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PROGRAMET E ZHVILLIMIT TË
KAPACITETEVE

Oferta jonë për zhvillimin e kapaciteteve

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 të përmirësojë menaxhimin e Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve në Shqipëri, për
ta bërë atë më efiçent, efektiv dhe të qëndrueshëm dhe në përputhje me ligjet dhe rregulloret në
fuqi në Shqipëri. Shoqata është e regjistruar juridikisht në Gjykatën e Tiranës.
Në përputhje me objektivin e misionit të tij për të shërbyer si një burim kryesor për njohuri, zhvillim
profesional dhe network, SHUKALB ofron një larmishmëri programesh për zhvillimin e kapaciteteve
për të gjithë profesionistët në sektorin e ujit, duke përfshirë stafin e shoqërive ujësjellës kanalizime,
dhe institucionet e qeverisjes qëndrore dhe vendore. SHUKALB ka një eksperiencë të gjatë në
zhvillimin dhe ofrimin e trajnimeve që prej vitit 2007. Grafiku më poshtë paraqet zgjerimin dhe
diversifikimin e programeve të zhvillimit të kapaciteteve ndër vite.
2007

2014

. Ofrohet për për . Përditësohen
.

herë të parë
Kursi i Trajnimit
“Kontrolli i
Humbjeve të
Ujit”.
Ofrohen 4 kurse
të tjera në
fushat e
Menaxhimit të
Aseteve (2008),
Shërbimi ndaj
Klientit (2010),
Këshillat
Mbikqyrës dhe
Plani i Biznesit
(2012).

kurset
egzistuese dhe
zhvillohen
trajnime të reja
në kudër të
projektit të
USAID “Zhvillimi i
Qëndrueshëm i
Kapaciteteve të
Sektorit të Ujit
në Shqipëri”
duke e zgjeruar
programin me
46 kurse trajnimi
të
përqendruara
në
përmirësimin e
shërbimeve
ujësjellës dhe
kanalizime.

2016

. Nënshkruhet

Memorandumi
i Mirëkuptimit
me Shoqatën
Ujësjellës
Kanalizime të
Kosovës
(SHUKOS) për
të patur një
Program të
Përbashkët
Trajnimi në të
dyja vendet,
qëllimi i të cilit
ishte të ofronte
një program të
unifikuar
trajnimi.

Trajneret dhe ekspertët e angazhuar
Në ofrimin e trajnimeve, SHUKALB bashkëpunon
me ekspertë të fushave të akademisë,
konsulencës,
institucioneve
të
qeverisjes
qëndrore
dhe
vendore,
projekteve
të
rëndësishme në sektor, dhe shoqërive ujësjellës
kanalizime. Përgjatë viteve, SHUKALB ka krijuar
një grup të pasur me ekspertë, mbi 126
trajnerësh të cilët mbulojnë fusha të ndryshme
ekspertize.
SHUKALB mbështet zhvillimin profesional të
trajnerëve që dëshirojnë të përmirësojnë
kompetencat e tyre në ofrimin e trajnimeve
nëpërmjet aktiviteteve të trajnimit të trajnerëve
(ToT) të përgjithshme apo specifike të zhvilluara
nga vetë shoqata ose në bashkëpunim me
programe të tjera rajonale.

Programi kombëtar i trajnimit dhe cer�ﬁkimit
të bazuar në tes�m

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë së
Shqipërisë, më 28 Shtator 2018, lëshoi Udhëzimin
Nr. 660 "Krijimi i një Programi Kombëtar të
Institucionalizuar të Trajnimit dhe Certifikimit të
Bazuar në Testim" me qëllim trajnimin dhe rritjen

2017

. Ofrohen

2018

trajnimet nën
Programin e
Përbashkët të
Trajnimit, nga
portofoli i
gjerë i trajnimeve me
pjesëmarrjen
e shoqërive
UK në
Shqipëri dhe
Kosovë, dhe
trajnerë të
angazhuar
nga të dy
vendet.

. Ofrohen

.

programet e
para të zhvillimit
të kapaciteteve
në kuadër të
D-Leap, në fushat
e Benchmarking,
eficensa
komerciale,
menaxhimi i
integruar i
aseteve.
Pilotohet për herë
të parë kursi i
mësimit në
distancë për
këshillat e
administrimit të
shoqërive UK në
platformën e
akademisë
D-Leap.

2020

. Ofrohen

produktet e
zhvillimit të
kapaciteteve
në kuadër të
Projektit “Rrjetit
Rajonal të
Zhvillimit të
kapaciteteve
(RCDN)”, të
vlefshme për
stafin e
shoqërive
ujësjellës
kanalizime,
duke përfshirë
edhe zyrtarët
publikë të
bashkive.

Trajnimet nën programin e përbashkët të trajnimit

SHUKALB ofron rregullisht
kurse trajnimi duke ndjekur një kalendar vjetor trajnimi, sipas
vlerësimit të nevojave për trajnime që zhvillon në fund të çdo viti. SHUKALB zotëron dhe ofron në
mënyrë periodike trajnimet si në vijim:
Menaxhim

.
.
.
.
.
.
.
.

Menaxhimi
Mbikëqyrja
Aftësitë Personale dhe Profesionale
Etika për Profesionistët e Ujit
Menaxhimi Financiar për Manaxherët Jo-Financierë
Menaxhimi i Emergjencave
Shërbimi i Klientit dhe Marrëdhëniet me Publikun
Pasqyrat Financiare dhe Roli i tyre në Vendimmarrje

Kanalizime dhe Trajtimi i Ujit të Ndotur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Operim dhe Mirëmbajtje e Sistemit të Kanalizimeve I
Operim dhe Mirëmbajtje e Sistemit të Kanalizimeve II
Riparimi dhe Rehabilitimi i Sistemit të Kanalizimeve
Hyrje në Trajtimin e Ujërave të Ndotura
Siguria në Punë për Profesionistët e Ujërave të Ndotura
Trajtimi Paraprak dhe Primar i Ujërave të Ndotura
Trajtimi Sekondar i Ujit të Ndotur- Pondet, Lagunat dhe
Shtretërit me Filter dhe Bimësi
Trajtimi Sekondar i Ujërave të Ndotur- Proceset me
Klturë Fikse
Trajtimi Sekondar i Ujërave të Ndotur – Proceset me
Llum Aktiv
Metodat e Trajtimit dhe Menaxhimit të Llumit
Matematika për Profesionistët e Trajtimit të Ujërave të
Ndotura
Largimi i ushqyesve – Metodat Biologjike dhe Kimik
Procedurat Laboratorike dhe Marrja e Mostrave për
Ujin e Ndotur

Kurs i mësimit në distancë (online)

e aftësive profesionale të stafit operacional dhe
performancës operacionale të Shoqërive
Ujësjellës dhe Kanalizimeve në Shqipëri.
Grupi i synuar i Programit të Certifikimit do të
jetë personeli nën Drejtorin Teknik, i ndjekur nga
personeli nën Drejtorin Tregtar dhe nën Drejtorin
e Përgjithshëm në një fazë të mëvonshme.
Ekzistojnë katër nivele të certifikimit bazuar në
pozicionet e mëposhtme të punësimit:
Niveli 1

Punëtor i Kualifikuar

Niveli 2

Mbikëqyrës/Supervizor

Niveli 3

Menaxher

Niveli 4

Drejtor Teknik

SHUKALB ka zhvilluar kurse trajnimi në fushat
kryesore të Programit të Certifikimit të bazuar në
testim, duke përfshirë:
1) Shpërndarjen e ujit
2) Prodhimin/ Trajtimin e ujit
3) Grumbullimin e ujërave të ndotura
4) Trajtimin e ujërave të ndotura

. Udhëzime Praktike për Anëtarët e Këshillit të Administrimit
të Shoqërive Aksionare Ujësjellës Kanalizime

Ndërdisiplinore
. Menaxhimi i Aseteve
. Manaxhimi i Performancës nëpërmjet Benchmarking
. Udhëzues për Anëtarët e Këshillit të Administrimit të
Shoqërisë
. Plani i Biznesit për Përmirësimin e Performancës
. Menaxhimi i Humbjeve të Ujit I
. Menaxhimi i Humbjeve të Ujit II
. Kontrolli i Rrjedhjeve
. Siguria në Punë për Profesionistët e Ujit
. Mirëmbajtja e Pajisjeve – Motorat, Pompat, dhe
Valvulat për Ujin e Pijshëm dhe të Ndotur
. Matematika e Përgjithshme për Profesionistët e
Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime
. Efektiviteti i Energjisë në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime
. Vështrim i Përgjithshëm mbi Sistemet SCADA për
Profesioistët e Ujësjellës – Kanalizime

Furnizimi me Ujë dhe Trajtimi i Ujit të Pijshëm
. Operimi dhe Mirëmbajtja e Impiantit të Trajtimit të Ujit
të Pijshëm
. Burimet Ujore dhe Kaptazhet
. Sistemet e Vogla të Furnizimit me Ujë
. Hyrje në Trajtimin e Ujit të Pijshëm
. Cilësia e Ujit në Sistemin e Shpërndarjes
. Kampionimi dhe Procedurat Laboratorike për Ujin e
Pijshëm dhe të Ndotur
. Matësat e Ujit, Valvulat dhe Hidrantët
. Bazat e Hidraulikës për Sistemin e Furnizimit me Ujë
Operimi i Puseve
. Tubacionet Kryesore dhe Rezervuarët e Ujit
. Matematika e Aplikuar për Operatorët e Trajtimit të Ujit
Paratrajtimi dhe Kontrolli i Shijes dhe i Erës
. Kontrolli i Metaleve

Programet rajonale për zhvillimin e kapaciteteve
Në kuadër të Partneritetit të Danubi (D-LeaP),
ofrohen këto programe:
- Programi i Efiçencës së Energjisë në Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime
- Programi i Menaxhimit të Integruar të Aseteve
- Programi i Krahasimit të Standardizuar (Benchmarking)
- Programi i Efiçencës Komerciale
- Programi i Ujit pa të Ardhura
- Programi i Planit të Sigurisë së Ujit

Më shumë informacion për këto programe

Në kuadër të Projektit “Rrjeti Rajonal për
Zhvillimin e Kapaciteteve (RCDN) ofrohen këto
produkte:
- Trajnim për Projektet e Investimeve Kapitale
Infrastrukturore në Sektorin UK
- Trajnim për Hyrjen në Menaxhimin e Integruar të Aseteve
- Shkëmbimi i Eksperiencave mes Kolegëve për Projektet
e Suksesshme të Infrastrukturës së Kanalizimeve dhe
Trajtimit të Ujit të Ndotur
- Programi i Zhvillimit të Kapaciteteve në Fushën e
Grumbullimit dhe Trajtimit të Ujit të Ndotur

Për t’u informuar më në detaje në lidhje me të gjitha këto programe dhe kalendarin e ofrimit, ju
lutemi të vizitoni faqen tonë të internetit www.shukalb.al.
Gjithashtu, ju mund të regjistroheni online në: www.shukalb.al/sq/regjistrohu/ duke plotësuar të
dhënat që kërkohen në formularin e regjistrimit. Për më shumë informacion mund të kontaktoni me
Menaxheren e Trajnimeve dhe Zhvillimit Profesional në adresën e e-mailit training@shukalb.al ose në
numrin e telefonit (+355) 69 70 66 222.

