Община Долна Митрополия и ССИЗП Искър БГ са бенефициенти по проект № 07-23-73/ 20.11.2007 год.
“Подобряване на знанията и уменията на Структурите на гражданското общество с цел укрепване на
институционалния им и организационен капацитет за реализиране ефективно партньорство и
сътрудничество помежду им и ефективно партньорство и сътрудничество между тях и общинските
администрации”, който се реализира от Сдружение „Горна Оряховица 2000” с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и ОП”Административен капацитет”.
Резюме на Проекта

Място на изпълнение

Място на изпълнение на настоящия проект ще бъде територията на действие
на Структурите на гражданското общество (СГО) в 25 общини.

Обща стойност на
проекта

390 000 лева

Период за изпълнение

12 месеца

Обща(и) цел(и)

Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на
квалификацията на структурите на гражданското общество и служителите в
общинските администрации.

Специфични цели

 Мобилизиране и активизиране на местните общности, насърчаване
сътрудничеството и изграждане на капацитет за създаване на и прилагане
стратегии за местно развитие;
 Изготвяне на систематичен подход на обучение с цел стимулиране
иновативни решения на местно ниво;
 Решаване на местните проблеми чрез по-ефективно използване
човешките ресурси на Структури на гражданското общество и капацитета
общинските администрации.
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Целева(и) група(и)

 Структури на гражданското общество в посочените общини;
 Общински администрации;

Очаквани резултати

 Създаване и утвърждаване на ефективни механизми за координация,
консултация и партньорство между Структури на гражданското общество и
администрациите от различни административни нива;
 Повишаване капацитета на СГО и общинските администрации за
разработване и прилагане на местни политики;
Прилагане на нови подходи и техники за по-добро изпълнение на
политиките, включващи надеждни показатели за ефективност, качествени
оценки на дейността и подобряване уменията за добро управление.

Основни дейности

 Провеждане на специализирани обучения на представители на структурите
на СГО и служители от партниращите им общини
 Разработване на функционални и организационни анализи на конкретни
проблематики на териториите на съответните СГО
 Стимулиране на взаимодействието и промотиране на добри практики между
представителите на структурите на СГО чрез провеждане на конференции,
кръгли маси и работни срещи
 Изработване на уеб-сайтове на всяка от СГО, съдържащи актуална и точна
информация за проектите, партньорствата и всички други дейности на СГО за
постигане на общите и специфични цели
 Разработване на информационни материали в помощ на постигане на
общите и специфични цели
 Дейности за информация и публичност

