
Проект № 13-22-93/20.01.2014г.

Повишаване на квалификацията на служителите и 
подпомагане на устойчивото развитие в община Септември с 

помощта на надграждащи обучения

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския 

социален фонд 
на Европейския съюз. Проектът се финансира от Европейския социален фонд 

и Република България

   



Обща стойност на проекта: 89 362,67лв.

Период на изпълнение: 9 месеца 

20.01.2014г.- 20.10.2014г.

   



Повишаване на капацитета на 
служителите на администрацията и 
кметствата в община Септември. Тази 
цел ще бъде постигната чрез 
реализирането на две 

специфични цели

   



 Специфична цел 1 - Повишаване на квалификацията на 
служителите на община Септември чрез подобряване на 
тяхната квалификация и провеждане на надграждащи 
обучения.

 Специфична цел 2 - Повишаване на капацитета на 
служителите чрез повишаване на тяхната мотивация

   



Проектното предложение е насочено към 
съответните целеви групи на подприоритет 

2.2 на ОПАК, съгласно изискванията на 
Насоките за кандидатстване и въпросите и 

отговорите в рамките на процедурата, а 
именно общинската администрация и 

кметовете - служителите на общинската 
администрация и кметовете. 

   



Целевата група е избрана в съответствие с 
изискванията на процедурата и с оглед на 

необходимостта от повишаване и надграждане 
на знанията и уменията на представителите на 

целевата група за качествено обслужване на 
гражданите и бизнеса.

   



   



Дейност 1: 

Провеждане на обучения в Института по 
публична администрация.

   



Дейност 2: 

Надграждащо чуждоезиково обучение по 
разговорен английски език, различно от 

предоставяното от ИПА.

   



В рамките на настоящата дейност беше организиран В рамките на настоящата дейност беше организиран 
надграждащ езиков курс по английски език с надграждащ езиков курс по английски език с 

продължителност 150 учебни часа за 15 представители продължителност 150 учебни часа за 15 представители 
на целевата група. Занятията се проведоха в на целевата група. Занятията се проведоха в 

общината.общината.

   



Надграждащото обучение допринесе заНадграждащото обучение допринесе за подобряване подобряване 
на качеството на административното обслужване на на качеството на административното обслужване на 
гражданите и бизнеса от една страна, а от друга гражданите и бизнеса от една страна, а от друга -- за за 
допълнително мотивиране на служителите и допълнително мотивиране на служителите и 
превръщането на общинската администрация в една превръщането на общинската администрация в една 
модерна организация, осигуряваща развитието на модерна организация, осигуряваща развитието на 
своите служители.своите служители.

   



Дейност 3: Реализираната Дейност 3 надгражда 
дейност „Ефективно взаимодействие на 

служителите от местната администрация с хора от 
уязвимите групи” за 40 участника от приключилото 
проектно предложение на Община Септември с рег. 
№ А-12-22-54/22.04.2013г. В рамките на настоящата 

дейност се включиха 40 служители на Община 
Септември, разделени в 2 групи, в продължение на 3 
дни . Обучението бе модулно и обхващаше следните 

модули :

   



   

Модул 1 – „Дискриминация и 
антидискриминационно законодателство”

Модул 2 – „Модерни и традиционни култури. 
Междукултурни отношения и интеркултурно 

взаимодействие.



   

Обучението съдържаше висока степен на 
интерактивност – работа в малки групи, ролеви 
игри, решаване на казуси, дискусии и др., които 

гарантираха пълноценното участие на всеки един 
от обучаемите



   

Надграждането се състоя в повишаване на знанията 
на служителите по отношение на видовете 

дискриминационни практики и присъствието им в 
ежедневието ни, законовите постановки за защита от 

дискриминация. Обучението ще осигури 
компетенции на служителите по отношение на 

придобиване на познания за културите и естеството 
на културните различия.



Надграждащото обучение допринесе за разпознаване 
на проявленията на дискриминацията и 

престъпленията от омраза. Чрез допълнителните 
модули, включени в настоящата дейност се намали 
вероятността от допускане на дискриминационни 

практики в процеса на работа на администрацията с 
представители на уязвимите групи. Придобитите 
познания за културите и естеството на културните 

различия ще предостави възможност на служителите 
за повишаване качеството на практиките на 
администрацията за работа с малцинствено 

представени лица.

   



   

Обучението осигури компетенции на служителите по 
отношение познаване и прилагане на човешките права 

и дискриминацията. Ще подпомогне процеса на 
изграждане на стандарти за работна среда свободна от 

дискриминация и разработването на мерки за 
осигуряване на антидискриминационна работна среда 

в административните структури.



Дейността бе насочена към всички представители 
на целевата група поради самия обхват на 

обучението – необходимите знания и умения 
следва да бъдат формирани/развити при всички 

представители на целевата група по проекта.

   



   

Дейност 4: Реализираната Дейност 4 надгражда дейност 
„Ефективно взаимодействие на служителите от 

местната администрация с хора от уязвимите групи” 
за 40 участника” от приключилото проектно 

предложение на Община Септември с рег. № А-12-
22-54/22.04.2013г. В рамките на настоящата дейност 

се включиха 40 служители на Община Септември, 
разделени в 2 групи, в продължение на 3 дни . 

Обучението бе модулно и обхващаше следните 
модули :



   

- Модул 1 - Стресори в работната среда, 
професионално прегаряне и умения за справяне;

- Модул 2 - Изграждане на ефективни междуличностни 
отношения;

- Модул 3 - Делова комуникация и ефективност на 
работното място;



За постигане на ефективни резултати формираните 
участниците бяха разделени на групи с оптимален 

брой обучаеми. Използваха се интерактивни 
методи и техники, изцяло с практическа насоченост 
– отворени въпроси, презентации, дискусии, казуси 
и творчески решения, ролеви и ситуационни игри. 

За постигане на максимална ефективност.

   



Надграждането се състоя в повишаване личните 
способности на служителите за създаване, 

поддържане и развиване на мотивираща работна 
среда, чрез осмисляне на теоретичните постановки 
и усъвършенстване на практическите си умения за 
справяне със стреса във формална и неформална 

среда.

   



   

По време на изнесеното обучение допълнително се 
придобиха умения за междуличностно общуване, 

като по време на обучението беше акцентирано 
върху осъзнаване на разликата между екип и група, 

трениране на добра комуникация в екипа, 
сработване на екипа, изграждане на желание за 

сътрудничество и усвояване на техники за справяне 
с възникналите конфликти и проблеми в екипа. 

Участниците придобиха компетентност за екипна 
работа, разпределяне на отговорности и придобиха 

специфични методи за бързо и точно вземане на 
решения.



Дейност 5 „Информация и публичност”

- Проведени 2 пресконференции;

- 2 публикации в местна/регионална печатна или 
електронна медия; 

300 информационни брошури

-1 брой временна информационна табела ще бъде 
поставена на видно място в сградата на общината, с 
необходимата визуализация;

-- 1 бр. банер
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Повишаване на квалификацията на служителите и 
подпомагане на устойчивото развитие в община Септември с 

помощта на надграждащи обучения

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
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http://www.septemvri.org
municipality@septemvri.org, 

БЛАГОДАРЯ БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!ЗА ВНИМАНИЕТО!

   

Изработено от  “НИКО 96” ЕООД
РА “PRO Grafics”

www.reklamabg.bg


