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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Shkurt 2021

Trajnime dhe programe të zhvillimit të
kapaciteteve

SHUKALB gati për të nisur kalendarin e tij të trajnimeve
për 2021

Duke qenë se menaxherët e
shoqërive ujësjellës kanalizime në
Shqipëri kanë filluar tashmë
planifikimin e tyre për vitin 2021,
është koha e duhur që ata të
planifikojnë buxhetin e tyre të

trajnimeve për zhvillimin e kompetencave të stafit dhe të
aktiviteteve për përmirësimin e performancës së shoqërive.

Gjatë vitit 2020, SHUKALB realizoi me sukses 13
(trembëdhjetë) trajnime me pjesëmarrjen e mbi 20 Shoqërive
UK në Shqipëri. Këto trajnime përfshijnë kurset e veta të
trajnimit të SHUKALB, si dhe produkte dhe programe për
zhvillimin e kapaciteteve si pjesë e partneriteteve të SHUKALB
me Partneritetin e Danubit (D-LeaP) dhe Rrjetin Rajonal për
Zhvillimin e Kapaciteteve (RCDN).

Si pjesë e një praktike të rregullt, edhe për këtë vit SHUKALB
ka shpërndarë Anketimin Vjetor të Vlerësimit të Nevojave për
Trajnim (TNA) te të gjitha shoqëritë UK në mënyrë që të
mbledhë informacion e nevojshëm për nevojat e tyre për
trajnime për vitin 2021. lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB!

SHUKALB zhvillon seminarin e parë mbi “Planin e Sigurisë
së Ujit dhe Menaxhimin e Krizave” në kuadër të projektit
“Mbështetje për Bashkitë dhe Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime në Menaxhimin e Pandemisë Covid-19 në
Shqipëri”

                         

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e 12-të
Evropiane Lindore e
Profesionistëve të Rinj të
Ujit: Kërkimi dhe Inovacionet
e Ujit në një Epokë Dixhitale
- Konference Virtuale

Riga, Latvia
31 Mars - 02 Prill 2021

Konferenca e 11-të e IWA
për Menaxhimin Efiçient të
Ujit Urban

Bordeaux, France
07-09 Prill 2021

 

 

 

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-about-to-launch-its-training-calendar-for-2021/
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/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/
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.

Me datë 21 dhe 22 Janar 2021, SHUKALB organizoi seminarin
e parë të programit Plani i Sigurisë së Ujit dhe Menaxhimi i
Krizave në kuadër të projektit “Mbështetje për Bashkitë dhe
Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Menaxhimin e Pandemisë
Covid-19 në Shqipëri". Projekti 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)”.  Projekti është duke u
zhvilluar duke përdorur Programin ekzistues të Partneritetit të
Mësimt të Danubit (D-LeaP) Plani i Sigurisë së Ujit dhe
Menaxhimi i Krizave (WSP & CM), i cili përshtatur për të
përballuar ndikimin e pandemisë COVID19. Projekti mbështetet
dhe bashkëfinancohet nga Shoqata Ndërkombëtare e
Kompanive të Furnizimit me Ujë në Basenin e Lumit Danub
(IAWD).

Seminari u organizua si një event hibrid, në Hotel Mondial për
trajnerët e SHUKALB, dhe online përmes platformës ZOOM
për 9 (nëntë) pjesëmarrës nga shoqëritë ujësjellës kanalizime.
Qëllimi i seminarit ishte rritja e ndërgjegjësimit midis
përfaqësuesve të qeverisjes vendore dhe shoqërive ujësjellës
kanalizime, për rëndësinë e të pasurit të procedurave
standarde të operimit që adresojnë sigurinë e ujit dhe
menaxhimin e krizave; dhe të ofronte një prezantim mbi
Programin D-LeaP “Plani i Sigurisë së Ujit dhe Menaxhimi i
Krizave” për përfaqësuesit e qeverisjes vendore dhe shoqërive
UK dhe stafit teknik të shoqërive UK në Shqipëri. lexo më

shumë

SHUKALB përgatit materiale për ndërgjegjësimin
dhe edukimin e fëmijëve mbi çështjet e ujit dhe
mbrojtjes së mjedisit

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-delivers-the-first-workshop-on-water-safety-plan-and-crisis-management-in-the-framework-of-the-project-providing-support-to-municipalities-and-public-utili/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Gjatë vitit të kaluar, SHUKALB në partneritet dhe me
mbështetjen e GIZ, në kuadër të projektit “Orientimi i
Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime drejt
Performancës dhe Konsumatorit” (i zbatuar nga GIZ), përgatiti
tre video të animuara që adresojnë çështjet e ujit të pijshëm
dhe trajtimit të ujërave të ndotura urban , të sjella në një gjuhë
të kuptueshme për nxënësit e klasave të 8-ta. Kjo punë është
bërë gjithashtu në kuadër të marrëveshjes afatgjatë që
SHUKALB ka me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë për
sigurimin e rritjes së ndërgjegjësimit dhe edukimit mbi temat që
lidhen me ujin, në nivele të ndryshme të sistemit arsimor në
Shqipëri.

Videot janë të përshtatshme për nxënësit e klasave të 8-ta dhe
ato fokusohen në shpjegimin e proceseve të trajtimit të ujit të
ndotur, por edhe aspekte të tjera të tilla si shpjegimi i faturës së
ujit dhe ndarja e këshillave praktike për ruajtjen e ujit. Videot e
shkurtra dhe broshura elektronike mund të jenë një mjet i
shkëlqyeshëm për mësuesit gjithashtu për të pasuruar mësimet
e tyre mbi çështje që lidhen me mjedisin. lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë 

Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Lezhë
dhe Vlorë marrin masat e nevojshme ndaj situatës
së përmbytjes

Në fillim të janarit 2021,
Shqipëria u përball me reshje
me intensitet të lartë që
rezultoi në përmbytje dhe
rrëshqitje të dherave në
shumë pjesë të vendit.
Situata ishte më sfiduese për
disa prej qyteteve
bregdetare, si Shkodra,
Lezha dhe Vlora.

Në përgjigje të kësaj situate, Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime
(UK) përkatëse morën masat e nevojshme për të siguruar
vazhdimësinë e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe
kanalizimeve.

http://shukalb.al/sq/english-shukalb-prepares-materials-for-awareness-raising-and-education-of-children-on-water-issues-and-the-protection-of-environment/


1/26/22, 11:57 AM — Preview

4/5

Grupe pune të posacme u ngritën për montorimin e përditshëm
të të gjithë stacioneve të pompave dhe rezervuarëve.  Në rastin
e Shkodrës dhe Lezhës, shoqëritë UK çmontuan pompat në
stacionet të cilat rrezikoheshin të përmbyteshin, kryesisht në
zonat periferike, dhe më pas u ri-montuan pas normalizimit të
situatës. lexo më shumë 

Të tjera

Projekti Identifikimi i mundësive për gratë në Sektorin e
ujit në Ballkanin Perëndimor

Në kuadër të bashkëpunimit të tij të gjatë dhe të frytshëm me
Institutin Politeknik Worcester (WPI), SHBA, vitin e kaluar
SHUKALB punoi me një ekip studentësh të vitit të 3-të nga WPI
për të kryer një projekt të titulluar ” Identifikimi i mundësive për
gratë në Sektorin e ujit në Ballkanin Perëndimor ” .

Qëllimi i projektit ishte të katalizonte një rrjet të grave
profesioniste të ujërave të ndotura në Ballkanin Perëndimor,
Shtetet e Bashkuara dhe më gjerë, dhe të zhvillonte mundësi
mentorimi, hapësira për të shkëmbyer përvoja, iniciativa për të
mbështetur zhvillimin e karrierës dhe programe për të
ndihmuar në lehtësimin e pengesave me të cilat përballen
gratë në sektorin e ujërave të ndotura.

Më 7 dhjetor 2020, ekipi i WPI, me mbështetjen e SHUKALB,
mundësoi një forum diskutimi virtual të titulluar “Forumi
Ndërtimi i Urave mbi Ujë “, ku pjesëmarrësit diskutuan mbi
përvojat e tyre në sektorin e ujërave të ndotura dhe çështjet në
lidhje me zhvillimin dhe mirëmbajtjen e një rrjeti. Në forum
morën pjesë Profesor Leslie Dodson dhe Profesor Robert
Hersh nga Instituti Politeknik Worcester, përfaqësues nga
SHUKALB, profesionistë me përvojë dhe të rinj të ujit nga
Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Shqipëria, të diplomuar të
WPI nga SHBA, si dhe profesionistë të tjerë të interesuar mbi
temën. lexo më shumë

SHUKALB merr pjesë në dy webinarë mbi “Menaxhimin e
Ciklit të Projektit (MCP)” në kuadër të projektit “Rrjeti
Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve për Furnizimin me Ujë
dhe Kanalizimet (RCDN)”

http://shukalb.al/sq/english-water-supply-and-sewerage-companies-of-shkodra-lezha-and-vlora-take-necessary-measures-against-the-flood-situation/
http://shukalb.al/sq/english-identifying-opportunities-for-women-in-the-western-balkan-water-sector-project/
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Gjatë janarit 2021, stafi i SHUKALB morri pjesë në dy trajnime
virtuale si pjesë e një serie prej katër webinarësh që synojnë të
ndihmojnë Shoqatat e Shoqërive Ujësjellës Kanalizime në
Menaxhimin e Ciklit të Projektit. Seria e webinarëve
organizohen në kuadër të Projektit ” Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të
Kapaciteteve për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet (RCDN)”.

Webinaret, “Thirrje për propozime” dhe “Skica e Projektit”, u
organizuan përkatësisht më 25 dhe 28 Janar 2021, ku morën
pjesë stafi i SHUKALB dhe SHUKOS (Shoqata e Ujësjellësve
dhe Kanalizimit të Kosovës). 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/english-shukalb-participates-at-two-webinars-on-project-cycle-management-pcm-in-framework-of-regional-capacity-development-network-for-water-and-sanitation-services-rcd/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
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http://shukalb.al/en/

