
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

На 31.03.2014г. в Община Пордим се проведе заключителна пресконференция по
проект : “Компетентна и ефективна общинска администрация Пордим ”

Чрез реализирането на проекта се допринесе  за изпълнението на заложените
приоритети, насочени към подобряване на квалификацията на служителите в общинска
администрация Пордим. С  проведените обучения в ИПА, служителите на общинска
администрация обогатиха обема от знания за упражняване на дейностите. Използваната
методология има предимството, че дава по най – ефективен начин необходимите знания по
темата, представени от квалифицирани лектори.

Резултатите от подобряване на знанията и уменията, са пряко съвразани  с по-
ефективна работа на администрацията, с повишаване на удовлетовреността на жителите на
общината и потребителите на административни услуги.

По-високата квалификация на служителите означава изпълняване на заложените
задачи в по-кратък срок, с постигане на по-добри резултати, използване на иновативни
подходи, ефективност и активност сред служителите, положителни резултати от
цялостната работа на администрацията. Работата в динамично изменяща се среда, както от
гледна точка на  нормативни промени, така и от гледна точка на информационни и
комуникационни технологии. Това прави тяхното периодично обучение важно и
необходимо. Високата оценка за дейността на служителите и признанието на гражданите за
тяхната компетентност, в крайна сметка допринася и за  повишаване на удовлетвореността
и мотивацията за работа.

Проведените обучения по дейност 2 от ИПА – подобриха работата на служителите и
доведе до успехи в деловото общуване, прилагане на етичните стандарти при вземане на
решения, преодоляване на служебни проблемни ситуации, запознаване с правилата и
механизмите на въздействие в деловия етикет.

Обучени са служители и в отделни модули по заявка. Всички успешно преминали
обученията получиха  удостоверение от Института по публична администрация

Проведените обучения по дейност 3 “Обучения в ключови компетентности и работа
със специфични групи граждани” подобриха компетентността на служителите от общинска
администрация Пордим:

Работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и непритежаващи
правни познания. Обогатени бяха знанията със спецификата на работа с различни
етноси, хора в неравностойно положение, с неграмотни лица и особеностите при работата с
бежанци.

Беше акцентирано в няколко направления : Екипна ефективност – научихме кои са
факторите, допринасящи за екипното развитие и ефективност. ; Лична ефективност – целта
на това обучение бе осъзнаване и откриване на собствения личен потенциал на участниците
и даване на възможност за целенасочена промяна и развитие. ;Ефективно лидерство - в
обученията за ефективно лидерство научехме, че добрите резултати се постигат чрез
подходящия баланс между лидерство и управление. Умения за водене на преговори –
основни характеристики:- най – често срещани ситуации, основни елементи и принципи,
засегнахме позицията, интереса и потребностите в преговарянето, стилове, техники и
тактики. ; Практическо обучение за повишаване на презентационните умения – подобрихме
качеството на презентационните умения.

В резултат от изпълнението на проекта  се постигна дългосрочен и траен ефект
върху целевата група. Проведените професионални обучения  допринесоха за повишаване
качеството на обслужването на гражданите в Община Пордим, което  подобри мотивацията
на служителите от общинската администрация да останат на работа в системата на
местното самоуправление. Служителите, посещавали определени обучения  предават
получените знания на останалите свои колеги.

Усвоените и усъвършенствани практики се прилагат в работата на общинската
администрация Пордим в дългосрочен план.


