
 

 

 

Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ 
 

Projekt je zaměřen na optimalizaci procesů ve veřejné správě v členských obcích Mikroregionu 
Sokolov - východ. V rámci projektu budou realizovány aktivity podporující efektivitu správy obcí, 
zlepšení kompetencí zaměstnanců úřadů, přiblížení veřejné správy občanům a vybudování 
přátelské atmosféry jak uvnitř obecních úřadů, tak i směrem k veřejnosti, klientům. Cílem 
projektu je zároveň zlepšení kvality života obyvatel členských obcí. 

 

 

Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 



 

Projekt: Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ 
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002970 
 

V rámci realizace projektu Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ se od září 2017 do dubna 2018 uskuteční  

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO ZAMĚSTNANCE MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ 

V rámci vzdělávacích akcí bude probíhat i praktický nácvik řešení modelových situací, proto se každé téma bude konat 4 x, neboť povaha 
témat vyžaduje práci s malým počtem účastníků. Zaměstnanci všech členských obcí Mikroregionu Sokolov - východ  se vzdělávacích akcí mohou 
zúčastnit v zasedacích místnostech městských úřadů v Chodově, Lokti, Březové či Novém Sedle:  

Efektivní komunikace: 12. 9. 2017 Nové Sedlo, 14. 9. 2017 Loket, 19. 9. 2017 Chodov, 21. 9. 2017 Březová 
Řešení a předcházení konfliktů, jednání s konfliktními lidmi: 7. 11. 2017 Nové Sedlo, 9. 11. 2017 Chodov, 21. 11. 2017 Loket, 23. 11. 2017 
Březová 
Prezentační dovednosti – vytvoření ppt prezentace, zásady osobní prezentace tématu včetně nácviku:  2. 1. 2018 Nové Sedlo, 4. 1. 2018 
Chodov, 9. 1. 2018 Březová, 11. 1. 2018 Loket 
Timemanagement: 6. 2. 2018 Nové Sedlo, 8. 2. 2018 Chodov, 13. 2. 2018 Březová, 15. 2. 2018 Loket 
 

 Dvě z uvedených témat se uskuteční i v březnu a dubnu 2018 v modifikaci pro vedoucí pracovníky.  
 V případě nutnosti či odůvodněného požadavku obcí a po souhlasu řídícího orgánu a dodavatele může dojít ke změnám termínů i 

témat jednotlivých akcí. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 


