Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И
ПОВИШАВАНЕ
КОМПЕТЕНТНОСТТА
НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ
В
ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
Финансиран по програма: Оперативна програма „Административен капацитет”
Стойност: 132 525,80 лева
Продължителност на проекта: 12 месеца (16.10.2014 – 16.10.2015)
Основни дейности:
1: Организация и управление на проекта
2: Провеждане на 9 специализирани обучения
3: Осигуряване на логистика
4: Дейности за информация и публичност
Обща цел:
Повишаване на квалификацията на служителите за по-ефективно изпълнение на
задълженията им и постигане на по-високи резултати от работата на общинска
администрация Ямбол.
Специфични цели:
• Повишаване капацитета и мотивацията на служителите за професионално развитие, чрез
усъвършенстване и придобиване на специфични умения, необходими за ефективно и
ефикасно управление на хора и процеси за общуване в рамките на администрацията и в
отношенията ú с граждани и юридически лица;
• Повишаване на стабилността и възможността за ефективно функциониране на всички
структури на общината, чрез усвояване на техники и подходи в конфликтни ситуации
като предпоставка за по-висока ефективност.
• Повишаване на разбирането на служителите за тяхната роля в изграждането на имиджа
на институцията; създаване на институционални отношения с граждани от уязвими
групи, ползватели на общински услуги, като предпоставка за изграждане на доверие в
публичните институции;
• Задълбочаване на практическите умения по законосъобразното прилагане на
административни актове и норми в ежедневната работа на административните
структури
Целева група:
Целевата група на проекта са служителите на общинска администрация Ямбол, в това число
кмет, заместник-кметове, служителите на ръководни длъжности /секретар, директори на
дирекции, началник отдели, началник сектори/, както и служителите, пряко ангажирани с
дейностите по управление, наблюдение, контрол и изпълнение на различните дейности,
включително 5 броя служители на Община Ямбол, участващи в екипа за управление на
проекта.
Очаквания брой обучени единици е 247.
Очаквани резултати:
1. Сформиран екип, постигнати цели, индикатори и резултати.
2. Проведени 3 обучения от каталога на ИПА.
3. Проведени 6 специализирани обучения за повишаване ефективността и мотивацията
на административния персонал, които не са включени в каталога на ИПА.
4. Логистично обезпечаване на обученията и осигурени материали за обучаемите.
5. Информирана общественост за работата по изпълнението на проекта.
Този документ е създаден по проект „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността
на служителите в общинска администрация Ямбол“, Договор № М13-22-51/16.10.2014 г., финансиран от Оперативна
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

