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Ky program është hartuar nga IAWD në kuadër të D-LeaP

financuar nga GIZ ORF si pjesë e Projektit RCDN, në kuadër të

mbështetjes së shoqërive UK për përballimin e efekteve të

pandemisë COVID-19, 

dhe zbatuar e përshtatur nga SHUKALB. 

Objektivi kryesor: Rritja e kapaciteteve të institucioneve publike
(ujësjellësave) për kultivimin e një kulture proaktive dhe përgatitjen për të
përballuar me sukses çdo krizë dhe ngjarje emergjente.

• Produktet: Plani i Sigurisë së Ujit dhe Plani i Menaxhimit të
Emergjencave/Krizave

• Temat kryesore: Zbutja / Gatishmëria / Përgjigja / Identifikimi dhe
analiza e rrezikut / Risku-vlerësim-metodologji / Menaxhimi i riskut / 
Komunikimi i rrezikut / Menaxhimi i krizave-metodologjisë (korniza 60’).

Detyrat: Zhvillimi i kurrikulave, agjendat, detajet e zhvillimit të trajnimit, 
materialet e trajnimit me pyetësorë dhe formularët e vlerësimit.

Mbështetja dhe zhvillimi i Programit



Korniza e Zbatimit të Programit

TOT

Gjatë 4 

ditëve u bë 

trajnimi i

trajnerëve

Trajnimi 

nga D-

Leap

U trajnuan 

4 trainerë

Dhjetor 2020 Janar – Nëntor 2021

Punëtoria 
Workshop

Vizita I në 

SHUK

Vizitat II në 

SHUK

2 Ditor – në 

distancë

10 SHUK

Prezantim 

të 

Konceptev

e të PSU 

dhe PMK

Vizitë 1 

ditore

në 10 SHUK

Mbledhja e 

informacio

nit 

paraprak

4 vizita-

trainime

në 5 SHUK

Trainimet u 

zhvilluan 

praktikisht 

në terren 

sipas 

kurrikulës.



Pyetësori paraprak

nr Pyetje Po Jo Zhvillimi I Përgjigjes

1. A keni njohuri ne lidhje me programin e Water 

Safety Plan (WSP) – Plani i Sigurisë së Ujit dhe 

Menaxhimi i Krizave?

x

2. Çfarë planesh keni në përdorim (plani i 

emergjencave/ riskut/ krizave/ procedura 

standarde operimi ose plan operimi/ etj.?

Disa plane avarish dhe masash

3. A keni mjete të vlerësimit të rrezikut? X

4. A ka ndërmarja role që lidhen drejtëpërsëdrejti me 

menaxhimin e emergjencave/krizave?

X Administratori ka përgjegjësi të 

drejtëpërdrejtë.

5. A keni një fond të dedikuar për emergjencat/krizat? X Në një rast kishte një fond të vogël.

6. A keni në ndërmarrje materiale, mjete që janë në 

gatishmëri në raste emergjencash apo krizash?

X



Pyetësori paraprak

nr Pyetje Po Jo Zhvillimi I Përgjigjes

7. A keni marrëveshje me Pushtetin Vendor, për të 

kordinuar punën në rast të përballjes me kriza? Po 

për covid19 ka ndonjë plan përbashkët?

x Bashkëpunojnë në rastin e 

ndodhjes së ngjarjes.

8. A keni skema/harta të sakta dhe funksionale te 

sistemeve te furnizimit me ujë? 

Investimet e reja po pajisin SHUK 

edhe me hartat përditësuese.

9. A ka marrë masa shtesë ndërmarrja juaj për të 

krijuar një shërbim sa më normal të furnizimit me 

ujë në periudhën e pandemisë si rezultat i 

COVID19?

X Të gjitha SHUK-ve kishin marrë 

masat përkatëse gjatë pandemisë.

10 A mendoni që ndërmarja juaj ka nevojë për një 

studim të plotë dhe të imtësishëm i cili i përgjigjet 

çdo situate emergjente/krize?

X

11 A mendoni se mund ta hartoni vetë një plan të 

sigurisë të ujit dhe menaxhimit të krizave?

X

12 A keni mjete ju përdorni për të komunikuar me 

përdoruesit e ujit /klientët tuaj për çdo rast?

X



Kurrikula e Programit



Objektivat

● Të veprojmë brenda kornizës ligjore dhe 

standardeve të institucioneve respektive 

ndërkombëtare të miratuara.

● Të njohim dhe identifikojmë rreziqet e sistemit.

● Të analizojmë dhe vlerësojmë risqet.

● Të ndërtojmë një plan efikas të menaxhimit të 

krizave

Të aftësohemi në përdorimin e mjeteve dhe 

metodologjisë që paraqet ky program lidhur me 

PSU dhe Menaxhimit të Krizave



Baza ligjore

● Strategjia për UK 2020-2030

● Kodin e Ujit

● Ligji nr.45/2019, dt 18.7.2019: Mbrojtja civile

● Ligji nr. 8652, 31.7.2000: Për tregtarët dhe 
Shoqëritë tregtare

● VKM nr.63, datë 27.1.2016: Për riogranizimin e 
Operatorëve që ofrojnë ujë të pijshëm

● VKM nr. 379, datë 25.05.2016: Për cilësinë e 
Ujit të Pijshëm



Dilema e madhe!

Resources,

Capabilitie

s

Needs,

Injuries

Burimet dhe 

Kapacitetet që  

ndodhen në 

dispozicion

Nevojat dhe 

dëmtimet



FH Campus ëien | 10

Cikli i Menaxhimit

Zbutja Përgatitja

NdërhyrjaRipërtëritja

Menaxhimi i 

Incidenteve/ 

Krizave/ 

Emergjencave

 Plani i Menaxhimit të 

Krizave

 Trajnime/simulime

 Bashkëpunime

 Rregullore/Plane

 etj

 Çdo vepriim për të 

risjellë situatën në 

normalitet

 Plani i Sigurisë së Ujit

(Menaxhimi i risqeve)



Menaxhimi i Vazhdimësisë së Biznesit

Intensity

Time

Normal 

Operations

Crisis 

Management

Incident / 

Emergency 

Management
Recovery: (Adapted) 

Operations

Shpeshtësia

Operacionet 

Normale

Menaxhimi i 

Incidentit 

Emergjencës

Koha

Menaxhimi 

i Krizës

Ripërtëritja: 

Operacione 

përshtatëse



Menaxhimi i Rrezikut / PSU

● Planifikim i Sigurisë së Ujit
Mblidh Grupin e 

punës

(Moduli 1)

Zhvillo programe 

mbështetëse

(Moduli 9)

Planifiko & kryej një 

rishikim periodik të 

PSU (Moduli 10) 

Verifiko efektivitetin e 

PSU (Moduli 7)

Zhvillo, zbato & mbaj 

një plan përmirësimi

(Moduli 5)

Përcakto & validimo 

masat e kontrollit, 

rivlerëso & rendit 

sipas përparësisë 

risqet

(Moduli 4)

Identifiko rreziqet dhe 

vlerëso risqeve

(Moduli 3)

Rishiko PSU pas 

ndodhjes së incidentit 

(Moduli 11)

Përshkruaj Sistemin 

(Moduli 2)

Përcakto monitorimin 

e masave të kontrollit 

(Moduli 6)

in
ci
d
en
t

Vëretjet/Feedback

Menaxhimi dhe Komunikimi

Monitorimi

Vlerësimi i Sistemit

Përgatit procedura 

menaxheriale

(Moduli 8)



Harta ku zbatohet Plani i Sigurisë së Ujit (PSU)

PSU zbatohet në 93 vende të botës

Vende që kanë 

PSUVende që nuk kanë PSU

Nuk ka të dhëna

Nuk aplikohet

Një vështrim global i zbatimit të 

PSU



Elementi Kyç:
Menaxhimi i Krizës

● Menaxhimi i Krizës

Vlerësimi i parë 

i situatës

Sipas 

funksionit 

secili bën 

vlerësimin

Vendimi në 

60 min

Raporti i vlerësimi të parë. Çdo 

funksion do ketë raportin përkatës

Pyetje dhe Përgjigje

Vlerësimi i Plotë i Situatës bazuar në 

fakte

Shpjegimi i ushtrimit

Bazuar në një vlerësim të

themeluar mirë në mënyrën 

e dokumentimit dhe strukturimit

Për çdo funksion duhen të paktën 3 

persona të jenë të trajnuar, për të 

mbuluar/zëvendësuar në raste 

emergjencash

Fusha e 

vlerësimit:

Rreziku

Fusha e 

vlerësimit:

Operacionet

Fusha e 

vlerësimit:

Komunikimi



Referencat

● ISO 22301 Menaxhimi i Vazhdimësisë së Biznesit

● EN-15975-1 Menaxhimi i Krizave

● EN-15975-2 Menaxhimi i Rrezikut

● Baza ligjore në fuqi (paraqitur në mësipër)

Këto janë standardet/baza ligjore mbi të cilat është 

dizenjuar ky program trajnimi që mbulon kornizën e 

Planit të Sigurisë së Ujit dhe atë të Menaxhimit të 

Krizave.



Migena Kukli

Trainere

Ing.Mjedisi, EMPH në Menaxhim Emergjencash

migenakukli@yahoo.com

Faleminderit!

mailto:migenakukli@yahoo.com


Rolet në Menaxhimin e Krizave

• U njohëm me rolet përkatëse në menaxhimin e Krizave

• Roli i Drejtuesit Teknik

• Roli i Komunikimit

• Roli i Inteligjencës (vlerësimi i rrezikut)

• Roli i Menaxherit të Krizave

• Mësuam që rolet e grupit të menaxhimit të Krizave përshtaten 

sipas organigramës së SHUK

• Mësuam kornizën 60’ të marrjes së vendimeve.

• U caktuan rolet përgjegjëse në menaxhimin e 

krizave/emergjencave si pjesë e Planit të Menaxhimit të Krizave.



Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Lushnjë

Korniza e hartimit të 

Planit të Sigurisë së Ujit



Dokumenti i Planit të Sigurisë së Ujit



Xhesikjana Boci

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Lushnjë

Drejtor i Prodhimit

xhesi.boci.xb@gmail.com

Faleminderit!


