ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА СТРАЖИЦА
Община Стражица, област Велико Търново приключи поредния си проект,
финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет, съвинансиран от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с ДБФП № 13-22-71/13.12.2013 г.
Проект „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
СТРАЖИЦА – ЕКИП ОТ
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ И ЕФЕКТИВНИ ЕКСПЕРТИ” е разработен и
осъществен в съответствие с общата и специфичните цели на ОПАК - Подобряване
на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики,
качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив
икономически растеж и заетост, на Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките
ресурси” - Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на
квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и
структурите на гражданското общество, и на подприоритет 2.2. „Компетентна и
ефективна държавна администрация” - Подобряване на професионалната
компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно
изпълнение на задълженията.
С този проект Община Стражица постигна заложената в него Основна цел Повишаване на квалификацията и ефективността на служителите в общинската
администрация и кметствата чрез обучение в страната и специфичните цели:
1. Предоставяне на възможности за служителите в общинската администрация да бъдат
обучени, съобразно техните компетенции и нужди от обучение.
2. Задържане на квалифицирани специалисти и повишаване възможностите за
професионалното им развитие чрез провеждане на обучения.
3. Осигурена публичност и възможност за постоянен мониторинг върху работата на
администрацията.
При изпълнението му бяха проведени 4 обучения по следните теми:
- „Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие” – с 30 участника;
- „Тактики за ефективна комуникация” – за 25 служителя
- ;„Електронното правителство - как да станем част от него” – с 30 обучени
- „Инвестиционен процес – участници, документооборот и задълженията на
общините” – за 15 служителя.
В Института по публична администрация обучение по темите „Специфика на
междукултурните комуникации” и „Изграждане на среда за практическо
прилагане на Закона за електронното управление” преминаха 10 експерта на
Общинската администрация.
Проектът беше с продължителност 9 месеца и беше финансиран със сумата от
84 860,83 лв.
За управлението му беше създаден Екип за управление от трима човека –
Ръководител, координатор и счетоводител.
Повече за проекта можете да научите на специалната секция „ОПАК” на
Официалния сайт на Община Стражица.
Този документ е създаден в рамките на проект „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРАЖИЦА –
ЕКИП ОТ ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ И ЕФЕКТИВНИ ЕКСПЕРТИ” , който се осъществява по
Договор №13-22-71/13.12.2013 г.с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

