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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Shtator 2021

Regjistrohuni tani në Konferencën dhe Ekspozitën
e 9-të të Përbashkët Ballkanike!

SHUKOS dhe SHUKALB kanë kënaqësinë t’ju ftojnë të merrni
pjesë në Konferencën dhe Ekspozitën e 9-të të Përbashkët
Ballkanike, e cila do të mbahet si një aktivitet virtual në
datat 3-5 nëntor 2021, në Prishtinë, Kosovë.

Për shkak të situatës së rënduar të shtimit të rasteve të
infeksioneve, si dhe masave të fundit të marra nga Qeveria e
Kosovës kundër COVID-19, Komiteti Organizativ i Konferencës
dhe Ekspozitës së Përbashkët Ballkanike ka vendosur që këtë
vit eventi të organizohet plotësisht virtual.

Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët Ballkanike është
konfirmuar tashmë si eventi më i madh në ndarjen e
informacionit dhe networking në sektorin e ujit në Ballkanin
Perëndimor, dhe SHUKALB dhe SHUKOS janë të përkushtuar
ta bëjnë eventin virtual të këtij viti po aq interesant dhe të
vlefshëm për të gjithë pjesëmarrësit. Pjesëmarrësit do të jenë
në gjendje të ndjekin transmetimin e drejtpërdrejtë të sesioneve
teknike, sesioneve plenare si dhe diskutimet në panel. Për më
tepër, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të vizitojnë sallën
virtuale të ekspozitëse dhe të shikojnë produktet dhe shërbimet
e ofruara nga kompanitë tona të sektorit privat që janë aktivë
në sektorin e ujit në Rajonin e Ballkanit. lexo më shumë

Shtyhet afati për dorëzimin e Abstrakteve –
Konferenca e Përbashkët Ballkanike SHUKOS –
SHUKALB, 3– 5 Nëntor 2021

                         

Trajnimet dhe
programet e
ardhshme të
zhvillimit të
kapaciteteve

Menaxhimi i Humbjeve të
Ujit
Shtator 2021 (per konfirmim)

Plani i Biznesit për
Përmirësimin e
Performancës
16, 23, 30 Shtator dhe 7
Tetor 2021

Eventet e Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca Ndërkombëtare
Bulaqua: Reduktimi i
Humbjeve të Ujit në
Sistemet e Furnizimit me Ujë

Online
23 Shtator 2021

Eventi i Inovacionit i EWA
mbi Rikuperimin e Fosforit

Online
21 Shtator 2021

Konferenca e Ujit të Danubit
2021

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/english-register-now-for-the-9th-balkans-joint-conference-and-exhibition/
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=20&reset=1
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=30&reset=1
https://www.iawd.at/eng/event/619/details/w/0/international-conference-bulaqua-water-loss-reduction-in-water-supply-systems/
https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/phosphorus-recovery.html
https://www.iawd.at/eng/event/651/details/w/0/2021-danube-water-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

SHTYHET AFATI PËR DORËZIMIN E ABSTRAKTEVE!

SHUKOS dhe SHUKALB ju ftojnë të merrni pjesë në Programin
e Konferencës dhe Ekspozitës së 9-të të Përbashkët
Ballkanike, e cila do të zhvillohet si një aktivitet virtual, në
datat 3-4-5 nëntor 2021, në Prishtinë, Kosovë.

Tema e Konferencës, Vlera e Ujit, është frymëzuar nga Dita
Botërore e Ujit 2021, dhe thekson faktin se mënyra si e
vlerësojmë ujin përcakton se si menaxhohet dhe shpërndahet
ai. 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. Nëse anashkalojmë ndonjë prej këtyre
vlerave, rrezikojmë të keqmenaxhojmë këtë burim të fundëm,
të pazëvendësueshëm. lexo më shumë

Trajnime dhe programe të zhvillimit të
kapaciteteve

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

SHUKALB ju fton të merrni pjesë në dy kurse të shkëlqyeshëm
trajnimi që do të organizohen përgjatë shtatorit 2021. Më
poshtë do të gjeni më shumë detaje rreth regjistrimeve.

Menaxhimi i Humbjeve të Ujit
 Shtator 2021 (PER T’U KONFIRMUAR)

Plani i Biznesit për Përmirësimin e Performancës
 16, 23, 30 Shtator dhe 7 Tetor, 2021

 lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB!

SHUKALB po përgatitet të fillojë programin e tij të
edukimit dhe ndërgjegjësimit “Miqtë e Ujit” për
vitin 2021

Online
18 - 20 Tetor 2021

Kongresi i 4-t Global i
Operatorëve të Ujit

Online
18-29 Tetor 2021

 

 

 

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/shtyhet-afati-per-dorezimin-e-abstrakteve-konferenca-e-perbashket-ballkanike-shukos-shukalb-3-5-nentor-2021/
http://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=20&reset=1
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=30&reset=1
http://shukalb.al/sq/regjistrohuni-tani-per-kurset-e-trajnimit-qe-do-te-jepen-gjate-muajit-shtator-2021-2/
https://gwopa.org/wop-congress/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/


1/26/22, 12:08 PM — Preview

3/5

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 është duke u përgatitur të fillojë në tetor 2021
zbatimin e programit të tij më popullor dhe fitues të çmimit IWA-
së, “Miqtë e Ujit”, që zbatohet në kuadër të marrëveshjes dhe
me bashkëpunimin me Ministrinë e Arsimit, Sporteve dhe
Rinisë të Shqipërisë.

Objektivi i përgjithshëm i programit Miqtë e Ujit është të rrisë
ndërgjegjësimin e fëmijëve në lidhje me çështjet e ujit, në
moshë fare të re, përmes një programi shumë interesant dhe
interaktiv që kombinon udhëzimet mbi parimet kryesore të
mësimit në lidhje me ujin, me aktivitetet e punës që i
angazhojnë nxënësit dhe përforcojnë parimet e të mësuarit.

Programi për këtë vit do të zbatohet gjithashtu 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

Lajme nga anëtarët tanë

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Bulqizë ndërton një
Laborator të ri për analizat e ujit të pijshëm

Duke filluar nga muaji gusht
2021, Shoqëria Ujësjellës
Kanalizime Bulqizë (UK
Bulqizë) ka një laborator
kimik dhe mikrobiologjik të ri
për ujin e pijshëm, plotësisht
në operim. Ky investim u bë i
mundur përmes mbështetjes
bujare financiare nga
Ambasada e Izraelit në
Shqipëri, e cila u mundësua
falë negociatave të
SHUKALB. Ambasada e
Izraelit në Shqipëri iu përgjigj
shpejt dhe pozitivisht
kërkesës për mbështetje nga

http://shukalb.al/sq/shukalb-is-preparing-to-start-its-most-popular-friends-of-water-water-education-and-awareness-program/
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Administratori i UK Bulqizë, Asllan Daxha, dhe në një periudhë
të shkurtër kohore siguroi një set të plotë të pajisjeve
laboratorike moderne që mundësojnë monitorimin në kohë
reale të cilësisë së ujit të pijshëm, përfshirë testet kimike dhe
mikrobiologjike. Vlera e këtij investimi është rreth 11,000
dollarë.

Laboratori i ri do të beje te mundur realizimin e analizave
kimike dhe mikrobiologjike për 5,600 abonente familjarë , Ente
Shteterore dhe Subjekte private te Qytetit Bulqize dhe  zonave
rurale në Njësitë Administrative Bulqizë, Krastë, Fushe Bulqize,
Zerqan, Gjoricë, Shupenze , Ostren dhe Trebisht. lexo më
shumë

Lajme nga sektori

Enti Rregullator i Ujit publikon raportin e Bilancit
Vjetor të Ujit të shoqërive UK për vitin 2020

Dëshirojmë të ndajmë Raportin e Bilancit Vjetor të Bilancit të
Ujit 2020 për shoqëitë UK Shqiptare të publikuar nga Enti
Rregullator i Ujit.

Raportin mund ta aksesoni duke klikuar linukn meposhte:

https://www.erru.al/doc/Bilanci_i_Ujit_2020.pdf

 

“PUNË PËR KOMUNITETIN”, Një Projekt në
mbështetje të personave në nevojë dhe
përmirësimit të shërbimeve të Shoqërive Ujësjellës
Kanalizime

Qeveria Gjermane, përmes GIZ, ka nisur zbatimin e projektit:
‘Punë për Komunitetin’ në 12 Shoqëri Ujësjellës Kanalizime në
Shqipëri. “Punë për Komunitetin” është një ndërhyrje

http://shukalb.al/sq/bulqiza-water-supply-and-sewerage-company-builds-a-new-laboratory-for-drinking-water-analysis/
https://www.erru.al/doc/Bilanci_i_Ujit_2020.pdf
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afatshkurtër që siguron punësim të përkohshëm për popullsinë
më të prekur nga kriza. Qëllimi kryesor i këtij projekti është të
ndihmojë atë pjesë të popullsisë të prekur më së shumti nga
efekti ekonomik i pandemisë së shkaktuar nga COVID-19 dhe
në të njëjtën kohë të mbështesë ujësjellësat në punën e tyre të
përditshme, të vështirësuar kryesisht nga situata aktuale.

Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime propozuan disa punime
specifike të përshtatshme për t’u kryer nga personat e papunë
të komuniteteve ku do të zbatohet projekti. Këto punime
përfshijnë rehabilitimin e aseteve publike të ujësjellësave dhe
infrastrukturës si: pastrimi i kanaleve të kullimit, puseve,
kolektorëve, rezervuarëve, pastrimi i vegjetacionit dhe
grumbullimi i mbeturinave në hapësira publike. 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/cash-for-work-a-project-that-supports-people-in-need-while-contributing-to-service-improvements-of-water-utilities/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

