ОБЩИНА „РОДОПИ“ СТАРТИРА
ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ
В началото на м. август т. г. беше подписан договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Повишаване на
професионалната квалификация на служителите в Община Родопи. Проектът се
финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, която е
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е
одобрен по Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2
„Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия:
BG051PO002/13/2.2-14.
Чрез изпълнението на проекта, Община „Родопи“ цели:
•
Да се подобри квалификацията на служителите на Община „Родопи“ за
по-добра администрация и обслужване на гражданите и бизнеса чрез обучения в
Института за публична администрация;
•
Да се насърчи увереността и мотивацията на служителите от Община
„Родопи“ при изпълнение на преките им задължения за постигане на по-висока
ефективност и по-добри резултати;
•
Да се подобри работният климат и уменията на служителите от Община
„Родопи“ чрез обучение по основни ключови компетентности.
По проекта ще бъдат реализирани общо 163 обучения на служителите от
общинската администрация. Част от тях ще бъдат осъществени от Института по
публична администрация, чиято мисия е да провежда обучения за развитието на
отговорна, професионална и отзивчива администрация в служба на обществото.
Обучителите на Института ще обучат служителите чрез провеждане на курсове в
различни сфери.
Ще се проведат следните курсове : „РАБОТА СЪС СПИСЪЦИ И БАЗА ДАННИ
В MS EXCEL“, „ПРИЛАГАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС“,
„ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС В БЪЛГАРИЯ“, „РЕГУЛАЦИИ И
ПОЛИТИКИ“, „АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ В ПРИЛАГАНЕ НА
СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС“, „СТИЛИСТИКА В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И
НАРЕДБИ“,
„ЕЛЕКТРОННО
УПРАВЛЕНИЕ“,
„ПРОЦЕДУРИ
ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ТЯХНОТО МОДЕЛИРАНЕ“, „РАБОТА С
ДОКУМЕНТИ С MS WORD“, „ЕЛЕКТРОННИ ТAБЛИЦИ С MS EXCEL“,
„ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И КАЛЕНДАР MS OUTLOOK“, „ПРИЛАГАНЕ НА
ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ „,ПРИЛАГАНЕ НА
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“, „ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА
ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ“, „УПРАВЛЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИОННИ
СИСТЕМИ“,
„CONFIGURING,
MANAGING
AND
MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS“, „CONFIGURING,
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MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS“,
„КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“, „КОМУНИКАТИВНИ
УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“, „ РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“;
Служителите на общинската администрация ще преминат обучения и по
ключови компетентности, в т. ч. ефективно лидерство и работа в екип и екипна
ефективност. Предвижда се провеждането на обучение по стратегическо планиране за
местната власт и работа със специфични групи граждани – уязвими групи.
Обученията са определени вследствие на идентифицирани конкретни
потребности от повишаване на квалификацията, знанията и уменията на служителите в
общинската администрация. Очакваният резултат от провеждането на обученията е, като
цяло, да се повиши капацитетът на служителите от Община „Родопи“, да се подобри
работата на администрацията и обслужването на гражданите и бизнеса.
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