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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Qershor 2021

Çështje në fokus

Alternativat e agregimit në Sektorin e Ujësjellës
Kanalizimeve në Shqipëri

Sektori i UK në vendin tonë
është mjaft i fragmentarizuar
me 57 shoqëri UK, ku vetëm
2 prej tyre (Tirana dhe
Durrësi) mbulojnë rreth 40%
të numrit të konsumatorëve.
Sektori ka nevojë të
dukshme që të agregohet në
mënyrë që të përfitojë nga
ekonomia e shkallës, e cila ul
kostot e operimit, rrit cilësinë
e shërbimeve, mundëson
staf më të kualifikuar dhe
gjeneron më shumë

likuiditete në përballimin e emergjencave dhe nevojave për
investime fizike në shkallë të vogël.

Në strategjinë kombëtare të financimit të sektorit të UK
vlerësohet dhe parashikohet që në shtrirjen e 22 viteve mund
të përballohet nga buxheti i shtetit vlera e më pak se 50% e
nevojave për investime në sektor. Së shpejti pritet që vendi ynë
të hapë negociatat për pranimin në Bashkimin Europian,
proces i cili do të shoqërohet me alokim fondesh të
konsiderueshme për sektorin e ujit me qëllim përmbushjen e
kërkesave legjislative acquis të Këshillit të Europës për
ujin. lexo më shumë

Trajnime dhe programe të zhvillimit të
kapaciteteve

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

                         

Trajnimet dhe
programet e
ardhshme të
zhvillimit të
kapaciteteve

Cilësia e Ujit në Sistemin e
Shpërndarjes
16-17 Qershor 2021

Menaxhimi Financiar për
Menaxherët Jo Financierë
23 – 24 Qershor 2021

Eventet e Ardhshme
Ndërkombëtare

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

 

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/alternativat-e-agregimit-te-sektorit-te-ujesjelles-kanalizimeve-ne-shqiperi/
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=23
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?reset=1&id=22
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/
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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.

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

Cilësia e Ujit në Sistemin e Shpërndarjes
16-17 Qershor, 2021

Menaxhimi Financiar për Menaxherët Jo Financierë
23 – 24 Qershor, 2021

 lexo më shumë

Webinari “Raportimi Financiar dhe Fiskal për
Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime – Sfidat dhe
Zgjidhjet”- i përgjigjet nevojave të Shoqërive
Ujësjellës Kanalizime

Me datë 28 maj 2021, SHUKALB zhvilloi me sukses webinarin
me temë “Raportimi Financiar dhe Fiskal për Shoqëritë
Ujësjellës Kanalizime – Sfidat dhe Zgjidhjet”. Webinari arriti të
informojë përfaqësuesit e shoqërive ujësjellës kanalizime mbi
raportimin financiar dhe fiskal, si dhe të diskutojë mbi sfidat me
të cilat përballen dhe zgjidhjet e problemeve aktuale në fushën
e raportimit financiar dhe fiskal.

Në webinar morën pjesë 33 menaxherë dhe specialistë që
punojnë pranë departamenteve tregtare dhe financiare të
shoqërive ujësjellës kanalizime Shkodër, Lezhë, Korçë, Vlorë,
Berat-Kuçovë, Tiranë, Gjirokastër, Kamëz, Pogradec, Krujë,
Lushnjë, Maliq, Malësi e Madhe, Mat, Mirditë, Peqin, Pukë,
Klos dhe Cërrik.

Webinari u drejtua nga Prof. Dr. Sotiraq Dhamo, Lektor,
Departamenti i Kontabilitetit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti
i Tiranës. lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB!

SHUKALB nis programin e tij “Panairi Shkencor”
për Shkollat e Mesme për vitin 2021

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?reset=1&id=23
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?reset=1&id=22
http://shukalb.al/en/nxitoni-te-regjistroheni-ne-kurset-e-trajnimit-qe-do-te-zhvillohen-gjate-muajit-qershor-2021/
http://shukalb.al/sq/webinari-raportimi-financiar-dhe-fiskal-per-shoqerite-ujesjelles-kanalizime-sfidat-dhe-zgjidhjet-i-pergjigjet-nevojave-te-shoqerive-ujesjelles-kanalizime/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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SHUKALB nisi zyrtarisht zbatimin e një prej programeve të tij
më interesante të edukimit dhe ndërgjegjësimit, programi
“Panairi Shkencor” për Shkollat e Mesme, duke organizuar në
7 maj 2021 një sesion trajnimi virtual me pjesëmarrjen e
mësuesve të biologjisë, kimisë dhe fizikës të shkollave të
mesme pjesëmarrëse në program.

Programi “Panairi Shkencor” për Shkollat e Mesme targeton
nxënësit e klasave të 11-ta dhe përfshin 9 shkolla të mesme
nga qytetet Shkodër, Lezhë, Durrës, Kavajë, Vlorë, Sarandë,
Himarë, Cërrik dhe Peqin. Qëllimi i programit është të nxisë
mendimin analitik dhe punët eksperimentale ndërmjet
studentëve.  Ky program është një garë në të cilën nxënësit
krijojnë dhe zhvillojnë kërkime përmes metodave shkencore. 
Ato u mundësojnë nxënësve të investigojnë një temë
shkencore duke kërkuar informacion ose duke biseduar me
profesionistë dhe mësuesit e tyre. lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë

Në prag të sezonit veror, Shoqëria Ujësjellës
Kanalizime Pogradec garanton shërbime cilësore

http://shukalb.al/sq/english-shukalb-launches-its-high-school-science-fair-program-for-2021/
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Falë mbështetjes së Qeverisë Gjermane dhe asaj të Qeverisë
Shqiptare, Shoqeria Ujësjellës Kanalizime Pogradec (UK
Pogradec) ka përmbushur qëllimin dhe vizionin e saj për të
siguruar furnizimin 24/7 me ujë të pijshëm cilësor për qytetin
Progradec dhe Njësinë Administrative Buçimas, si dhe mbulim
100% me rrjetin e kanalizimeve për qytetin e Pogradecit.

Liqeni i Ohrit është një nga liqenet më të vjetër në botë dhe
është i njohur mirë për ekosistemin e tij unik ujor me rëndësi
botërore, me më shumë se 200 specie endemike. Për shkak të
vetive të tij unike, liqenit i është dhënë statusi i trashëgimisë
botërore te UNESCO-s. Si e tillë, mbrojtja e cilësisë së ujit dhe
gjithë mjedisit ujor të liqenit janë të një rëndësie të madhe për
UK Pogradec. Të tre fazat e Projektit ” Mbrojtja Mjedisore e
Liqenit te Ohrit”, të zbatuar në 2004 – 2018, kanë konsistuar në
instalimin dhe mbulimin e qytetit të Pogradecit dhe Njësisë
Administrative Buçimas me rrjetin e ujit të pijshëm dhe sistemin
e kanalizimeve. lexo më shumë

Të tjera

Marrëveshja e Gjelbër Evropiane: Një plan
ambicioz për ndotje zero të ajrit, ujit dhe tokës

http://shukalb.al/sq/english-on-the-eve-of-the-summer-season-pogradec-water-supply-and-sewerage-company-guarantees-quality-services/
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Më 12 maj, audienca e webinarëve KnowNow të Danube
Water Program (DWP) mbi Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane
ofroi një version më të plotë të planeve ambicioze të BE-së për
një rimëkëmbje nga pandemia COVID-19 me fokus të qartë te
një mjedis i shëndetshëm dhe ndryshimi dixhital. Në të njëjtën
ditë, Komisioni Evropian miratoi Planin e veprimit të -së "Drejt
ndotjes zero për ajrin, ujin dhe tokën".

Plani i veprimit i BE-së përcakton një vizion të integruar për
vitin 2050: një botë ku ndotja reduktohet në nivele që nuk janë
më të dëmshme për shëndetin e njeriut dhe ekosistemet
natyrore. Ai gjithashtu përshkruan një rrugë të zbatueshme
drejt këtij qëllimi sfidues, duke lidhur të gjitha politikat
përkatëse të BE-së për të trajtuar dhe parandaluar ndotjen, me
një theks të veçantë në zgjidhjet dixhitale.

Së bashku me Strategjinë e Kimikateve për Qëndrueshmëri të
miratuar vitin e kaluar, plani i veprimit përkthen ambicien e BE-
së për ndotjen zero për një mjedis pa toksina në veprim. Plani
do të punojë krah për krah me qëllimet po aq ambicioze të BE-
së për neutralitetin e klimës, shëndetin, biodiversitetin dhe
efiçencën e burimeve, duke u mbështetur në iniciativa në
fushat e energjisë, industrisë, lëvizshmërisë, ushqimit,
ekonomisë qarkulluese dhe bujqësisë.

Për të mësuar më shumë rreth Planit të Veprimit të BE-së
"Drejt Ndotjes Zero për Ajrin, Ujin dhe Tokën" ndiqni këtë link:
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-
plan_en

Për të marrë më shumë lajme nga Voice of the Danube (Zëri i
Danubit), ju inkurajojmë të regjistroheni përmes këtij linku:
www.iawd.at/#registration

 

 

Anëtarësohuni në SHUKALB Kurset e Trajnimit Na kontaktoni

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1839
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
https://www.iawd.at/
http://www.iawd.at/#registration
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
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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

mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

