Analiza e parë paraqet praktikat e mira dhe mësimet e nxjerra
nga reagimi i qeverisjeve vendore dhe shoqërive UK publike të
gjashtë ekonomive të Ballkanit Perëndimor * në sigurimin e
shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve gjatë
pandemisë COVID-19.

Analiza e dytë paraqet mësimet e nxjerra dhe shembuj të
praktikave të mira të mbështetjes së siguruar nga Shoqatat e
Shoqërive UK Publike, Shoqatat e Qeverisjes Vendore,
Autoritetet Kombëtare, Institucionet Ndërkombëtare Financiare,
Donatorët dhe palët e tjera të interesit për NJQV-të dhe
ShaUK-të në gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor për
mirëmbajtjen e sigurimit të shërbimeve të furnizimit me ujë dhe
kanalizimeve gjatë pandemisë COVID-19.

Analiza e tretë paraqet një raport mbi vlerësimin e ndikimit
financiar të COVID-19 në funksionimin dhe performancën e
ShaUK-ve në gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor.

* Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e
Veriut, Mali i Zi dhe Serbia

Hapet konsultimi - Rregullorja e IWA-së për
dokumentin e Thirrjes për Veprim për Kanalizime
gjithëpërfshirëse në të gjithë qytetin

Vitin e kaluar Shoqata Ndërkombëtare e Ujit (IWA) nisi një
iniciativë të re, ‘Rregullorja për Kanalizime gjithëpërfshirëse në
të gjithë qytetin (CWIS)’. Përmes kësaj iniciative, në
bashkëpunim me përfaqësues nga rregullatorët dhe organizata
në të gjithë globin, IWA synon identifikimin e nevojave,
mundësive dhe mjeteve për veprim për të mbështetur dhe
frymëzuar rregullatorët në kontributin e tyre për arritjen e
kanalizimeve gjithëpërfshirëse në të gjithë qytetin në kontekstin
e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm . Rezultati kryesor i

http://shukalb.al/sq/english-shukalb-delivers-successfully-two-training-courses-during-march-2021/
https://rcdnsee.net/wp-content/uploads/2021/03/ORF-MMS_Covid-19_Compendium_response.pdf
https://rcdnsee.net/wp-content/uploads/2021/03/ORF-MMS_Covid-19_Compendium_support.pdf
https://rcdnsee.net/wp-content/uploads/2021/03/ORF-MMS_Covid-19_Report.pdf
https://iwa-network.org/projects/regulating-for-citywide-inclusive-sanitation/
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vitit të parë të iniciativës është një Thirrje për veprim për
rregullimin e kanalizimeve gjithëpërfshirëse të qytetit.

Thirrja për veprim është një dokument i shkurtër, konciz që
synon angazhimin dhe mobilizimin e rregullatorëve për të
mbështetur arritjet e “Kanalizimet gjithëpërfshirëse në të
gjithë qytetin”. Pikat kryesore dhe veprimet e ngritura në
Thirrjen për Veprim do të zgjerohen, me udhëzime më të
hollësishme përshkruese të parashikuara në një Kod të
Praktikës të planifikuar të jenë rezultati kryesor i një faze të
dytë të iniciativës.

Në këtë fazë të zhvillimit të dokumentit të Thirrjes për Veprim,
IWA po hap një proces konsultimi për palët e interesit
përkatëse për të siguruar me mirësi feedback-un e tyre
individual.

Për më shumë informacion klikoni në linqet e mëposhtme:

Shkarkoni draftin e Thirrjes për Veprim
Shkoni në Anketimin e Konsultimit

Procesi i konsultimit do të mbyllet të Dielën 25 Prill
2021,prandaj do t’ju kërkonim mundësisht që anketimin e
konsultimit ta plotësonit deri në këtë datë, apo edhe më parë.

Nëse keni ndonjë pyetje, mos hezitoni të kontaktoni Laura
White (Zyrtare e Angazhimit të Lidershipit dhe Rregullores për
Projektin CWIS) me email: laura.white@iwahq.org.

 

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://drive.google.com/file/d/18rqK-9eDrHs6ixRlkFXZgVgmNTk6lcAi/view
https://www.surveymonkey.co.uk/r/RCWISCTA
mailto:laura.white@iwahq.org
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

