Над 840 души участваха в Дните на отворените врати
Над 840 души от Русе, Борово и Сливо поле взеха участие в Дните на отворените
врати на Областна администрация Русе, като заложеният индикатор от 840 човека е
преизпълнен. От общините Борово и Сливо поле са анкетирани общо 260 души, а от
община Русе – 676, като сред тях има представители на всички възрастови групи.
Посетителите активно се включиха в дискусиите след презентациите и попълниха
анкети, в които дадоха мнения и препоръки за работата на администрацията. Някои от
препоръките предвиждат необходимост от публикуване на повече информация на сайта
на Областна администрация относно дейността и; провеждане на повече дни на
отворените врати по обществени проблеми от различен характер и пр.
Като цяло оценката в анкетите е много добра или отлична, което е показателно и
за положителното отношение към администрацията. 70% от всички анкетирани лица в
Русе считат, че служителите на администрацията са коректни и отзивчиви. Забелязва се,
че желаещите да се включват в обществените съвети стават все повече на брой като 50%
от запитаните заявяват, че биха се включили доброволно в създаването и дейността на
Обществен съвет, засягащ социални, икономически, инфраструктурни и други въпроси.
69% от анкетираните считат, че основна причина за дезинформираността относно
обществените съвети е ниската инициативност на част от хората, а 10% считат, че
проблемът се крие в процедурата по създаването на обществените съвети. Само 12 % са
заявили, че в област Русе няма проблеми, които изискват гражданската им позиция.
Според проучването е необходимо в работата на областните и общински комисии
и съвети да се включат теми, свързани с политиките за младежта, децата, спорта и хората
в неравностойно положение; обществения ред и сигурността; благоустрояването на
районите и кварталите и грижата за околната среда и зелените площи.
Дните на отворените врати ще продължат до 15 август включително, а на 16
август в зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе обществено обсъждане на
изведените и допълнени добри практики за партньорство и координация между
заинтересованите страни при разработване, изпълнение и мониторинг на политиките за
устойчиво развитие.
Дните на отворените врати в Областна администрация Русе, Борово и Сливо поле
са част от проект „Подобряване на административния капацитет за ефективна
координация и партньорство между заинтересованите страни на областно и общинско
ниво при реализиране на политики за устойчиво развитие на област Русе”. Проектът се
изпълнява от Областна администрация Русе по Оперативна програма „Административен
капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд,
бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04 съвместно с общинските администрации на
Сливо поле и Борово, договор № BG A 10-13-18/22.02.2012 г.
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