Проект „Повишаване на квалификацията на
администрацията на Община Долни Дъбник чрез
обучение в личностни и професионални
компетенции”

На 24.09.2013г. започна обучението по тема : „Обучение по Принципи на работа в екип”
по проект: „Повишаване на квалификацията на администрацията на Община Долни Дъбник чрез
обучение в личностни и професионални компетенции” по Договор с регистрационен № А12-22-26 /
29.05.2013 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Долни Дъбник
и Министерство на Финансите с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
Капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна
програма „Административен капацитет, което включва обучение на 51 броя служители от Общинска
администрация Долни Дъбник и от Кметствата в общината, разделени на 4 групи с
продължителност на обучението по 2 дни за всяка група , както следва: първа група - 13 служители
на 24.09.2013 и 25.09.2013 год., втора група – 13 служители на 26.09.2013 год. и 27.09.2013 год.,
трета група - 13 служители на 01.10.2013г. и 02.10.2013г. и четвърта група – 12 служители на
03.010.2013г. и 04.10.2013г.
Обучението се провежда в изпълнение на договор № 363 / 26.07.2013г „Обучение по
личностни и професионални компетентности – работа с граждани със специални потребности,
лична и екипна ефективност, ефективно лидерство” от избрания чрез публична покана изпълнител
Сдружение „Научно технологичен съюз – Плевен” .
Обучението беше открито от г-жа Валентина Павлова – Ръководител на екипа за
организация и управление на проекта.От страна на изпълнителя Сдружение „Научно технологичен
съюз – Плевен присъстваха г-жа Веселинка Димитрова – Председател на УС на сдружението и г-жа
Росица Ботева – Ръководител на екипа за обучение.
Обучението на групите по темата се провежда в сградата на Община Долни Дъбник.
В края на обучението от служителите от всяка група ще бъдат попълнени анкети за
степента на тяхната удовлетвореност от проведеното обучение и ще им бъдат връчени
сертификати .

Ръководител на проекта: Валентина Павлова

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