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Plani i Sigurisë së Ujit
dhe Menaxhimi i Krizave:
Domosdoshmëria e
Vazhdimësisë së Biznesit
për Menaxhimin e Rrezikut
nga Fatkeqësitë
FITOJNË eksperiencë praktike
në planifikimin e masave për
ruajtjen e ujit

MËSOJNË nga praktikuesit
tjerë në sektor

INFORMOHEN
VAZHDIMISHT rreth

tendencave më të fundit në sektor

Ky program realizohet në bashkëpunim me
Shoqatën e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të
Kosovës (SHUKOS) dhe Shoqatën Ujësjellës
Kanalizime të Shqipërisë (SHUKALB)

PËRFITOJNË nga përvojat

rajonale dhe globale nga shoqëritë
e tjera ujësjellës kanalizime

Domosdoshmëria e Vazhdimësisë së Biznesit për
Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë
Identifikoni,
matni dhe
zvogëloni rrezikun
duke përdorur
metodologjinë e
Planifikimit të sigurisë
së ujit (WSP).

Zgjeroni qasjen ndaj standardit ISO 31000
për menaxhim të rrezikut duke i prezentuar
pikat e kontrollit teknik dhe matjet e
kontrollit, që të implementohet një Plan për
Sigurinë e Ujit (WSP) në punët tuaja.
Identifikoni dhe përmirësoni dobësitë te
puna juaj në mënyrë që të rritet aftësia kur
një fatkeqësi tjetër godet.

Intensiteti
Intensity

Ndërtoni diagrame për
rezultatet e WSP-së dhe
ndërtoni një shkallë matëse,
për përgjigjet në dakordim
me DVGW W 1002:
Menaxhimi i krizave.
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Dizajno dhe implemento
procedurat operuese
për përmbytje, tërmete,
ndërprerje të energjisë
elektrike, dëmtime
në gype ose ndonjë
fatkeqësi tjetër.
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Staﬁ i Menaxhimit të krizave
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Shkallëzoni menaxhimin e krizave dhe
masat e reagimit lart ose poshtë për të u
përshtatur me organizatën tuaj specifike.
Planet e Menaxhimit të Krizave mund të
shkallëzohen deri në 1000+ punonjës ose
deri në vetëm një punonjës!

4.

Menaxher
i krizave

Menaxher
i krizave

Merr pergjegjesit e staﬁt

Testoni dhe trajnoni masat e gatishmërisë për krizën dhe
katastrofën potenciale me ekspertë të lartë nga Evropa.

“Stafi i Menaxhimit të krizave”

Merr pergjegjesit e staﬁt

S5
Komunikimet

Zbatoni ciklin e plotë të vazhdimësisë së biznesit për të
siguruar furnizim të vazhdueshëm me ujë në punët tuaja
edhe në rrethana kritike / katastrofike.

Shfrytëzoni numër të madhë ushtrimesh të skenarëve të
bazuar në kohë reale për të trajnuar aftësitë dhe për të
forcuar ndërgjegjësimin e ekzekutivit.

Menaxhimi
i Rrezikut
Planiﬁkimi per
Ruajtjen e Ujit

Përgjigja
operative
Menaxhimi i krizave
Menaxhimi i emergjencave

Plani i
rigjenerimit
Planet e Rimëkëmbjes
së Biznesit (BRP)

Plani i Sigurisë së Ujit dhe Menaxhimi i Krizave:
Domosdoshmëria e Vazhdimësisë së Biznesit
për Menaxhimin e Rrezikut të Fatkeqësive
Përshkrimi i programit dhe
temat që mbulohen

të trajnimit ballë për ballë duke ofruar mjetet dhe
teknikat për të adresuar sfidat me të cilat përballen
shoqëritë dhe mundësinë për t’i parë ato të aplikuara
në praktikë, ndjekur nga trajnimi i punës, në të cilin
shoqëritë pjesëmarrëse aplikojnë mjetet dhe teknikat
në situata të vecanta dhe zhvillojnë produkte konkrete
(diagnostifikim, planet e veprimit etj). Qëllimet e këtij
mësimi janë: trajnimet ballë për ballë që shoqërohen
me materiale të mësimit në formë elektronike që
mundësohen nga Akademia D-Leap.

Mungesa e mekanizmave përgjegjës për rritjen e
ndotjes dhe rritjes frekuente të katastrofave natyrore
sikurse përmbytjet dhe thatësirat pengojnë aftësinë e
shërbimeve të furnizimit me ujë për të ofruar shërbimet
e tyre në mënyrë të qëndrueshme, duke paraqitur kështu
rrezik për shëndetin publik kombëtar.
Nëpërmes këtij programi, kompanitë mësojnë se si të i
identifikojnë operacionet e dëmshme, si të i planifikojnë,
të përgatiten, dhe të u përgjigjen këtyre incidenteve
shpejt, dhe si të marrin veten në rast të krizave dhe të
katastrofave. Praktikuesit marrin trajnim për këtë cështje.

Për më shumë informata rreth konceptit dhe dizajnimit
të programit vizitoni faqen www.d-leap.org!
Qëllimet e tëmësuarit

Programi është i dizajnuar dhe i mbikqyrur nga partnerët
Teknik: shoqëria Infraprotect bashkë me Energie AG
Wasser, Vienna Water dhe Asociacioni Austriak për Gas
dhe Furnizim me ujë (OVGW). Do të ofrohet nga hubet
kombëtare ose regjionale në gjuhë lokale. Programi
do të zgjasë një vit dhe do të përmbajë workshope si
dhe ushtrime në kompanitë përkatëse me ndihmën e
trajnerëve. Kompanitë pjesëmarrëse do të paguajnë një
taksë për regjistrim e cila do të ju komunikohet nga Hub-i.
Krijimi i programit
Programi është i dizajnuar në parimet e të mësuarit
sipas veprimeve. Ai përfshin një përzierje të puntorive

Menaxhimi i rrezikut nën kushte normale dhe gjatë
katastrofave
Përgatitja dhe aplikimi i Planit për Ruajtje të Ujit dhe
Menaxhim të krizave në sistemin e furnizimit me ujë
Implementimi i Vazhdimësisë së Menaxhimit të Biznesit
(BCM) në operacione të sistemit të furnizimit me ujë
Për të përmirësuar zgjidhjet e menaxhimit të krizave
deri në nivelin e duhur dhe për t’iu përshtatur nevojave
të organizatave të çdo madhësie të sistemeve të
furnizimit me ujë
Të krijojë një mënyrë bashkëpunimi me institucionet
relevante kombëtare dhe lokale për ndihmë, dhe
ndihmë reciproke

Partnerët Teknik:

Qendra:
SHUKOS, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës

SHUKALB, Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë

Kontakti:
MSc. Nadire Vitija
+383 38 526 873
shukos2001@gmail.com
www.d-leap.org/shukos
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