Фондация “Женски
алианс за развитие

Община Струмяни в партньорство с общините Монтана, Ихтиман и Белене
Проект „Партньорство между гражданите и общината – гаранция за прозрачност
и отчетност” ще реализира Община Струмяни в партньорство с общините Монтана,
Ихтиман и Белене. Проекта е финансиран по оперативна програма „Административен
капацитет” със средства на Европейски социален фонд на ЕС и ще се управлява от
Фондация “Женски алианс за развитие” съвместно с четирите общини – партньори.
Целта на проекта е да повиши прозрачността и отвореността на общинска
администрация – Струмяни, както и доверието на гражданите към нея.
По мащабните дейности, които се предвиждат са: създаване на местни партньорски
групи. Това ще бъде направено от заинтересовани структури на гражданското общество.
Ще бъде извършено проучване на добри практики в България и Европейския съюз при
предоставянето на технически услуги в общините. Проектът включва създаването на
наръчник под името „От А до Я за техническите услуги”, организирани кръгли маси и
срещи с гражданите. Не на последно място се предвижда разработването на стратегии за
подобряване на техническите услуги в четирите общини.
По проекта ще бъдат реализирани още:
1. Обучения
2. Работа на терен – изпълнение на 6-месечните планове за действие:
• Оценка на съществуващите нужди от подобряване на прозрачността при
предоставяне на технически услуги във всяка от 4-те общини
• Среща за обмяна на опит между участниците от отделните общини
• Реализиране на планираните дейности за оптимизиране на административните
услуги в 4-те общини
• Организиране на кръгли маси в четирите общини на тема “Партньорството- СГО
– общинска администрация за постигане на по-прозрачни технически услуги в
нашата община” и обучение за местни медии
• Провеждане на външен мониторинг над дейността на общинската администрация
по предоставяне на услуги
• Ден на отворените врати в 4-те общини
3. Организиране и провеждане на заключителна конференция за промотиране на
резултатите и добрите практики по проекта
За повече информация посетете сайта на проекта www.prozrachnost.eu

