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Gmina Mielec partnerem w projekcie â€žPrzede wszystkim jakoÅ›Ä‡"

Gmina Wiejska Mielec zostaÅ‚a wybrana przez ZwiÄ…zek PowiatÃ³w Polskich do grupy 10
samorzÄ…dÃ³w w Polsce jako partner w projekcie â€žPrzede wszystkim jakoÅ›Ä‡â€.

Projekt zostanie w caÅ‚oÅ›ci sfinansowany przez Europejski Fundusz SpoÅ‚eczny, a jego
celem jest poprawa jakoÅ›ci usÅ‚ug Å›wiadczonych przez samorzÄ…d dziÄ™ki modernizacji
procesÃ³w zarzÄ…dzania i podniesieniu kwalifikacji pracownikÃ³w.

Projekt bÄ™dzie realizowany do 31 grudnia 2013r. a wartoÅ›Ä‡ Å›wiadczonych usÅ‚ug i
certyfikatÃ³w, ktÃ³re otrzyma UrzÄ…d Gminy wynosi 628 tys. zÅ‚.

W ramach projektu wykonane zostanÄ… nastÄ™pujÄ…ce dziaÅ‚ania;

- szkolenia z zakresu obsÅ‚ugi klienta (psychologia skutecznego kontaktu),

- benchmarking dobrych praktyk (szybkie i skuteczne wykorzystywanie rozwiÄ…zaÅ„ w innych
jst bez zaangaÅ¼owania czasowego),

- przygotowanie i wdroÅ¼enie metod badania satysfakcji klientÃ³w (badania nastrojÃ³w i opinii
o poziomie funkcjonowania urzÄ™du),

- wdroÅ¼enie nowoczesnego zintegrowanego systemu zarzÄ…dzania jakoÅ›ciÄ… ISO
potwierdzonego certyfikacjÄ… niezaleÅ¼nej jednostki certyfikacyjnej odnoÅ›nie speÅ‚nienia
miÄ™dzynarodowych standardÃ³w,
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- wdroÅ¼enie systemu samooceny pracownikÃ³w metodÄ… CAF,

- pomoc prawna dla samorzÄ…du w zakresie tworzenia aktÃ³w prawa miejscowego,

- cyfryzacja usÅ‚ug dziÄ™ki wykorzystaniu platformy ePUAP (eSEAP) â€“ docelowo zakÅ‚ada
siÄ™, Å¼e wszystkie usÅ‚ugi bÄ™dÄ… dostÄ™pne rÃ³wnieÅ¼ w sieci internet.

Kazimierz Gacek wÃ³jt Gminy Mielec - â€žMoim hasÅ‚em wyborczym byÅ‚o stworzenie
przyjaznego urzÄ™du, wielu zarzucaÅ‚o mi, Å¼e dotychczasowa sytuacja pozostawia wiele do
Å¼yczenia. Na raz jednak wszystkiego nie da siÄ™ zrobiÄ‡, ale stanowczoÅ›Ä‡ i
konsekwencja pozwolÄ… zrealizowaÄ‡ ambitny cel. Ten projekt pozwoli gminie dokonaÄ‡
duÅ¼ego skoku cywilizacyjnego. JakoÅ›Ä‡ obsÅ‚ugi powinna ulec poprawie o kilka klas, co jest
ambitnym planem tej kadencji. DoÅ›wiadczenie i wiedza uzyskane w trakcie realizacji tego
projektu bÄ™dÄ™ implementowaÅ‚ do pozostaÅ‚ych jednostek gminy; GOPS-u, GZGK-u,
SOKiS-u oraz do szkÃ³Å‚.â€ž

Å¹rÃ³dÅ‚o : http://www.wolamielecka.pl/aktualnoci-z-gminy/938-gmina-wiejska-mielec-partnere
m-w-projekcie-przede-wszystkim-jakoq
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