Приключва европроекта за повишаване квалификацията на общината
Последните обучения са на 12 май.
На пресконференция, проведена на 3 април, ръководителят на проекта
„Община Раднево – компетентна, ефективна и ефикасна общинска
администрация, в услуга на гражданите и бизнеса”, Даниела Дечева
представи резултатите от реализирането му. Той се изпълнява по Оперативна
програма „Административен капацитет”, приоритетна ос „Управление на
човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна
администрация”. Договорът е подписан на 29 май 2013 година и общата му
цел е повишаването на професионалната квалификация и компетентност на
служителите в администрацията. Средствата за реализирането му, отпуснати
по европрограмата, са в размер на 63 311, 11 лева.
Заложените дейности са пет, от които няколко са обученията. Първото
бе за „Тълкуване и прилагане на приложимото законодателство в местното
самоуправление”. В него участваха 26 души, сред които кметът, зам.-кмет и
секретарят на общината. Сред законите, които бяха засегнати, са тези за
местно самоуправление, гражданска регистрация и опазване на
селскостопанското имущество.
По второто, което е „Работа в екип, единство и ефективност на екипа с
оглед постигането на общите цели”, се включиха 15 служители, от които 11
жени. Темата е продиктувана от необходимостта за подобряване
координацията между отделните дирекции и служители и бе насочена към
дефиниране и справяне с проблеми, свързани с работата между отделните
звена и вътре в тях.
В "Ефективно взаимодействие на служителите от местната
администрация с хора от уязвими групи" участваха 10 дами от дирекциите
„Административно-правно и информационно обслужване” и „Социална
политика”.
В отделна дейност бяха тренингите, проведени от Института по
публична администрация, които са 24 на брой и през тях преминаха 48
служители, като последните четирима души ще приключат със заниманията
на 12 май.
Всички лекции протекоха на ниво и бяха организирани така, че да не
възпрепятстват работата на персонала. „Бях част от едно от обученията и
мога да споделя, че много добре бяха подготвени нещата, а материалите бяха
достъпно представени. Другите екипи могат да черпят опит от вас”, сподели
Радка Тилева.
Във връзка с публичността на проекта бяха подготвени брошури, банер,
информационни табели, които ще се поставят на видно място в сградата на
администрацията. „Сред мерките са и публикации във вестник "Марицаизток”, за което благодаря на екипа на медията”, сподели Даниела Дечева.
Общината гарантира устойчивост на проекта, като в бюджета й бяха

предвидени средства и за други тренинги както към Института по публичната
администрация, така и извън него.

