МАТРИЦА :: За устойчиво градско развитие
Дейности

Местен ангажимент

Цел

Показатели
i
i

i

Публично подписване на местния ангажимент

ii

ii
ii
Създаване на механизми, заедно с координаторите на кампанията Go ii
Local, за местно прилагане на петте цели на устойчивия град;
ii
ii
ii

iii

Осигуряване на свързаността на междуобщинската политика за
сътрудничество с принципите за развитие

iii
iii
iii
iv
iv

Комуникиране за развитие

i

ii

Свързване и сътрудничество с други общности за промотиране и
изпълнение на международни ангажименти каквито са Целите на
хилядолетието

Информираност, създаване на синергия, диалог и споделяне на
информация за обмен на добри практики за устойчиво развитие;

Провокиране на дебат, споделяне на опит, съвети и солидарност
между общините на глобално и местно ниво;

iv
iv

Промотиране на град на възможности
Създаване и развиване на приобщаваща икономика

Существуване на политика за междуобщинско сътърудничество, прилагана от общината
Политиката за междуобщинско сътрудничество е свързана с политиките за устойчиво
развитие
Общинскаста политика е в синхрон с политиките на устойчиво развитие
Сътрудничество с местните институции за промотиране на социалната справедливост
Включване на основни теми от дневния ред на международното развитие в дневния ред на
общините
За всяка цел от кампанията Go Local, развитие на механизми за споделяне на добри практики
с други общини и побратимени градове
Наличие на канал за ефективна комуникация, позволяващ участието на чужди граждани в
процеса на вземане на решения

i

Наличие на споделящ механизъм със сродени общини от развиващи се държави за
промотиране на практики от устойчивото развитие

ii

Провеждане на информационни кампании за гражданите на общините;

ii

Разпространение на добри практики, прилагани от общината на национално, европейско и
международно ниво
Включване на побратимените общини от развиващи се държави в стратегии за промотиране
на устойчиво развитие

iii

Повишаване на информираността и промотиране на дейността,
извършена от местните власти;

iv

Споделяне и оповестяване на напредъка на общината в тази
кампания;

v

Активно говорене и ангажиране на местната общност, споделяне на
нейните мнения и становища

vi

Промотиране на дебат и информиране чрез местните медии

i

Промотиране на достъпността и мобилността за всички

i

Осигуряване на достъпност за хора с намалена мобилност в общинските сгради

ii

Реализиране на проекти за инвестиции в хората и промотиране на
приобщаване на гражданите

ii

Осигуряване на мобилност за хора с намалена мобилност в обществена среда

iii

Споразумение за партньорство с обществени и частни икономически субекти в общината

iii

Предоставане на възможности за учене през целия живот

iii

Развитие на образователни дейности извън формалното образование

iii

Активно сътрудничество с училищата при промотиране на Глобалното гражданство

iv
iv
iv

Установяване на отношения с обучаващи организации
Съществуване на ефективни програми за социални услуги
Възможности за интегриране в обществото

iii

Промотиране на дебати по устойчиво развитие

iv

Споделяне с други общини, включително в развиващите се държави, за напредъка към
устойчивото развитие

iv

Засилване на диалога с основните участници в гражданското общество

v

Установяване на ефективна комуникационна канали, които допринасят за информираността
на гражданите

vi
vi

iv

Подкрепа и интегриране на най-уязвимите и бедни слоеве от
населението

v

v
Промотиране и признаване на важността на културното разнообразие v
на мигрантите чрез засилване на сътрудничеството с общини от
v
развиващите се държави
v

vi

Предоставяне на свободен достъп до повече култура и информация

i

Осигуряване на равни възможности на мъжете и жените

ii

Осигуряване на най-уязвимите слоеве от населението на достъп до
дейности, генериращи приходи

iii

Публикуването на материали в местните медии;
Установяването на регулярни контакти за оповестяване на дейностите на общината в
развиващите се държави и насърчаване на политиките за устойчиво развитие

Прилагане на специфични програми за интегриране на мигранти
Отбелязване на Деня на бежанците
Установяване на отношения с общини от развиващи се държави, откъдето са най-големите
мигрантски общности в общината
Подкрепа за промотиране на дейности, които засилват връзките между гражданите

vi

Съществуването на свободен (безплатен) ден в общинските културни институции

vi
vi
vi
vi

Съществуваен на общински вестник/бюлетин
Разработване на културни пространства
Предоставяне на общински културни пространства за културна дейност
Включване в общинските музеи на образци от световното културно наследство

i
i
i

Установяване на квоти за мъже и жени
Разпространение на резултати при успешни примери за равенство на възможностите
Промотиране на програми за даване на повече възможности на жените

ii
ii

Поощряване на достъпа на най-уязвимите слоеве от населението къмк дейности с потенциал
за генериране на приходи (обучения, сдружаване)
При партньорствата с побратимените градове, подкрепа за прилагането и промотирането на
програми за предприемачество

iii

Създаване на по-добра среда за местните производители (участие в изложения, асоциации,
сдружаване)

iii

При децентрализираните дейности за сътрудничество, поставяне на акцент върху местните
ресурси (ако е приложимо)

Промотиране на икономическата близост: местни продукти и бизнеси

iv

Включване на социални, екологични и етични критерии при
процедурите за обществени поръчки

iv

Включване на социални, екологични и етични въпроси в обществените поръчки

v

Подкрепяне на социалното предприемачество;

v
v

Провеждане на обучения по социално предприемачество
Подкрепа за дейности на корпоративната социална отговорност

vi

Промотиране на програми за доброволчество сред гражданите

vi

Подкрепяне на доброволческите програми и дейности, особено за
служители и работници към общината

vi

Развитие на специални доброволчески програми за общинските служители

vi

Промотиране на добволчески дейности за граждани с директно отражение върху
развиващите се държави

i

Употреба на възобновяеми енергийни източници и енергийно сертифициране в обществените
сгради и услуги

i

Управление на градската екология

Наличие на план за действие
Прилагане на плана за действие
Създаване на контактна точка (в общината)
даването на ясен мандат на контактната група
Подкрепа за създаването на местна управляваща
Активно участие в работата на местната управляваща група

i

ii

Оптимизиране на употребата на възобновяема енергия и съоръжения i
за сертифициране не енергийното потребление

Поощряване на използването на възобновяеми енергийнн източници и енергийно
сертифициране на частни сгради

i

Принос към намаляване на ефектите от промяна на климата при дейностите по
децентрализирано сътрудничество

ii

Прилагане на програми за обучение по екологични проблеми

ii

Публикуване на видно място на информация за важността на водните проблеми

iii

Прилагане на система за разделно събиране на отпадъци

iii

Съществуване на програми за промоциране на разделното събиране на отпадъци

ii

Промотиране на дейности за пестене на вода

iii

Превенция на образуването на отпадъци и тяхната трансформация
чрез мотивация и прилагане на последователността: намаляване,
повторна употреба, преосмисляне, рециклиране и възстановяване

iv

Промоция и създаване на условия за съществуването на по-устойчиви iv
iv
модели на мобилност

v

Промотиране на зелените площи и местните биологични видове

vi

Промотиране на употребата на органични продукти, местни и/или
натионални продукти

v
v
vi
vi

Изпълнение

Подписване на местния ангажимент
Публично оповестяване на декларацията за местен ангажимент

Промотиране или създаване на мрежа на публичния транспорт в общината
Участие в Деня без автомобили или Европейската седмица на мобилността
Създаване на нови зелени площи
Създаване на зелени площи съчетани с програми за намаляване на карбоновите емисии
Насърчаване на употребата на органични продукти, местни и/или национални продукти в
училищните столове
Употреба на продукти на коректната търговия

*Всеки показател се идентифицира с целта, за която се отнася
На всяка цел отговарят действия, а за всяко действие - показател. Когато 30% от от индикаторите на едно действие са изпълнени, трябва да се отбележи дейността, към която се отнасят индикаторите.
Когато 2 дейности от една цел са изпълнени, тогава отбелязваме като изпълнена и целта. Когато всички дейности на една цел са изпълнени, иконката на целта ще се покаже на Интернет-сайта.

